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Biedrības “SATEKA” 2020.gada pasākumu pārskats 

JANVĀRIS 
1. Projekta darba grupas tikšanās Gulbenē 

Starpteritoriālās sadarbības 

projekts “Bānīša zemes labumi – 33 

km garumā un platumā!” 

2. Dalība tūrisma konferencē “Dabas taku izpēte un pilnveidošana 

Vidzemes lauku partnerības “Brasla” teritorijā” 

 

3. Divu dienu pirtnieku apmācības “Kontrastu terapija”, Lietuvā 

Starptautiskās sadarbības projekts “Dabas spēks un pirts tradīcijas sev, 

ģimenei un biznesam!” 

 

4. Daiga piedalās ikgadējā tūrisma sanāksmē Litenē 
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5. Projekta darba grupas tikšanās Jelgavā 

Starptautiskās sadarbības projekts “Dabas spēks un pirts tradīcijas sev, 

ģimenei un biznesam!” 

 

6. Sižetu sērijas “Ideju taka” - realizēto uzņēmējdarbības projektu - 

1.sērijas filmēšana 

7. Projekta darba grupas tikšanās Saldū  

Starptautiskās sadarbības projekts „Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam” 

 

https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/
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FEBRUĀRIS 
8. Sižetu sērijas “Ideju taka” realizēto uzņēmējdarbības un 

sabiedriskā labuma projektu -  2., 3., 4.sērijas filmēšana 

9. Daiga piedalās Latvijas Lauku attīstības programmas Uzraudzības 

komitejas sanāksmē 

10. Mazo projektu konkursa 2019 “Paaudze paaudzē!” noslēguma 

pasākums Stāmerienā 

 

 

 

 

11. Apmācības potenciālajiem 8. kārtas projektu iesniedzējiem 

uzņēmējdarbības projektu iesniegumu sagatavošanā 
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12. Prezentācija ZOOM vietnē “Sociālie uzņēmumi. Pašvaldību 

atbalsta instrumenti” 

Starpteritoriālās sadarbības projekts “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku 

teritorijā” 

 

 
 

13. Divu dienu pirtnieku apmācības “Kontrastu terapija” Gulbenē 

 Starptautiskās sadarbības projekts “Dabas spēks un pirts tradīcijas sev, 

ģimenei un biznesam!” 

 

MARTS 
14. Seminārs “Sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbība” 

Ozolniekos 

Starpteritoriālās sadarbības projekts 

“Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku 

teritorijā” 

 

15.  Latvijas Lauku foruma kopsapulce Rīgā 
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16. Dalība Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 

centra rīkotajā novada tūrisma seminārā Gulbenē 

 

 

 

17. Divu dienu pirtnieku apmācības “Kontrastu terapija” Igaunijā 

Starptautiskās sadarbības projekts “Dabas spēks un pirts tradīcijas sev, 

ģimenei un biznesam!” 

 

18. Mazo projektu konkursa 

2020  

“Bānīša zemes labumi!” 

izsludināšana 

19. “SATEKAS” biedru kopsapulce 

APRĪLIS 
20. Projekta darba grupas tikšanās ZOOM vietnē 

Starpteritoriālās sadarbības projekts “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” 
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MAIJS 
21. Projekta darba grupas tikšanās ZOOM vietnē 

Starpteritoriālās sadarbības projekts “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” 

22. Dalība Aktīvo iedzīvotāju fonda atklāšanas pasākumā ZOOM vietnē 

23. Projekta darba grupas tikšanās  

Starpteritoriālās 

sadarbības projekts 

“Bānīša zemes 

labumi – 33 km 

garumā un 

platumā!” 

24. Bānīša talkas Alūksnes lauku partnerības teritorijā un Gulbenes 

novadā 

Starpteritoriālās sadarbības 

projekts “Bānīša zemes 

labumi – 33 km garumā un 

platumā!”) 

25. Praktisks seminārs “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas 

iespēja”, Kocēnu novadā 

Starpteritoriālās sadarbības 

projekts “Zaļais velo ceļš – 

uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” 

 

 

 

 

 

 

 

26. Velo izpētes brauciens pa zaļo dzelzceļu -Gulbene – Jaunpiebalga 

Starpteritoriālās 

sadarbības projekts “Zaļais 

velo ceļš – uzņēmēju 

aktivizēšanas iespēja” 
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JŪNIJS 

27. Gruzijas ēdienu meistarklase ZOOM vietnē “Kā uzlabot tūrisma piedāvājumu saimniecībās ar kulināru piedāvājumu? Pieredzes stāsts 

Gruzija” 

Starptautiskās sadarbības projekts „Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam” 

 
28. Dalība Aktīvo iedzīvotāju fonda Projektu dienās, Alūksnē  

 

29. Seminārs – velo izpētes brauciens Lizums – Galgauska – Tirza – 

Lizums 

Starpteritoriālās sadarbības 

projekts “Zaļais velo ceļš – 

uzņēmēju aktivizēšanas 

iespēja” 

30. Dalība Valsts Lauku tīkla rīkotajā seminārā par IT rīkiem ZOOM 

vietnē 

https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/
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JŪLIJS 
31. Praktiska meistarklase “Kā uzlabot tūrisma piedāvājumu 

saimniecībās ar kulināru piedāvājumu? Pieredzes stāsts 

Gruzija/Moldova”, 

Druvienā 

Starptautiskās sadarbības 

projekts „Tūrisma attīstība. 

No tradīcijām līdz 

mūsdienīgam biznesam” 

 

 

32. Projekta darba grupas tikšanās ZOOM vietnē, 

Starptautiskās sadarbības projekts „Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz 

mūsdienīgam biznesam” 
 

33. Biedrības “KAPO” mazo projektu konkursa 2020 “Bānīša 

zemes labumi!” realizētā 

projekta “Volejbola dažādošana” 

noslēguma pasākums -  

“Pludmales volejbola laukuma 

atklāšana”, Kalnienā 
 
 
 

34. Divu dienu praktiskas apmācības “Pirts slotu siešana. Pērienu 

tehnika un veidi”, Litenē 

Starptautiskās sadarbības projekts 

“Dabas spēks un pirts tradīcijas 

sev, ģimenei un biznesam!” 
 

35. Bānīša svētku organizētāju darba grupas tikšanās, Gulbenē 

Starpteritoriālās sadarbības projekts “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” 

https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/
https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/
https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/
https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/
https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/
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AUGUSTS 
36. Bānīša svētku organizētāju darba grupas tikšanās, Alūksnē 

Starpteritoriālās sadarbības projekts “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” 

37. Divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens/meistarklase 

“Dīksaimniecība, 

zivsaimniecība kā lauku 

tūrisma pakalpojums”, 

Lietuvā - Utenā 

Starptautiskās sadarbības projekts 

„Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz 

mūsdienīgam biznesam”  

 
38. Daiga piedalās Gulbenes novada pašvaldības organizētā 

sabiedrības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa 

vērtēšanas komisijas sanāksmē 

39. Seminārs “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja”, 

Jaunpiebalgas novadā, 

Starpteritoriālās sadarbības 

projekts “Zaļais velo ceļš – 

uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40. Līgo pagasta jauniešu iniciatīvas grupas mazo projektu konkursa 

2020 “Bānīša zemes labumi!” realizētā projekta “Iešūpojies 

vēsturē!” noslēguma pasākums, Līgo pagastā  

https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/
https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/


Lapa 10 no 16 

 

SEPTEMBRIS 
41. Trīs dienu praktiska “Sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības 

laboratorija”, Rankas pagastā 

Starpteritoriālās sadarbības 

projekts “Veiksmīgs sociālais 

uzņēmējs lauku teritorijā” 

 

42. Druvienas vietējās iniciatīvas grupas mazo projektu konkursa 

2020 “Bānīša zemes labumi!” 

realizētā projekta “Atver durvis uz 

Druvienu” noslēguma pasākums, 

Druvienā 

43. Dalība VARAM organizētā iedvesmas seminārā – darbnīcā 

“Ceļojums kopienu attīstībā”, Stāmerienā 

 

44. Praktiska darbnīca “Praktiskā sēņu atpazīšana mežā”, Zvārtavā 

Starptautiskās sadarbības projekts “Sēņu ceļš” 
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45. Sižetu sērijas “Ideju taka” realizēto uzņēmējdarbības un 

sabiedriskā labuma projektu -  5.-8.sērijas filmēšana  

46. Daiga piedalās pašvaldības grantu konkursa “Starteris” vērtēšanas 

komisijā 

47. Divu dienu praktisks seminārs “Dabīgi ķermeņa kopšanas 

līdzekļi pirtī” un “Sezonālās dabas veltes pirts procedūrās”, 

Litenē 

Starptautiskās 

sadarbības projekts 

“Dabas spēks un pirts 

tradīcijas sev, ģimenei 

un biznesam!”  
 

48. Piecu dienu pieredzes apmaiņa/meistarklase “Amatniecība. 

Tūrisms.”, Saldus novadā 

Starptautiskās 

sadarbības projekts 

„Tūrisma attīstība. No 

tradīcijām līdz 

mūsdienīgam biznesam” 
 

https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/
https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/
https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/
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49. Divu dienu darbnīca “Meža nekoksnes produktu vākšana un 

saimniekošana aizsargājamās teritorijās”, Valkas un Strenču 

novados 

Starptautiskās 

sadarbības projekts 

“Sēņu ceļš” 

50. Divu dienu praktiska meistarklase “Zivju ēdienu pagatavošana un 

tūrisma pakalpojuma uzlabošana.”, Liepājā 

Starptautiskās sadarbības 

projekts „Tūrisma attīstība. 

No tradīcijām līdz 

mūsdienīgam biznesam” 
 

OKTOBRIS 
51. Izsludināta 9. kārta uzņēmējdarbības projektu pieņemšana 52. Darbnīca “Dzijas un audumu krāsošana ar meža veltēm”, 

Jaungulbenē 

Starptautiskās sadarbības 

projekts “Sēņu ceļš” 
 

https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/
https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/
https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/
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53. Meistarklase “Meža veltes skaistumam un labsajūtai”, 

Zaķumuižā 

Starptautiskās sadarbības projekts 

“Sēņu ceļš” 

 

54. Dalība Latvijas Lauku foruma organizētā tikšanās ZOOM vietnē ar 

Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta un Agroresursu un 

ekonomikas institūta pārstāvjiem 

55. Dalība Valsts Lauku tīkla organizētā seminārā ZOOM vietnē par 

elektronisko dokumentu pārvaldību 

56. Darbnīca “Meža veltes skaistumam un labsajūtai”, Lielbornē 

Starptautiskās sadarbības projekts 

“Sēņu ceļš”  
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57. Darbnīca “Sēņu un citu meža velšu kulinārija. Medījumu 

pagatavošana.”, Ropažos 

Starptautiskās 

sadarbības projekts 

“Sēņu ceļš” 

 

58. Valsts Lauku tīkla organizēts seminārs ZOOM vietnē par dokumentu 

pārvaldību - dokumentu klasifikācijas shēmas un lietu nomenklatūras 

izstrādi 

NOVEMBRIS 

59. Apmācības ZOOM vietnē “Facebook un Instagram reklāma” 

Starptautiskās sadarbības projekts 

„Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz 

mūsdienīgam biznesam” 
 

60. Biedrības “Ceriņzieds” mazo projektu konkursa 2020 “Bānīša 

zemes labumi!” realizētā projekta “EI-FELLIS!”  atklāšana -  

riteņu torņa papildināšana ar jauniem elementiem – četriem 

krāsainiem riteņbraucējiem un tā riteņbraucēju kontūru 

izgaismošana 

https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/
https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/
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61. Apmācības ZOOM vietnē “Veiksmīga zīmola komunikācija un 

ieskats lielākajā pārdošanas platformā Etsy” 

Starptautiskās sadarbības projekts „Tūrisma 

attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam 

biznesam” 

62. Biedrības “Radošā apvienība “Piektā māja”” mazo projektu 

konkursa 2020 “Bānīša 

zemes labumi!” realizētā 

projekta “Ceļojošā izstāde 

“Saules iekrāsots””  izstāde  

DECEMBRIS 
63. Projekta darba grupas tikšanās ZOOM vietnē  

Starptautiskās sadarbības projekts „Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam” 

64. E-kontaktgroza izveide ar Gulbenes novadā esošo uzņēmēju kontaktinformāciju un produkcijas klāstu, kurš tika publicēts biedrības Facebook 

profilā un mājaslapā. Šajā e-kontaktgrozā katram amatniekam, mājražotājam vai mazajam uzņēmējam, tika izveidota sava "kartiņa", kurā iekļauta īsa 

informācija par viņa produkciju un saziņas veidiem, tādējādi popularizēt mazos uzņēmējus, mājražotājus un amatniekus. Kopumā tika sagatavotas 39 

kartiņas! 

 

https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/
https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/
https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/
https://www.sateka.lv/leader-sadarbiba/turisma-attistiba/
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