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Biedrības “SATEKA” 2021.gada aktivitāšu pārskats 

JANVĀRIS 
1. Klātienes tikšanās ar Gulbenes novada pašvaldības, LIAA Madonas biznesa inkubatora un ALTUM Gulbenes reģionālā centra 

pārstāvjiem par uzņēmējdarbības centra izveidi Gulbenē 

2. Darba grupas tiešsaistes tikšanās Starptautiskais LEADER sadarbības projekts “Dabas spēks un pirts tradīcijas sev, ģimenei un 

biznesam!” 

3. Darba grupas tiešsaistes tikšanās Starpteritoriālās LEADER sadarbības projekts “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” 

4. Tiešsaistes tikšanās ar Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas pārstāvjiem 

5. Dalība Aktīvo iedzīvotāju fonda organizētajā seminārā par Kapacitātes projektu konkursa nosacījumiem un projekta pieteikumu 

sagatavošanu 

6. Finanšu nozares asociācijas organizētais tiešsaistes seminārā 

“Kredītiestāžu un 

biedrību sadarbība 

naudas atmazgāšanas 

novēršanā” 

7.  Dalība “Kopdares” projekta  tiešsaistes atklāšanas seminārā 

https://www.sateka.lv/veiksmigs-socialais-uznemejs-lauku-teritorija/
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8. Tiešsaistes seminārs “TripAdvisor un Google platformas, to 

izmantošana tūrisma mārketinga komunikācijā”.  Semināru vadīja 

Vidzemes augstskolas Asociētais profesors un HESPI pētnieks 

ANDRIS KLEPERS.  Starptautiskās LEADER sadarbības projekts 

“Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz 

mūsdienīgam biznesam” 

9.   Dalība Aktīvo iedzīvotāju fonda organizētajā tiešsaites iedvesmas 

seminārā “Kas ir zinoši vadīta organizācijas un kā tās darbā 

iekļaut M&E pieeju?”.  Semināru vadīja labas pārvaldības un 

organizāciju attīstības eksperte INESE VOIKA.  

10. Biedrības valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne piedalās Vidzemes plānošanas reģiona Konsultatīvās padomes tiešsaistes sanāksmē 
11. Dalība Valsts Lauku tīkla Sekretariāta un Latvijas Lauku foruma organizētajā tiešsaistes diskusijā par Eiropas Komisijas iniciatīvu 

“Ilgtermiņa vīzija lauku apvidiem” 

12. Dalība Aktīvo iedzīvotāju fonda organizētajā tiešsaites iedvesmas 

seminārā “Kā vadīt organizāciju, lai cilvēks tajā plauktu?”.  

Semināru vadīja stratēģiskās cilvēkresursu vadības eksperte KATRI 

VINTIŠA. 

13. Konkursam “Dižprojekts 2020” tika izvirzīts SIA “Pakalnieši” 

projekts “Mājas siera ražošanas telpu 

paplašināšana”.  

 

 

SIA “PAKALNIEŠI’ KONKURSĀ 

“DIŽPROJEKTS 2020” IEGUVA 

3.VIETU! 

 

 

 

 

 

 

 

Papildinformācija: 

https://www.sateka.lv/2021/01/28/dizprojekts-2020/  

14. Darba grupas tiešsaistes tikšanās Starpteritoriālais LEADER sadarbības projekts “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” 

https://www.sateka.lv/2021/01/28/dizprojekts-2020/
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FEBRUĀRIS 
15. Darba grupas tiešsaistes tikšanās Starptautiskais sadarbības projekts “Sēņu ceļš” 

16. Dalība NVO nama organizētajā tiešsaistes seminārā 

“Elektroniskie dokumenti”.  Semināru vadīja dokumentu un arhīva 

pārvaldības eksperte ILGA ROBEŽNIECE. 

17.  Tiešsaistes seminārs “Booking un airbnb platformas, to 

izmantošana tūrisma mārketinga komunikācijā”.  Starptautiskās 

LEADER sadarbības projekts “Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz 

mūsdienīgam biznesam”.  

18.  Dalība Aktīvo iedzīvotāju fonda organizētajā tiešsaites seminārā 

– diskusijā “Saimnieciskā darbība un AIF Kapacitātes projekts”. 
 
 
 
 
 
 

 

19. Projekta darba grupas tiešsaistes tikšanās Starpteritoriālās 

LEADER sadarbības projekts “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā 

pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” 

20.  Biedrības valdes priekšsēdētāja D.Gargurne piedalās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014- 2020 Uzraudzības komitejas 

sanāksmē 
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21. Darba grupas tiešsaistes tikšanās Starpteritoriālais LEADER sadarbības projekts “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” 

22. Tiešsaistes seminārs “Nodokļu aktualitātes mazajiem 

uzņēmējiem 2021.gadā”.  

23. Tiešsaistes seminārs “Facebook un Instagram platformas – soli 

pa solim mārketinga komunikācijā”. 

Starptautiskās LEADER sadarbības projekts “Tūrisma attīstība. No 

tradīcijām līdz mūsdienīgam 

biznesam”. 

 
 

24. Biedrības valdes priekšsēdētāja D.Gargurne piedalās Vidzemes 

plānošanas reģiona organizētajās tematiskajās tiešsaistes darba 

grupās par reģiona plānošanas dokumentu izstrādi 

 

25. Video ceļveža “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un 

platumā!” filmēšana 

Starpteritoriālais LEADER 

sadarbības projekts “Bānīša 

zemes labumi – 33 km 

garumā un platumā!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Dalība LIAA Biznesa inkubatora atbalsta vienības Gulbenē tiešsaistes atklāšanas pasākumā 
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27. Dalība sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības un mentoringa 

programmas tiešsaistes 

izlaidumā. 

Starpteritoriālās LEADER 

sadarbības projekts “Veiksmīgs 

sociālais uzņēmējs lauku 

teritorijā” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildinformācija:  
https://www.sateka.lv/2021/02/10/nosledzas-mentoringa-programma-

toposajiem-socialajiem-uznemejiem/#more-2760  

28. Tiešsaistes seminārs “NVO grāmatvedības un gada pārskata 

sagatavošana”. 

29. Biedrības valdes priekšsēdētāja D.Gargurne piedalās Vidzemes inovāciju nedēļā notiekošajā seminārā – darbnīcā “Sabiedrības līdzdalība 

vietu izaugsmei” 

MARTS 
30. Izsludināts Mazo projektu konkurss 2021 

“Palīdzēsim viens otram!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IESNIEGTI 12 PROJEKTA PIETEIKUMI - PIEŠĶIRTS 

ATBALSTS SEPTIŅU PROJEKTA IDEJU ĪSTENOŠANAI: 

Rezultāti:  https://www.sateka.lv/2021/04/20/zinami-mazo-projektu-

konkursa-2021-rezultati/  

31. Dalība ikgadējā  Gulbenes novada pašvaldības aģentūras 

“Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” organizētajā 

tūrisma  tiešsaistes seminārā. 

Papildinformācija:  https://www.visitgulbene.lv/ikgadejais-turisma-

seminars-tiessaiste/  

https://www.sateka.lv/veiksmigs-socialais-uznemejs-lauku-teritorija/
https://www.sateka.lv/veiksmigs-socialais-uznemejs-lauku-teritorija/
https://www.sateka.lv/veiksmigs-socialais-uznemejs-lauku-teritorija/
https://www.sateka.lv/2021/02/10/nosledzas-mentoringa-programma-toposajiem-socialajiem-uznemejiem/#more-2760
https://www.sateka.lv/2021/02/10/nosledzas-mentoringa-programma-toposajiem-socialajiem-uznemejiem/#more-2760
https://www.sateka.lv/2021/04/20/zinami-mazo-projektu-konkursa-2021-rezultati/
https://www.sateka.lv/2021/04/20/zinami-mazo-projektu-konkursa-2021-rezultati/
https://www.visitgulbene.lv/ikgadejais-turisma-seminars-tiessaiste/
https://www.visitgulbene.lv/ikgadejais-turisma-seminars-tiessaiste/
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32. Dalība brīvprātīgās kustības #vieglipalīdzēt informatīvajā 

pasākumā “Sabiedrības noturība pārmaiņās: instrumenti 

pašvaldībām”. 

Papildinformācija:  https://paliec-majas.lv/ar-vairaku-merktiecigu-

aktivitasu-kopumu-sekme-pasvaldibu-un-aktivistu-iesaisti-sabiedribas-

noturibas-stiprinasanai/  

33.  Tiešsaistes seminārs “Vienkārši un efektīvi interjera dizaina 

risinājumi tūrisma saimniecībām”. 

Starptautiskās LEADER 

sadarbības projekts “Tūrisma 

attīstība. No tradīcijām līdz 

mūsdienīgam biznesam”. 
 
 

34. Trīs nodarbību tiešsaistes apmācību cikls “Mājražotāja zīmola 

stāsts digitālajā laikmetā”. 

Starpteritoriālais LEADER sadarbības projekts “Bānīša zemes labumi 

– 33 km garumā un 

platumā!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildinformācija: https://www.sateka.lv/2021/03/25/nosledzies-

apmacibu-cikls-majrazotaja-zimola-stasts-digitalaja-laikmeta/#more-

2971  

35. Trīs tiešsaistes darbsemināri “Latgales velotūrisma attīstības 

startēģijas 2021-2027 izstrādei, ieviešanai un velotūrisma 

iesaistei”. 

Starpteritoriālās LEADER sadarbības projekts “Velo tūrisma attīstība 

Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam 

EuroVelo11”. 

36. Biedrības valdes priekšsēdētāja D.Gargurne piedalās Latvijas Lauku foruma kopsapulcē 

https://paliec-majas.lv/ar-vairaku-merktiecigu-aktivitasu-kopumu-sekme-pasvaldibu-un-aktivistu-iesaisti-sabiedribas-noturibas-stiprinasanai/
https://paliec-majas.lv/ar-vairaku-merktiecigu-aktivitasu-kopumu-sekme-pasvaldibu-un-aktivistu-iesaisti-sabiedribas-noturibas-stiprinasanai/
https://paliec-majas.lv/ar-vairaku-merktiecigu-aktivitasu-kopumu-sekme-pasvaldibu-un-aktivistu-iesaisti-sabiedribas-noturibas-stiprinasanai/
https://www.sateka.lv/2021/03/25/nosledzies-apmacibu-cikls-majrazotaja-zimola-stasts-digitalaja-laikmeta/#more-2971
https://www.sateka.lv/2021/03/25/nosledzies-apmacibu-cikls-majrazotaja-zimola-stasts-digitalaja-laikmeta/#more-2971
https://www.sateka.lv/2021/03/25/nosledzies-apmacibu-cikls-majrazotaja-zimola-stasts-digitalaja-laikmeta/#more-2971
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37. Dalība Latvijas Lauku foruma organizētajā Ekspertu diskusiju 

panelī “Zaļā transformācija – no politikas mērķiem pie lauku 

kopienām un uzņēmējiem”. 

 

38. “SATEKAS” biedru kopsapulce 

 

39.  Darba grupas tiešsaistes tikšanās Starptautiskais LEADER sadarbības projekts “Dabas spēks un pirts tradīcijas sev, ģimenei un biznesam!” 

APRĪLIS 
40.  Darba grupas tiešsaistes tikšanās Starpteritoriālais LEADER sadarbības projekts “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” 

41.  Trīs tiešsaistes darbsemināri “Latgales velotūrisma attīstības 

startēģijas 2021-2027 izstrādei, ieviešanai un velotūrisma iesaistei”. 

Starpteritoriālās LEADER sadarbības projekts “Velo tūrisma attīstība 

Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam 

EuroVelo11”. 

 

 

42.  Trīs nodarbību tiešsaistes 

apmācību cikls “Efektīva vizuālā 

identitāte – Tava uzņēmuma 

vizītkarte”. 

Starpteritoriālais LEADER sadarbības 

projekts “Bānīša zemes labumi – 33 km 

garumā un platumā!” 
 

 

 

 

 

 

Papildinformācija: 

https://www.sateka.lv/2021/04/29/3104/#more-3104  

https://www.sateka.lv/2021/04/29/3104/#more-3104
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43.  Dalība Druvienas pagasta attīstības biedrības “Pērļu zvejnieki” 

organizētajās praktiskajās 

nodarbībās “Dabas taku ABC” 

Druvienas pagastā, kuras vadīja 

Māris Olte. 

44. Darba grupas tiešsaistes tikšanās 

 Starptautiskais LEADER sadarbības projekts “Sēņu ceļš” 

 

45. Biedrības valdes priekšsēdētāja D.Gargurne piedalās biedrības “Sabiedrība par atklātību “Delna”” organizētā Vidzemes fokusgrupā. 

MAIJS 
46. Izzinošs un praktisks apmācību cikls “Augam darot”. 

Starptautiskais LEADER 

sadarbības projekts “Dabas 

spēks un pirts tradīcijas sev, 

ģimenei un biznesam!” 

47. Dalība Mazo projektu konkursa 2021 projekta “Lai katrai mājai 

savs augļu dārzs” īstenošanā – augļu koku un ogulāju stādīšanas 

talkā pie SAC 

“Jaungulbenes alejas”, 

Jaungubenē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildinformācija: 

https://www.sateka.lv/2021/05/18/lai-katrai-majai-savs-auglu-darzs-

2/#more-3154  

48. Darba grupas tiešsaistes tikšanās Starptautiskais LEADER sadarbības projekts “Dabas spēks un pirts tradīcijas sev, ģimenei un biznesam!” 

https://www.sateka.lv/2021/05/18/lai-katrai-majai-savs-auglu-darzs-2/#more-3154
https://www.sateka.lv/2021/05/18/lai-katrai-majai-savs-auglu-darzs-2/#more-3154
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49. Zemkopības ministrijas organizētā konkursa “Sējējs 2021” 

nominācijā “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā” tika 

izvirzīts SIA “Pakalnieši” projekts “Mājas siera ražošanas telpu 

paplašināšana”. 

 

50. Dalība tiešsaistes tikšanās par “Brīvprātīgo darbu vasarā”. 

 

51.  Tiešsaistes darbseminārs “Latgales velotūrisma attīstības 

startēģijas 2021-2027 izstrādei, ieviešanai un velotūrisma iesaistei”. 

Starpteritoriālās LEADER sadarbības projekts “Velo tūrisma attīstība 

Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam 

EuroVelo11”. 

52. Praktisks seminārs “Sākums velo ceļam Nr.14” Smiltenē 

Starpteritoriālais LEADER sadarbības projekts “Zaļais velo ceļš – 

uzņēmēju aktivizēšanas 

iespēja” 
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JŪNIJS 
53. Video ceļveža “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un 

platumā!” filmēšana Gulbenes un Alūksnes novadā 

Starpteritoriālais 

LEADER sadarbības 

projekts “Bānīša 

zemes labumi – 33 km 

garumā un platumā!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildinformācija: 

https://www.sateka.lv/2021/06/07/top-otrais-video-celvedis-par-

banisa-zemes-labumiem/  

54. Latvijas Lauku kopienu paralamenta Stāmerienā organizēšana 

Papildinformācija: https://www.sateka.lv/2021/06/30/kopienu-

parlamenta-vienojas-par-lauku-attistibas-prioritatem-nakamajiem-

diviem-gadiem/   

10 GULBENES NOVADA PIEREDZES STĀSTI: 

https://www.sateka.lv/2021/06/29/gulbenes-novada-10-pieredzes-

stasti/  

55.   Biedrības valdes priekšsēdētāja D.Gargurne piedalās Jaroslava Streļčenoka vadītajā tiešsaistes mācību kursā “Kodolīgi par 

ierobežojumiem un interešu konflikta novēršanu” 

56. Sabiedrības integrācijas NVO fonda projekta “Kopā veidota 

nākotne – tā ir Tava iespēja!” ietvaros izdots Gulbenes novada 

informatīvā izdevuma pielikums – biedrības “SATEKA” 

informatīvais izdevums Nr.12 (1) “NVO! Nāc! Veido! Organizē!” 

 

Pieejams: https://www.sateka.lv/jauna/wp-

content/uploads/2021/06/Sateka_junijs_2021.pdf?fbclid=IwAR2lBe

Ywmassnnr_fxHUIftR8QPfF_RSPQHDNLrfpCkZYURZmzCXyL

xOQEA  

57. Projekta noslēguma 

pasākums Mazsalacā 

Starpteritoriālais LEADER 

sadarbības projekts “Zaļais 

velo ceļš – uzņēmēju 

aktivizēšanas iespēja” 
 

https://www.sateka.lv/2021/06/07/top-otrais-video-celvedis-par-banisa-zemes-labumiem/
https://www.sateka.lv/2021/06/07/top-otrais-video-celvedis-par-banisa-zemes-labumiem/
https://www.sateka.lv/2021/06/30/kopienu-parlamenta-vienojas-par-lauku-attistibas-prioritatem-nakamajiem-diviem-gadiem/
https://www.sateka.lv/2021/06/30/kopienu-parlamenta-vienojas-par-lauku-attistibas-prioritatem-nakamajiem-diviem-gadiem/
https://www.sateka.lv/2021/06/30/kopienu-parlamenta-vienojas-par-lauku-attistibas-prioritatem-nakamajiem-diviem-gadiem/
https://www.sateka.lv/2021/06/29/gulbenes-novada-10-pieredzes-stasti/
https://www.sateka.lv/2021/06/29/gulbenes-novada-10-pieredzes-stasti/
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/06/Sateka_junijs_2021.pdf?fbclid=IwAR2lBeYwmassnnr_fxHUIftR8QPfF_RSPQHDNLrfpCkZYURZmzCXyLxOQEA
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/06/Sateka_junijs_2021.pdf?fbclid=IwAR2lBeYwmassnnr_fxHUIftR8QPfF_RSPQHDNLrfpCkZYURZmzCXyLxOQEA
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/06/Sateka_junijs_2021.pdf?fbclid=IwAR2lBeYwmassnnr_fxHUIftR8QPfF_RSPQHDNLrfpCkZYURZmzCXyLxOQEA
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/06/Sateka_junijs_2021.pdf?fbclid=IwAR2lBeYwmassnnr_fxHUIftR8QPfF_RSPQHDNLrfpCkZYURZmzCXyLxOQEA
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58. Izveidota vienota NVO datubāze - SIF projekts “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja” 

Pieejama: https://www.sateka.lv/nvo-kontaktinformacija/ 

JŪLIJS 
59. Zaļais tirdziņš Druvienā 

Starptautiskais LEADER 

sadarbības projekts “Dabas 

spēks un pirts tradīcijas sev, 

ģimenei un biznesam!”   

60. Realizēto LEADER projektu sizētu sērijas “Ideju taka” filmēšana 

divu dienu garumā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“IDEJU TAKAS” SIŽETI:  

https://www.sateka.lv/ideju-taka/  

61.  Biedrības valdes priekšsēdētāja D.Gargurne  piedalās Vidzemes plānošanas reģiona Konsultatīvās padomes tiešsaistes sanāksmē 

62. Apkaimes ideju darbnīcas LĪGO un DRUVIENAS pagastos 

SIF projekts “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” 

Līgo pagasta darbnīcas apkopojums: 
https://www.sateka.lv/jauna/wp-

content/uploads/2021/08/Apkopojums_Ligo_pagasts_2021_07_26.pdf 

Druvienas pagasta darbnīcas apkopojums: 

https://www.sateka.lv/jauna/wp-

content/uploads/2021/08/Apkopojums_Druvienas_pagasts_2021_07_27.pdf 
 

63. Darba grupas tikšanās Alūksnē  Starpteritoriālais LEADER sadarbības projekts “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” 
 

https://www.sateka.lv/nvo-kontaktinformacija/
https://www.sateka.lv/ideju-taka/
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/08/Apkopojums_Ligo_pagasts_2021_07_26.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/08/Apkopojums_Ligo_pagasts_2021_07_26.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/08/Apkopojums_Druvienas_pagasts_2021_07_27.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/08/Apkopojums_Druvienas_pagasts_2021_07_27.pdf


Lapa 12 no 25 
 

AUGUSTS 
64. Apkaimes ideju darbnīcas JAUNGULBENES, STRADU un BEĻAVAS pagastos 

SIF projekts “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” 

Jaungulbenes pagasta darbnīcas apkopojums:  https://www.sateka.lv/jauna/wp-

content/uploads/2021/08/Apkopojums_Jaungulbenes_pagasts_2021_08_02.docx.pdf 

Stradu pagasta darbnīcas apkopojums:  https://www.sateka.lv/jauna/wp-

content/uploads/2021/08/Apkopojums_Stradu_pagasts_2021_08_03.pdf 

Beļavas pagasta darbnīcas apkopojums:  https://www.sateka.lv/jauna/wp-

content/uploads/2021/08/Apkopojums_Belavas_pagasts_2021_08_04. pdf 
 

65. Apkaimes ideju darbnīcas GALGAUSKAS un TIRZAS pagastos 

SIF projekts “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” 

Galgauskas pagasta darbnīcas apkopojums:  

https://www.sateka.lv/jauna/wp-

content/uploads/2021/08/Apkopojums_Galgauskas_pagasts_2021_08_09.pdf 

Tirzas pagasta darbnīcas apkopojums:   

https://www.sateka.lv/jauna/wp-

content/uploads/2021/08/Apkopojums_Tirzas_pagasts_2021_08_10.pdf 
 

https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/08/Apkopojums_Jaungulbenes_pagasts_2021_08_02.docx.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/08/Apkopojums_Jaungulbenes_pagasts_2021_08_02.docx.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/08/Apkopojums_Stradu_pagasts_2021_08_03.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/08/Apkopojums_Stradu_pagasts_2021_08_03.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/08/Apkopojums_Belavas_pagasts_2021_08_04.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/08/Apkopojums_Belavas_pagasts_2021_08_04.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/08/Apkopojums_Galgauskas_pagasts_2021_08_09.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/08/Apkopojums_Galgauskas_pagasts_2021_08_09.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/08/Apkopojums_Tirzas_pagasts_2021_08_10.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/08/Apkopojums_Tirzas_pagasts_2021_08_10.pdf
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66. Tiešsaistes apmācību cikls “No lietvedības līdz medijpratībai!” 

SIF projekts “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” 

Papildinformācija:  https://www.sateka.lv/2021/08/19/apmacibu-cikls-

no-lietvedibas-lidz-medijpratibai-ir-nosledzies/  

 

67. Meistarklase “Meža veltes skaistumam un labsajūtai” 

Smiltenes novadā 

Starptautiskais LEADER sadarbības projekts “Sēņu ceļš” 

Papildinformācija:   
https://www.sateka.lv/2021/08/17/aizvadita-meistarklase-pirtsmiliem-

par-meza-resursu-pielietosanu-skaistumam-un-labsajutai/#more-3540  

68.  Biedrības valdes priekšsēdētāja D.Gargurne  piedalās Druvienas 

kapu sakopšanas talkā (Druvienas Apkaimes ideju darbnīcā paustā 

ideja)  

 

69. Pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs potenciālajiem 

LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem publisko un 

privāto partnerattiecību biedrības 

“Zied zeme” teritorijā – Ogres 

novadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildinformācija: https://www.sateka.lv/2021/08/31/pieredzes-

apmainas-izbraukuma-seminars-publisko-un-privato-partnerattiecibu-

biedribas-zied-zeme-teritorija-ogres-novada/    

https://www.sateka.lv/2021/08/19/apmacibu-cikls-no-lietvedibas-lidz-medijpratibai-ir-nosledzies/
https://www.sateka.lv/2021/08/19/apmacibu-cikls-no-lietvedibas-lidz-medijpratibai-ir-nosledzies/
https://www.sateka.lv/2021/08/17/aizvadita-meistarklase-pirtsmiliem-par-meza-resursu-pielietosanu-skaistumam-un-labsajutai/#more-3540
https://www.sateka.lv/2021/08/17/aizvadita-meistarklase-pirtsmiliem-par-meza-resursu-pielietosanu-skaistumam-un-labsajutai/#more-3540
https://www.sateka.lv/2021/08/31/pieredzes-apmainas-izbraukuma-seminars-publisko-un-privato-partnerattiecibu-biedribas-zied-zeme-teritorija-ogres-novada/
https://www.sateka.lv/2021/08/31/pieredzes-apmainas-izbraukuma-seminars-publisko-un-privato-partnerattiecibu-biedribas-zied-zeme-teritorija-ogres-novada/
https://www.sateka.lv/2021/08/31/pieredzes-apmainas-izbraukuma-seminars-publisko-un-privato-partnerattiecibu-biedribas-zied-zeme-teritorija-ogres-novada/
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70. Meistarklase “Meža veltes skaistumam un labsajūtai”, Augšdaugavas novadā 

Starptautiskais LEADER sadarbības projekts “Sēņu ceļš” 

 

 
 

SEPTEMBRIS 
71.  Apkaimes ideju darbnīcas RANKAS, LIZUMA un LEJASCIEMA pagastos 

SIF projekts “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” 

Rankas pagasta darbnīcas apkopojums: https://www.sateka.lv/jauna/wp-

content/uploads/2021/09/Apkopojums_Rankas_pagasts_2021_09_06.pdf 

Lizuma pagasta darbnīcas apkopojums: https://www.sateka.lv/jauna/wp-

content/uploads/2021/09/Apkopojums_Lizuma_pagasts_2021_09_07.pdf 

Lejasciema pagasta darbnīcas apkopojums: https://www.sateka.lv/jauna/wp-

content/uploads/2021/09/Apkopojums_Lejasciema_pagasts_2021_09_08.pdf 
 

https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/09/Apkopojums_Rankas_pagasts_2021_09_06.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/09/Apkopojums_Rankas_pagasts_2021_09_06.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/09/Apkopojums_Lizuma_pagasts_2021_09_07.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/09/Apkopojums_Lizuma_pagasts_2021_09_07.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/09/Apkopojums_Lejasciema_pagasts_2021_09_08.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/09/Apkopojums_Lejasciema_pagasts_2021_09_08.pdf
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72. Pieredzes apmaiņas brauciens, biedrības “Lauku partnerība 

“Lielupe”” teritorijā 

Starpteritoriālais LEADER 

sadarbības projekts “Veiksmīgs 

sociālais uzņēmējs lauku 

teritorijā” 

73. Divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens “Iepazīsti Kurzemes 

sabiedriskās organizācijas!”, Saldus un Kuldīgas novads 

SIF projekts “Kopā veidota 

nākotne – tā ir Tava 

iespēja!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildinformācija:  https://www.sateka.lv/2021/09/29/pieredzes-

apmainas-brauciens-pie-sabiedriskajam-organizacijam-saldus-un-

kuldigas-novados/ 

74.  Apkaimes ideju darbnīcas STĀMERIENAS, LITENES un DAUKSTU pagastā   

SIF projekts “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” 

Stāmerienas pagasta darbnīcas apkopojums: https://www.sateka.lv/jauna/wp-

content/uploads/2021/09/Apkopojums_Stamerienas_pagasts_2021_09_12.pdf  

Litenes pagasta darbnīcas apkopojums:  https://www.sateka.lv/jauna/wp-

content/uploads/2021/09/Apkopojums_Litenes_pagasts_2021_09_13.pdf  

Daukstu pagasta darbnīcas apkopojums:  https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/09/Apkopojums_Daukstu_pagasts  
_2021_09_14.pdf  

  

https://www.sateka.lv/veiksmigs-socialais-uznemejs-lauku-teritorija/
https://www.sateka.lv/veiksmigs-socialais-uznemejs-lauku-teritorija/
https://www.sateka.lv/veiksmigs-socialais-uznemejs-lauku-teritorija/
https://www.sateka.lv/2021/09/29/pieredzes-apmainas-brauciens-pie-sabiedriskajam-organizacijam-saldus-un-kuldigas-novados/
https://www.sateka.lv/2021/09/29/pieredzes-apmainas-brauciens-pie-sabiedriskajam-organizacijam-saldus-un-kuldigas-novados/
https://www.sateka.lv/2021/09/29/pieredzes-apmainas-brauciens-pie-sabiedriskajam-organizacijam-saldus-un-kuldigas-novados/
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/09/Apkopojums_Stamerienas_pagasts_2021_09_12.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/09/Apkopojums_Stamerienas_pagasts_2021_09_12.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/09/Apkopojums_Litenes_pagasts_2021_09_13.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/09/Apkopojums_Litenes_pagasts_2021_09_13.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/09/Apkopojums_Daukstu_pagasts_2021_09_14.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/09/Apkopojums_Daukstu_pagasts_2021_09_14.pdf
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75. Meistarklase/darbnīca “Dzijas un audumu krāsošana ar meža 

veltēm”, Augšdaugavas novadā 

Starptautiskais LEADER 

sadarbības projekts “Sēņu ceļš” 
 

 

76. Apkaimes ideju darbnīca Gulbenes pilsētā 

SIF projekts “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” 

Gulbenes pilsētas darbnīcas apkopojums: 

https://www.sateka.lv/jauna/wp-

content/uploads/2021/10/Apkopojums_Gulbene_2021_09_20.pdf 

 

77.  Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” 

potenciālo LEADER projekta iesniedzēju divu dienu pieredzes 

apmaiņas izbraukuma seminārs pie Gulbenes novada LEADER 

projektu īstenotājiem 

 
 

78. Divi pieredzes apmaiņas braucieni pie Gulbenes novada 

sabiedriskajām 

organizācijām “Iepazīsti 

savas teritorijas sabiedriskās 

organizācijas!” 

 SIF projekts “Kopā veidota 

nākotne – tā ir Tava 

iespēja!” 

 

 

 

 

 

 

 

Papildinformācija:  https://www.sateka.lv/2021/10/02/pirmais-

pieredzes-apmainas-brauciens-pie-gulbenes-novada-sabiedriskajam-

organizacijam/  

https://www.sateka.lv/2021/10/02/otrais-pieredzes-apmainas-

brauciens-iepazisti-savas-teritorijas-sabiedriskas-organizacijas/  

https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/10/Apkopojums_Gulbene_2021_09_20.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/10/Apkopojums_Gulbene_2021_09_20.pdf
https://www.sateka.lv/2021/10/02/pirmais-pieredzes-apmainas-brauciens-pie-gulbenes-novada-sabiedriskajam-organizacijam/
https://www.sateka.lv/2021/10/02/pirmais-pieredzes-apmainas-brauciens-pie-gulbenes-novada-sabiedriskajam-organizacijam/
https://www.sateka.lv/2021/10/02/pirmais-pieredzes-apmainas-brauciens-pie-gulbenes-novada-sabiedriskajam-organizacijam/
https://www.sateka.lv/2021/10/02/otrais-pieredzes-apmainas-brauciens-iepazisti-savas-teritorijas-sabiedriskas-organizacijas/
https://www.sateka.lv/2021/10/02/otrais-pieredzes-apmainas-brauciens-iepazisti-savas-teritorijas-sabiedriskas-organizacijas/
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79.   Biedrības valdes priekšsēdētāja D.Gargurne piedalās talkā 

Kārtenes pilskalnā, Beļavas pagastā (Beļavas Apkaimes ideju 

darbnīcā paustā ideja) 
 

80.  Dalība Latvijas Lauku foruma organizētajā tiešsaistes diskusijās 

“Kopienas. Digitalizācija. Viedie ciemi.” 

 

81.  Biedrības valdes priekšsēdētāja D.Gargurne piedalās Gulbenes tūrima un kultūrvēsturiskā mantojuma centra organizētajā tikšanās ar 

tūrisma uzņēmējiem Druvienā 

82. Pieredzes apmaiņas brauciens pie Gulbenes novada esošiem un topošiem sociāliem uzņēmumiem 

Starpteritoriālais LEADER sadarbības projekts “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” 
 

https://www.sateka.lv/veiksmigs-socialais-uznemejs-lauku-teritorija/
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OKTOBRIS 
83. Divu dienu praktisko ideju darbnīca “Iesaisties un radi savu 

vietu!”, “Pakalniešos”, 

Stradu pagastā 

SIF projekts “Kopā 

veidota nākotne – tā ir 

Tava iespēja!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildinformācija:  https://www.sateka.lv/2021/10/16/divu-dienu-

praktiska-ideju-darbnica-iesaisties-un-radi-savu-vietu/#more-3979  

84. Talka “Liedes kalnos”, Jaungulbenes pagastā (Jaungulbenes 

Apkaimes ideju darbnīcā paustā ideja) 

 

 

85. Dalība divu dienu Latvijas Lauku foruma organizētā klātienes 

pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības – LEADER 

domubiedru un darītāju rudens forums”, Talsu novadā 

 

 

86. Diskusija ar pašvaldības pārstāvjiem “Uzklausi un izsaki savu 

viedokli”, tēma: “Sabiedrības līdzdalības nozīme un līdzdalības 

formas uzticības un sadarbības 

veicināšanai”, Gulbenē 

SIF projekts “Kopā veidota 

nākotne – tā ir Tava iespēja!” 

 

 

 

 

 

 

 

Apkopojums:  https://www.sateka.lv/jauna/wp-

content/uploads/2021/11/apkopojums_diskusijas_ar_pasvaldibas_pa

rstavjiem_2021_10_13.pdf  

Papildinformācija:  https://www.sateka.lv/2021/10/27/pirma-diskusija-

sabiedribas-lidzdalibas-nozime-un-lidzdalibas-formas-uzticibas-un-

sadarbibas-veicinasanai/  

https://www.sateka.lv/2021/10/16/divu-dienu-praktiska-ideju-darbnica-iesaisties-un-radi-savu-vietu/#more-3979
https://www.sateka.lv/2021/10/16/divu-dienu-praktiska-ideju-darbnica-iesaisties-un-radi-savu-vietu/#more-3979
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/11/apkopojums_diskusijas_ar_pasvaldibas_parstavjiem_2021_10_13.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/11/apkopojums_diskusijas_ar_pasvaldibas_parstavjiem_2021_10_13.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/11/apkopojums_diskusijas_ar_pasvaldibas_parstavjiem_2021_10_13.pdf
https://www.sateka.lv/2021/10/27/pirma-diskusija-sabiedribas-lidzdalibas-nozime-un-lidzdalibas-formas-uzticibas-un-sadarbibas-veicinasanai/
https://www.sateka.lv/2021/10/27/pirma-diskusija-sabiedribas-lidzdalibas-nozime-un-lidzdalibas-formas-uzticibas-un-sadarbibas-veicinasanai/
https://www.sateka.lv/2021/10/27/pirma-diskusija-sabiedribas-lidzdalibas-nozime-un-lidzdalibas-formas-uzticibas-un-sadarbibas-veicinasanai/
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87. Izdots Gulbenes novada informatīvā izdevuma pielikums – 

biedrības “SATEKA” informatīvais izdevums Nr.14 (2) “NVO! 

Nāc! Veido! Organizē!” 

SIF projekts “Kopā veidota 

nākotne – tā ir Tava iespēja!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieejama:  
https://www.sateka.lv/jauna/wp-

content/uploads/2021/10/Sateka_NVO_Nr_14.pdf  

88. Praktiskā apmācību semināru cikla projektu iesniedzējiem 

pirmā nodarbība "KAS JĀZINA, LAI VEIKSMĪGI 

SAGATAVOTU LEADER PROJEKTU?" 

 

 

Papildinformācija par izsludināto 10.kārtu: 

https://www.sateka.lv/leader-2014-2020-2/leader-2014-2020/10-karta/  

 

89. Praktiskā apmācību semināru cikla projektu iesniedzējiem 

otrā nodarbība "AUGSTVĒRTĪGI SAGATAVOTI PROJEKTA 

DOKUMENTI – CEĻĀ UZ POZITĪVU PROJEKTA 

REZULTĀTU.” 

Papildinformācija par izsludināto 10.kārtu: 

https://www.sateka.lv/leader-2014-2020-2/leader-2014-2020/10-karta/ 

90. Diskusija ar pašvaldības pārstāvjiem “Uzklausi un izsaki savu 

viedokli”, tēma: “Novads – kopīgais un atšķirīgais”, Gulbenē 

SIF projekts “Kopā veidota 

nākotne – tā ir Tava iespēja!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apkopojums: https://www.sateka.lv/jauna/wp-

content/uploads/2021/10/apkopojums_diskusijas_ar_pasvaldibas_

parstavjiem_2021_10_20.pdf  

Papildinformācija:  https://www.sateka.lv/2021/10/27/otra-diskusija-

novads-kopigais-un-atskirigais/#more-4086 

https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/10/Sateka_NVO_Nr_14.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/10/Sateka_NVO_Nr_14.pdf
https://www.sateka.lv/leader-2014-2020-2/leader-2014-2020/10-karta/
https://www.sateka.lv/leader-2014-2020-2/leader-2014-2020/10-karta/
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/10/apkopojums_diskusijas_ar_pasvaldibas_parstavjiem_2021_10_20.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/10/apkopojums_diskusijas_ar_pasvaldibas_parstavjiem_2021_10_20.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/10/apkopojums_diskusijas_ar_pasvaldibas_parstavjiem_2021_10_20.pdf
https://www.sateka.lv/2021/10/27/otra-diskusija-novads-kopigais-un-atskirigais/#more-4086
https://www.sateka.lv/2021/10/27/otra-diskusija-novads-kopigais-un-atskirigais/#more-4086
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91. Dalība kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” un biedrības 

“Ūdenszīmes” organizētajā Sēlijas Nevalstisko organizāciju 

tiešsaistes forumā 

 

92. Praktiskā apmācību semināru cikla projektu iesniedzējiem 

trešā nodarbība “ELEKTRONISKĀS PROJEKTA 

PIETEIKUMA VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANAS NOSACĪJUMI, 

IESPĒJAMĀS KĻŪDAS UN TO NOVĒRŠANA”. 

Papildinformācija par izsludināto 10.kārtu: 

https://www.sateka.lv/leader-2014-2020-2/leader-2014-2020/10-karta/ 

 

93. Dalība Elektrum Energoefektivitātes centra rīkotajā vebinārā 

“Zaļā kursa iespējas un izaicinājumi lauksaimniekiem” 
 
 
 

94. Projekta noslēguma pasākums tiešsaistē “Sabiedriski aktīvs – 

pilsoniski atbildīgs iedzīvotājs!” 

SIF projekts “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” 

Pasākumā tika paziņota Apkaimes ideju darbnīcās izskanējusī projekta 

ideja, kura saņēma 1000 EUR, tās īstenošanai: ANNAS SAKSES 

CERIŅDĀRZA IZVEIDE LEJASCIEMĀ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apkopojums:  https://www.sateka.lv/jauna/wp-

content/uploads/2021/11/Apkopojums_nosleguma_pasakums_2021_

10_28.pdf  

Papildinformācija:  https://www.sateka.lv/2021/11/01/projekta-

nosleguma-pasakums-sabiedriski-aktivs-pilsoniski-atbildigs-

iedzivotajs-norisinajas-tiessaiste/#more-4114  

https://www.sateka.lv/leader-2014-2020-2/leader-2014-2020/10-karta/
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/11/Apkopojums_nosleguma_pasakums_2021_10_28.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/11/Apkopojums_nosleguma_pasakums_2021_10_28.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/11/Apkopojums_nosleguma_pasakums_2021_10_28.pdf
https://www.sateka.lv/2021/11/01/projekta-nosleguma-pasakums-sabiedriski-aktivs-pilsoniski-atbildigs-iedzivotajs-norisinajas-tiessaiste/#more-4114
https://www.sateka.lv/2021/11/01/projekta-nosleguma-pasakums-sabiedriski-aktivs-pilsoniski-atbildigs-iedzivotajs-norisinajas-tiessaiste/#more-4114
https://www.sateka.lv/2021/11/01/projekta-nosleguma-pasakums-sabiedriski-aktivs-pilsoniski-atbildigs-iedzivotajs-norisinajas-tiessaiste/#more-4114
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95. Īstenots Sabiedrības integrācijas fonda projekts “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” 

 

Projekta rezultātā tika izstrādāts:  

• VADLĪNIJAS sadarbības uzlabošanai starp Gulbenes novada nevalstiskajām organizācijām, aktīvo iedzīvotāju kopienām un pašvaldību 

(pieejamas:  https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/11/Vadlinijas.pdf ; 

• CEĻVEDIS aktīvajiem iedzīvotājiem un sabiedriskajām organizācijām sadarbības uzlabošanai ar pašavldību vietējo teritoriju 

pilnveidošanai un attīstībai (pieejams: https://www.sateka.lv/jauna/wp-

content/uploads/2021/11/Celvedis.pdf  ).  

 

Papildinformācija:  https://www.sateka.lv/2021/11/01/projekts-kopa-veidota-

nakotne-ta-ir-tava-iespeja-ir-istenots/ 

 

NOVEMBRIS 
96. Projekta noslēguma darba grupas tiešsaistes tikšanās  Starpteritoriālās LEADER sadarbības projekts “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku 

teritorijā” 

97. Dalība biedrības “tabureTE” organizētajā virtuālajā tiešsaistes 

forumā “Nepieradināta kultūra pieradinātā sabiedrībā” 
 

 

98. Praktiskā apmācību semināru cikla projektu iesniedzējiem 

ceturtā nodarbība “LEADER VEIKSMĪGI SAGATAVOTS 

PROJEKTS “NEATSTĀJ UZ PĒDĒJO BRĪDI!””.  

 

 

Papildinformācija par izsludināto 10.kārtu: 

https://www.sateka.lv/leader-2014-2020-2/leader-2014-2020/10-karta/ 
 

99. Darba grupas tiešsaistes tikšanās Starptautiskais sadarbības projekts “Sēņu ceļš” 

 

https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/11/Vadlinijas.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/11/Celvedis.pdf
https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2021/11/Celvedis.pdf
https://www.sateka.lv/2021/11/01/projekts-kopa-veidota-nakotne-ta-ir-tava-iespeja-ir-istenots/
https://www.sateka.lv/2021/11/01/projekts-kopa-veidota-nakotne-ta-ir-tava-iespeja-ir-istenots/
https://www.sateka.lv/veiksmigs-socialais-uznemejs-lauku-teritorija/
https://www.sateka.lv/veiksmigs-socialais-uznemejs-lauku-teritorija/
https://www.sateka.lv/leader-2014-2020-2/leader-2014-2020/10-karta/
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100. Dalība Rīgas un Vidzemes reģiona NVO pieredzes apmaiņas 

un tīklošanās konferencē  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildinformācija:  https://iksd.riga.lv/lv/rd-

iksd?target=news_item&news_item=aicina-uz-rigas-un-vidzemes-

regiona-nvo-pieredzes-apmainas-un-tiklosanas-konferenci-8309  

101. Starptautiskā konference “Euro Velo 11 Latgales posms”, 

Latgales Vēstniecībā “Gors”,  LEADER sadarbības projekts “Velo 

tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam 

Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” 

 
 

DECEMBRIS 
102. Noslēgusies 10.kārtas projektu pieņemšana 

 

 

 

Papildinformācija:  https://www.sateka.lv/2021/12/02/10-karta-

iesniegto-projektu-apkopojums/  

103. Darbnīca “Meža velšu izmantošana dizainā un interjerā”, 

Ropažu novadā,   

Starptautiskais LEADER 

sadarbības projekts “Sēņu 

ceļš” 

 

https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd?target=news_item&news_item=aicina-uz-rigas-un-vidzemes-regiona-nvo-pieredzes-apmainas-un-tiklosanas-konferenci-8309
https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd?target=news_item&news_item=aicina-uz-rigas-un-vidzemes-regiona-nvo-pieredzes-apmainas-un-tiklosanas-konferenci-8309
https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd?target=news_item&news_item=aicina-uz-rigas-un-vidzemes-regiona-nvo-pieredzes-apmainas-un-tiklosanas-konferenci-8309
https://www.sateka.lv/2021/12/02/10-karta-iesniegto-projektu-apkopojums/
https://www.sateka.lv/2021/12/02/10-karta-iesniegto-projektu-apkopojums/
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104. Darbnīca “Sēņu un citu meža velšu kulinārija. Medījumu 

pagatavošana”, 

Augšdaugavas novadā 

Starptautiskais LEADER 

sadarbības projekts “Sēņu 

ceļš”  

 

105.  Darbnīca “Meža velšu izmantošana dizainā un interjerā”, 

Druvienā, Gulbenes novadā,  

Starptautiskais LEADER 

sadarbības projekts “Sēņu ceļš” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papildinformācija:  https://www.sateka.lv/2021/12/15/darbnica-

apgust-dekoru-izgatavosanu-no-meza-nekoksnes-resursiem/  

106.  Darbnīca “Sēņu un citu meža velšu kulinārija. Medījumu 

pagatavošana”, Jaungulbenē, 

Gulbenes novadā 

Starptautiskais LEADER sadarbības 

projekts “Sēņu ceļš”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildinformācija:  
https://www.sateka.lv/2021/12/17/apgust-zinasanas-par-meza-velsu-

un-medijumu-pagatavosanu/  

107. Dalība Lauku atbalsta dienesta organizētā tiešsaistes 

vebinārā par LEADER aktualitātēm  ( Biedrības valdes 

priekšsēdētāja D.Gargurne bija lektore) 

 

https://www.sateka.lv/2021/12/15/darbnica-apgust-dekoru-izgatavosanu-no-meza-nekoksnes-resursiem/
https://www.sateka.lv/2021/12/15/darbnica-apgust-dekoru-izgatavosanu-no-meza-nekoksnes-resursiem/
https://www.sateka.lv/2021/12/17/apgust-zinasanas-par-meza-velsu-un-medijumu-pagatavosanu/
https://www.sateka.lv/2021/12/17/apgust-zinasanas-par-meza-velsu-un-medijumu-pagatavosanu/
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108.  “E-kontaktgroza” atjaunošana 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 ir izveidota sava 

"kartiņa", kurā iekļauta īsa informācija par viņa produkciju un saziņas veidiem, tādējādi popularizēt mazos uzņēmējus, mājražotājus un 

amatniekus. Kopā 40 kartiņas. 

 
 

109. Izveidota Ziemassvētku pārsteigumu izloze, kurā varēja 

piedalīties, popularizējot “E-grozu”. Izlozē tika noskaidroti trīs 

uzvarētāji, kuri saņēma vietējo uzņēmēju sarūpētās dāvanas. 
 

110.  Darbnīca “Sēņu un citu meža velšu kulinārija. Medījumu 

pagatavošana”, Trikātas pagastā 

Starptautiskais LEADER sadarbības projekts “Sēņu ceļš 

 

111. Izvērtēti 10.kārtā iesniegtie projekta pieteikumi 

 Papildinformācija: https://www.sateka.lv/2021/12/29/izverteti-10-kartas-projektu-pieteikumi/  

https://www.sateka.lv/2021/12/29/izverteti-10-kartas-projektu-pieteikumi/
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PAPILDUS AKTIVITĀTES 
112. Regulāras tikšanās ar Latvijas Lauku forumu un Lauku atbalsta dienestu un Zemkopības ministriju 

113.  Biedrības valdes priekšsēdētāja D.Gargurne  ir Latvijas Lauku foruma padomes locekle un regulāri piedalās Latvijas Lauku 

foruma Padomes sēdēs 

114.  Biedrības valdes priekšsēdētāja D.Gargurne  piedalījās Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas jaunās 

projektu veidlapas un LAD mobilās lietotnes izstrādē 

115. 2021.gadā tika īstenots Sabiedrības integrācijas fonda projekts “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” 

ĪSTENOŠANAS LAIKS: 11.03.-31.10.2021. 

FINANSĒJUMA APJOMS: 20 654,82 EUR  

116. 2021.gadā tika uzsākta Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!” 

īstenošana 

ĪSTENOŠANAS LAIKS: 01.07.2021.-31.12.2022. 

FINANSĒJUMA APJOMS: 19 990,40 EUR  

117.  Biedrības valdes priekšsēdētāja D.Gargurne  piedalās Gulbenes novada pašvaldības līdzdalības budžetēšanas komisijā  

118.  Biedrības valdes priekšsēdētāja D.Gargurne ir iecelta Gulbenes novada pašvaldības Tūrisma komisijā un  piedalās tās darbā 

119. Neatkarīgās Rīta Avīzes 16.09.2021. reģionālais pielikums veltīts Gulbenes novadam, kurā ievietots atsevišķs raksta par biedrību 

“SATEKA”:  https://neatkariga.nra.lv/novados/357805-biedriba-sateka-motive-iedzivotajus-iesaistities-savas-dzives-kvalitates-uzlabosana  

120.  Biedrības valdes priekšsēdētāja D.Gargurne  vada citām Vietējās rīcības grupām seminārus par Lauku atbalsta dienesta 

Elektroniskās pieteikšanās sistēmas veidlapu aizpildīšanu  

121. 2021.gadā noslēdzās LEADER  sadarbības projektu, kurā biedrība SATEKA ir sadarbības partneris, īstenošana: 

• Starptautiskās sadarbības projekts “Dabas spēks un pirts tradīcijas sev, ģimenei un biznesam!”; 

• Starpteritoriālais sadarbības projekts “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja”; 

• Starpteritoriālais sadarbības projekts “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam 

EuroVelo11”.  

https://neatkariga.nra.lv/novados/357805-biedriba-sateka-motive-iedzivotajus-iesaistities-savas-dzives-kvalitates-uzlabosana

