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PROJEKTA “SATEKA: SAVĒJO ATBALSTS TERI-
TORIJAS UN EFEKTĪVAS KOPIENAS ATTĪSTĪ-
BAI!” AKTUALITĀTES

Biedrība “SATEKA” piesais-
tot EEZ un Norvēģijas grantu 
programmas “Aktīvo iedzīvotā-
ju fonds” līdzekļus, aktīvi turpi-
na projekta Nr. AIF/2021/IK/23 
“Savējo Atbalsts Teritorijas un 
Efektīvas Kopienas Attīstībai” 
īstenošanu, kura plānota līdz 
2022. gada beigām. 

Šī projekta mērķis ir paaug-
stināt biedrības “SATEKA” in-
stitucionālo un cilvēkresursu ka-
pacitāti, attīstīt labas pārvaldības 
un atklātības principus un sekmēt 
ilgtspējīgu biedrības attīstību.

Viena no projekta aktivitātēm 
ir biedrības darbības attīstības 
stratēģijas (2022-2027) izstrā-
de un ieviešana, kuras izstrāde 
šobrīd norisinās. Stratēģijas iz-
strādes ietvaros, 2022.gada mar-
tā norisinājās divas organizācijas 
stratēģiskās izstrādes darbnī-
cas, kuras vadīja eksperti, izaug-
smes platformas “Me.You.One” 
treneri Ieva un Henriks Johan-
soni. Darbnīcu mērķis bija dar-
bojoties ideju ģenerēšanā noteikt 
savas organizācijas galvenās 
prioritātes, mērķus un uzdevu-
mus un analizēt tos, lai nākotnē 
radītu labvēlīgu vidi veiksmīgā 

attīstības virzienu definēšanā 
un pilnveidē, kā arī līdzdarbo-
ties biedrības darbības attīstības 
stratēģijas izstrādē. Plašāka in-
formācija par darbnīcām atroda-
ma biedrības mājaslapā: https://
www.sateka.lv/2022/03/29/
notikusas-divas-strategijas-iz-
strades-darbnicas/  Līdz 20.sep-
tembrim potenciālajiem res-
pondentiem ir nodota aptaujas 
anketa, kurā ikviens var paust 
viedokli par biedrības līdzšinē-
jo darbību un nākotnes attīstī-
bas iespējām. Savukārt, 20. un 
21.septembrī, ekspertes Ievas 
Cēbures vadībā būs iespēja pie-
dalīties divās apmācībās stra-
tēģisko mērķu izvirzīšanai un 
to realizēšanai organizācijās. 
20.septembra apmācību tēma būs 
– “Stratēģiska plānošana, ievie-
šana, uzraudzība un novērtēšana 
– produktīvs, veiksmīgs un har-
monisks organizācijas darbības 
process”, 21.septembra tēma – 
“Plāno, dari, pārbaudi, rīkojies 
– kvalitatīvi pārvaldi procesus!”. 

Biedrības komunikācijas un 
vizuālās atpazīstamības vad-
līniju izstrāde un ieviešana ir 
otra lielākā projekta ietvaros īs-

tenojamā aktivitāte, kuru nodro-
šinās eksperte Diāna Niķitina. 
Zināšanu un prasmju papildinā-
šanai, jau š.g. 11. un 12.augustā 
norisinājās tiešsaistes apmācī-
bas digitālo prasmju pilnveidē 
un izmantošanā. Multimediju 
dizainere/e-koncepta veidotāja 
Ilze Deņisova 11.augustā dalījās 
zināšanās par tēmu “Iesaisties un 
pilnveido savas digitālās pras-
mes!” un  12.augustā – “Mūsdie-
nu tehnoloģijas vizuālās identitā-
tes efektīvai radīšanai!”. 

Tāpat, pēc aptaujas rezultātu 
apkopošanas ar asociācijām par 
vārdu salikumu “biedrība “SA-
TEKA”, ir izveidots biedrības 
moto – “Mēs darām KOPĀ sa-
sniedzam vairāk!”. Izmantojot 
šīs aptaujas rezultātus, biedrība 
sadarbībā ar Valmieras TV ir 
izveidojusi biedrības video vi-
zītkarti, kura ir atrodama video 
koplietošanas tiešsaistes sociālā 
tīkla tīmekļa vietnē Youtube: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=GwACEumXyCA , kā arī 
pieejama biedrības mājaslapā un 
Facebook profila vietnē. 

Līdztekus stratēģijas un vad-
līniju izstrādei, projektā tiek 

veiktas aktivitātes, kas palīdzēs 
pilnveidot nevalstisko organizā-
ciju saimniecisko darbību. Orga-
nizācijas saimnieciskās darbības 
pilnveidošanai tiks organizētas 
trīs aktivitātes. Pirmā aktivitāte 
biedrības pārstāvju, uzņēmēju 
un pašvaldības sadarbības vei-
cināšanas pasākums - “NVO 
gadatirgus”, kurš norisināsies 
29.septembrī Gulbenes kultūras 
centrā. “NVO gadatirgus” tiek 
organizēts ar mērķi vietējo sa-
biedrību iepazīstināt ar Gulbe-
nes novadā esošajām biedrībām/ 
nodibinājumiem un to darbības 
virzieniem, radot labvēlīgu vidi 
atvērtām diskusijām par sav-
starpējo sadarbību un sabied-
rības līdzdalības iespējām un 
ieguvumiem, kā arī finansiālām 
sadarbības iespējām un vairotu 
savstarpējo atpazīstamību. Pasā-
kumā tiks veidota diskusija par 
mērķtiecīgiem uzņēmumu zie-
dojumiem biedrībām un savstar-
pējo mijiedarbību vienam ar otru 
un to pozitīvo ieguvumu. Tāpat, 
diskusijā pārrunāsim par sadar-
bības veicināšanu starp novada 

nevalstiskajām organizācijām 
un Gulbenes novada pašvaldību. 
Aktivitātē tiek aicināts iesaistī-
ties jebkurš interesents, tādējādi, 
dodot iespēju izzināt organizāci-
ju darbu un iespējas iesaistīties 
biedrībā kā jaunam biedram. 

Otrā aktivitāte – apmācības 
“Finansējuma iespēju apzinā-
šana organizācijas izaugsmei!”, 
norisināsies 20.oktobrī. Apmā-
cības vadīs kopienu attīstības 
un resursu piesaistes zinātāja 
Inese Šubēvica. Noslēdzoša ak-
tivitāte – darbnīca “Sadarbība 
– iespēja attīstībai!” norisināsies 
novembra sākumā. Darbnīca 
tiek veidota kā atvērta diskusi-
ja, kurā nevalstisko organizāciju 
pārstāvji kopā ar uzņēmējiem un 
pašvaldību definēs savas sadarbī-
bas iespējas, izstrādājot izdales 
materiālus “10 soļi veiksmīgai 
finansējuma piesaistei NVO”. 

Aktuālā informācija par 
projekta aktivitāšu norisi ir at-
rodama biedrības  “SATEKA” 
mājaslapas “AIF” sadaļā - 
https://www.sateka.lv/aif/ . 

PROJEKTA “SAVĒJO ATBALSTS TERITORIJAS UN 
EFEKTĪVAS KOPIENAS ATTĪSTĪBAI!” 
AKTUALITĀŠU ĪSTENOŠANAS LAIKA GRAFIKS

Aicinām interesentus pieteikties iepriekš minētajām aktivitātēm, sūtot pieteikumu uz e-pastu sa-
teka@sateka.lv vai zvanot  - tel.nr. +371 26330257! Vairāk informācijas par plānotajām aktivitātēm 
var saņemt rakstot uz sateka@sateka.lv vai zvanot - tel.nr. +371 26330257.

NOTIKUŠAS DIVAS STRATĒĢIJU 
IZSTRĀDES DARBNĪCAS

Projekta “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas At-
tīstībai!” ietvaros, š.g. 04.un 25.martā biedrības “SATEKA” birojā  
Ābeļu ielā 17, Gulbenē, norisinājās divas organizācijas stratēģijas 
izstrādes darbnīcas. Darbnīcas vadīja eksperti, izaugsmes platformas 
“MeYou.One” treneri Ieva un Henriks Johansoni.

Darbnīcu mērķis bija darbojoties ideju ģenerēšanā noteikt sa-
vas organizācijas galvenās prioritātes, mērķus un uzdevumus 
un analizēt tos, lai nākotnē radītu labvēlīgu vidi veiksmīgā attīstī-
bas virzienu definēšanā un pilnveidē, kā arī līdzdarboties biedrības 
“SATEKA” darbības attīstības stratēģijas izstrādē.

turpinājums 2.lpp
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DIGITĀLO PRASMJU APMĀCĪBAS VEIKSMĪGAS ORGANIZĀCIJAS VIENOTĀ VIZUĀLĀ 
TĒLA VEIDOŠANAI

BIEDRĪBAI “SATEKA” IZVEIDOTA JAUNA VIDEO 
VIZĪTKARTE

turpinājums no 1.lpp

NOTIKUŠAS DIVAS STRATĒĢIJU IZSTRĀDES DARBNĪCAS

Pirmā darbnīca – “Vērtības. 
Vīzija. Virzība”, kuras laikā tika 
analizētas biedrības vērtības, vī-
zija un virzība. Domājot par vēr-
tībām darbnīcā tika domāts par 
tām lietām, kas pamato organi-
zācijas pastāvēšanu un iesaistīto 
cilvēku piederību organizācijai. 
Savukārt, vīziju var saistīt ar 
vizuālo tēlu, kas parāda kādā 
organizācijā grib darboties, kādā 
atmosfērā strādāt un kurus cilvē-
kus vēlas līdziesaistīt. Eksperti 
uzsvēra, ka vīzija ir iedomu vai 
sapņu tēls, parādība, kodolīgi 
izteikta organizācijas vēlamā 
nākotnes, attīstības orientieris, 
ļaujot darbnīcas dalībniekiem, 
caur praktisku darbošanos, pa-
sapņot un izteikt savu redzējumu 
par biedrības nākotnes perspektī-
vām. Definējot savu redzējumu 
tiek darīti zināmi organizācijas 
attīstības galvenie virzieni un 
būtība gan darbiniekiem, gan 
biedriem, sadarbības partneriem 

un visai sabiedrībai. 
Kā uzsvēra eksperti, ilgtspē-

jīgas organizācijas nošķir savas 
pamata vērtības un galveno pa-
stāvēšanas mērķi. Produktīvas 
pārmaiņas tiek veiktas, redzot 
skaidru organizācijas vīziju 
un virzību uz to, nepazaudējot 
pamata vērtības, kā arī jāsaprot 
ko nevajadzētu mainīt un to, ko 
jāvirza pārmaiņām. Būtiski, ka 
vērtības organizācijā nevar tāpat 
vienkārši noteikt. Tās ir jāatklāj 
domājot par to, kādas vērtības 
šobrīd organizācijā pastāv, jo 
tādas ikvienas organizācijas kul-
tūrā pastāv neatkarīgi no tā, vai 
tās ir formulētas vai nē. Praktiski 
darbojoties, darbnīcas dalībnieki 
secināja, ka vērtību noteikšanas 
process ir grūts, jo organizācijas 
kultūrā ir lietas, ko var redzēt un 
ir neapzinātas. 

Otrās darbnīcas tēma bija 
“Mērķi un uzdevumi – rezul-
tāti un monitorings”. Darbnīcas 
dalībnieki praktiski trenējās defi-

nēt mērķus – konkrētus kvalita-
tīvi un kvantitatīvi raksturotus 
vēlamā un sagaidāmā rezultā-
tus, kurus var sasniegt noteik-
tā laikā. No mērķa būs atkarīga 
līdzekļu piesaiste organizācijas 
darbības plānošanai, organizē-
šanai, motivēšanai un kontrolei. 
Kā atzīmēja eksperti, mērķu un 
uzdevumu noteikšana ir nepie-
ciešama, lai pilnvērtīgi organi-
zētu darbu ilgtermiņā un pēc 
to īstenošanas varētu novērtēt 

vai sākotnēji iecerētais ir sa-
sniegts. Mērķu definēšanas fāzē 
un iepriekš noteikto mērķu no-
vērtēšanai vislabāk ir pielietot 
TRIKS jeb SMART metodi, kas 
paredz, ka mērķim jābūt termi-
nētam – elastīgam un noteiktam 
konkrētā termiņā; reālam – at-
bilstošam situācijai un resursu 
pieejamībai; izmērāmam – 
skaitļos, kvantitātē, salīdzināju-
mos; konkrētam – skaidram, ir 
iespējas virsmērķi sadalīt sīkākos 

un detalizētākos mērķos un sa-
sniedzamam – ar reālām iespē-
jām. Pēc ekspertu ieteikumiem, 
svarīgi ir regulāri uzraudzīt un 
monitorēt sasniegtos rādītājus/
rezultātus un, ja nepieciešams, 
tos pamainīt atbilstoši tā brīža si-
tuācijai. Pēc katras no darbnīcām 
dalībniekiem tika uzdoti praktis-
ki izaugsmes uzdevumi, kas vei-
cināja sapratni par organizācijas 
stratēģijas nepieciešamību un 
rezultātu monitoringu. Darbnīcās 
paustie viedokļi tiek ņemti vērā 
biedrības darbības attīstības stra-
tēģijas izstrādes procesā.

Pēc darbnīcām no dalībnie-
kiem tika saņemtas pozitīvas 
atsauksmes par ekspertu darbu 
un darbnīcās iekļautajām darba 
metodēm. Iegūtās zināšanas būs 
noderīgas dalībnieku organizā-
ciju nākotnes attīstībā – mērķu 
izvirzīšanā un rezultātu sasnieg-
šanā, kā arī būs stimuls izstrādāt 
organizācijas darbības attīstības 
stratēģijas. 

Lai apzinātu dažādus viedok-
ļus un idejas par “SATEKAS” vi-
deo vizītkartes saturu tika izvei-
dota aptaujas anketa ar jautājumu 
– ar ko asociējas vārdu salikums 
“biedrība “SATEKA””. Aptaujas 
anketā par asociācijām ar vārdu 
salikumu “biedrība “SATEKA”” 
paustās idejas tika iekļautas vi-
zuālajā materiālā – video vizīt-
kartē,  kura tika sagatavota kopā 
ar Valmieras televīzijas pārstāv-
jiem. Tajā ir atspoguļotas biedrī-
bas darbības, iniciatīvas un vērtī-
bas. Vizītkarte ir atrodama video 
koplietošanas tiešsaistes sociālā 
tīkla tīmekļa vietnē 
Youtube: https://www.youtube.
com/watch?v=GwACEumXyCA 

Dodies apskatīt izveidoto 
video vizītkarti!

APTAUJAS ANKETĀ PAUSTĀS IDE-
JAS PAR ASOCIĀCIJĀM AR VĀRDU 
SALIKUMU “BIEDRĪBA “SATEKA””

Projekta ietvaros 2022.gada 
11. un 12.augustā norisinājās 
digitālo prasmju tiešsaistes ap-
mācības, ko vadīja multimediju 
dizainere/e-koncepta veidotāja - 
Ilze Deņisova.

Pirmajā apmācību dienā da-
lībnieki ieguva zināšanas par 
vienota vizuālā tēla nozīmīgumu 
digitālajā vidē. Organizācijas 
vizuālās identitātes modelī tiek 
ietverta organizācijas vizuālā 
prezentācija, piemēram, logo, 
krāsas, arhitektūra, skaņas un or-
ganizācijas uzvedība – uzņemša-
nas, apkalpošana u.tml.  

Kā atzīmēja lektore, primāri 
dizaina kompozīcijā un izkār-
tojumā ieteicams ievērot piecus 
likumus – gridlīnijas, uzsvars 
un mērogs, līdzsvars, trešdaļu 
likums un nepāra skaitļu li-
kums. 

• Gridlīnijas – jālieto, lai pa-
darītu dizainu tīrāku, prasmīgāku 
un vieglāk pielāgojamu. Profe-
sionālajās mūsdienu programmās 
un aplikācijās šīs gridlīnijas ir jau 
integrētas vai nu slēpti vai uzstā-
dāmas redzamas.

• Uzsvars un mērogs – jāpa-
dara galvenais elements krasi lie-
lāks vai tieši otrādi, krasi mazāks 

nekā pārējie dizaina elementi, tā-
dējādi liekot uzsvaru uz to.

• Līdzsvars – tukšie lauku-
mi ir elementi, ar kuriem panākt 
balansu. Tukšie laukumi palīdz 
acīm saprast ceļu uz ko skatī-
ties. Katram elementam vajag 
nedaudz brīvas vietas, lai tas brī-
vi “elpotu”. Vienādas atstarpes 
starp elementiem rada līdzsvaru, 
lietojot gridlīnijas, atstarpes var 
panākt vienādi lielas.

• Trešdaļu likums – lai to 
izdarītu: jāsadala dizaina lau-
kums trīs rindās un trīs kolonnās. 
Punkti, kur atrodas vertikālas un 
horizontālās līnijas veido orga-
niskas vadlīnijas, kur vajadzētu 
novietot galveno elementu un tā 
atbalsta elementus. 

• Nepāra skaitļu likums – 
nosaka, ka daudz patīkamākas 
šķiet kompozīcijas, kurās ele-
menti tiek grupēti nepāra skaitlī, 
visbiežāk trīs elementu kopums. 
Cilvēka acs automātiski meklē 
nepāra skaitļus, jo tie ļauj mūsu 
skatienam brīvi peldēt no viena 
elementa pie otra, nedalot tos 
pāros. 

Līdzīgas krāsas var izman-
tot, lai grupētu saistītus ele-
mentus dizainā, tumšas krāsas 

fonam labāk lietot silto toņu 
elementus, gaišas krāsas fo-
nam labāk lietot vēso toņu ele-
mentus. Tā bija daļa no lektores 
Ilzes ieteikumiem organizācijas 
vizuālo materiālu sagatavošanai. 

Taču fontu izvēlē, jāpievērš 
uzmanība, lai vienā dizainā ne-
tiek lietoti pārāk daudz fontu, 
optimāli divi, trīs fonti, lai fon-
tiem ir vienota stilistika un tie 
atbalsta latviešu valodu, kā arī 
fontam jābūt salasāmam, nesa-
režģītam, pārlieku neizskaistinā-
tam, ja vien tas nav dizaina knifs, 
kā arī jāeksperimentē ar izvēlē-
tā fonta lielumu un biezumu. 

Savukārt, foto attēlu izvēlē 
lektore ieteica vērtīgus pado-
mus, lai izveidotais vizuālais 
materiāls būtu saistošs potenciā-
lajam skatītājam:

• ideāli, ja lieto pašu uz-
ņemtos foto attēlus. Nevajag 
uztraukties, ja tie nav perfektā 
kvalitātē – var apgriezt, lietot 
plakāta fonā, neievietojot fotog-
rāfijas oriģinālajā izskatā;

• ļoti daudz foto attēlu var 
atrast Google meklētājā un so-
ciālajā platformā Pinterest, taču 
jāpatur prātā autortiesības;

•jāpārliecinās, lai faili (iko-

nas, piktogrammas, kuri ir bez 
fona) ir png formātā; 

• droši var iztikt bez foto 
attēliem, liekot uzsvaru uz fon-
tiem un pielāgojot to ar dažādiem 
izkārtojumiem un elementiem; 

• publiski pieejamos bezmak-
sas foto attēlus jālieto ar mēru (ja 
trūkst sava materiāla), izmanto-
jot citu veidotos materiālus zudīs 
profesionāls redzējums;

• klientu vai paziņu uzņem-
tos attēlus jālieto tikai ar viņu 
rakstisku atļauju, vienojoties, 
kur šis foto attēls tiks ievietots un 
kādam nolūkam izmantots;

• ja foto attēls tiks izmantots 
liela formāta plakātiem, it se-
višķi, ja to jādrukā – jāpārbauda 
vai attēls ir atbilstošā kvalitātē;

• ja attēls nepieciešams kon-

krētam mērķim, var izmantot 
maksas foto attēlus. 

Pirmās apmācību dienas no-
slēgumā dalībnieki praktiski 
veidoja savu vizuālo sagatavi, 
iekļaujot tajā sev tīkamo fontu, 
krāsu paleti un elementus, kurus 
varētu izmantot nākotnes dizai-
nos. 

Otrās apmācību dienas sāku-
mā dalībnieki dalījās ar iepriekš 
pašu veidotajiem vizuālajiem 
materiāliem, kurus vērtēja apmā-
cību lektore un pārējie apmācī-
bu dalībnieki, tādējādi, iegūstot 
padomus savu materiālu izveidē 
un saņemot atgriezenisko saiti no 
citiem. 

turpinājums 3.lpp
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PIEDALIES STRATĒĢISKO MĒRĶU IZVIRZĪŠA-
NAS APMĀCĪBĀS!

turpinājums no 2.lpp

Pēc vizuālo materiālu apska-
tes, apmācību vadītāja norādīja, 
ka vizuālajos materiālos katrai 
krāsai ir savs raksturojums/
simbolika, piemēram:

• Sarkanā simbolizē – re-
volūciju, enerģiju, varu, drosmi, 
risku, bīstamību, kaisli, spēku un 
uzmanību;

• Oranžā – darbību, līdzsva-
ru, enerģiju, prieku, entuziasmu 
un piesaisti;

• Violetā – ietekmi, garīgo 
spēku, cildenumu, noslēpumu, 
sapņus, cieņu un radošumu;

• Zilā – atbildību, veiksmi, 
mieru, drošību, uzticību un ko-
munikācijas;

• Zaļā – dabu, maģiju, svai-
gumu, atjaunošanos, naudu, jau-
natni un cerību;

• Melnā – jaudu, klasiku, for-
malitāti, eleganci, aizsardzību, 
bagātību, spēku un izturību;

• Baltā – mieru, tīrību, ga-
rīgumu, godbijību, precizitāti, 
gaismu, ticību un vienkāršību. 

Veidojot savas organizācijas 
krāsu paletes ir vērts ņemt vērā 
krāsu simbolisko nozīmi atkarībā 
no sajūtām un vēlamā rezultāta. 
Tāpat, lektore sniedza noderīgus 
ieteikumus, ievietojot vizuālo 
materiālu sociālajos medijos, lai 
radītu potenciālo interesentu ie-
saisti.

Dalībnieki kopā ar lektori 
praktiski apguva Canvā - dizaina 
lietotnē pieejamo sadaļu iespējas. 
Pielietojot saņemtās zināšanās, 
otrās apmācību dienas galvenais 
praktiskais uzdevums bija izvei-
dot vienotas identitātes paletes, 

iekļaujot tajā logo un tā variāci-
jas uz gaiša, tumša un melnbaltā 
fona, apakšzīmes – atdalot no pa-
mata dizaina, logo mājaslapas un 
atpazīstamības zīmes, fontus un 
to kombinācijas, kurus var likt 
kopā un kurus labāk nelikt un di-
zaina elementus, ieliekot sajūtas, 
tie atspoguļo pārliecību, kustību, 
vīziju un misiju.  Dalībnieki iz-
pildot praktisko uzdevumu, iegu-
va vērtīgas praktiskas zināšanas 
digitālo prasmju jomā. 

Apmācību dalībnieki atzina, 
ka ir ieguvuši daudz jaunas, aktu-
ālas, noderīgas un līdz šim nezi-
nāmas informācijas, kas nākotnē 
palīdzēs pilnveidot savas digitā-
lās prasmes. Apmācību laikā ap-
gūtās dizaina platformas/lietot-
nes Canva iespējas un bezmaksas 
rīkus varēs izmantot ikdienā, lai 
dažādotu un atsvaidzinātu savus 
postus un banerus, sekmējot sa-
vas organizācijas popularizēšanu 
un vizuālās identitātes efektivi-
tāti. 

Apmācību noslēgumā no da-
lībniekiem tika saņemtas pozi-
tīvas atsauksmes – kvalitatīvas, 
vērtīgas, iedvesmojošas un jau-
nu zināšanu sniedzošas apmācī-
bas. Tāpat dalībnieki atzina, ka 
pēc apmācībām ir daudz jaunu 
domu, kā savu vizuālo identitāti 
paspilgtināt un radīt materiālus 
vizuāli tīkamākus, savukārt, lek-
tore dalībniekus aicināja – “vien-
kārši sākt pielietot iegūtās zinā-
šanas, jo tikai eksperimentējot 
var panākt vēlamo rezultātu!”. 

Paldies apmācību dalībnie-
kiem un priecāsimies par Jūsu 
dalību citās projekta aktivitātēs!

Biedrība „SATEKA” aicina 
interesentus piedalīties tiešsais-
tes apmācībās, iegūstot jaunas 
zināšanas stratēģisko mērķu iz-
virzīšanai un to realizēšanai:

• 2022.gada 20.septembrī, 
plkst.14:00

“Stratēģiskā plānošana, ie-
viešana, uzraudzība un novēr-
tēšana – produktīvs, veiksmīgs 
un harmonisks organizācijas 
darbības process!” 

Apmācību tēmas: Stratē-
ģiskās plānošanas process, prio-
ritāšu izvirzīšana, mērķu un uz-
devumu noteikšana, rezultātu un 
rādītāju definēšana, uzraudzība 
un izvērtēšana. 

• 2022.gada 21.septembrī, 
plkst.14:00

“Plāno, dari, pārbaudi, rī-
kojies – kvalitatīvi pārvaldi 
procesus!” 

Apmācību tēmas: Iekšējo un 
ārējo resursu apzināšana, cilvēku 
resurss, kvalitātes vadības sistē-
mas loma un darbības plānošana. 

Pieteikšanās dalībai apmācī-
bās līdz š.g.18.septembrim (ies- 
kaitot):

• Sūtot e-pastu – sateka@
sateka.lv, norādot tajā vārdu, uz-
vārdu un telefona numuru vai

• Zvanot uz SATEKAS biroju  
+371 26330257 vai

• Aizpildot reģistrācijas anke-
tu: ej.uz/apmacibas_septembris. 

Pieslēgšanas saite apmācī-
bām tiks nosūtīta uz pieteikumā 

norādīto e-pasta adresi, dienu 
pirms apmācībām - attiecīgi, 
19.septembrī.

Dalība apmācībās BEZ-
MAKSAS!  

Papildus jautājumu gadījumā 
ar biedrību “SATEKA” var sazi-
nāties, rakstot e-pastu - 
sateka@sateka.lv vai zvanot 
+371 26330257 (birojs)!

PIEDALIES SADARBĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀ-
KUMĀ – “NVO GADATIRGŪ ”!

Aicinām Gulbenes novada 
biedrību/ nodibinājumu, uzņē-
mumu un pašvaldības pārstāv-
jus, kā arī jebkuru interesentu 
piedalīties sadarbības veici-
nāšanas pasākumā – “NVO 
gadatirgus”, kurš norisināsies 
2022.gada 29.septembrī, no 
plkst.15:00, Gulbenes kultūras 
centrā! 

“NVO gadatirgus” tiek orga-
nizēts ar mērķi vietējo sabiedrī-
bu iepazīstināt ar teritorijā esošo 
biedrību darbības virzieniem, 
radot labvēlīgu vidi atvērtām 
diskusijām par savstarpējo sadar-
bību un sabiedrības līdzdalības 
iespējām un ieguvumiem, kā arī 
finansiālām sadarbības iespējām 
un vairotu savstarpējo atpazīsta-
mību. Šajā aktivitātē tiek sniegta 
iespēja izzināt organizāciju dar-
bu un iespējas iesaistīties biedrī-
bās kā jaunam biedram.

Pieteikšanās dalībai “NVO 
gadatirgū” līdz š.g. 26.septem-
brim (ieskaitot):

• Sūtot e-pastu – sateka@
sateka.lv, norādot tajā vārdu, uz-
vārdu un telefona numuru vai

• Zvanot uz SATEKAS biroju 
- +371 26330257 vai

• Aizpildot reģistrācijas anke-
tu: https://ej.uz/NVOgadatirgus. 
Reģistrācijas anketā pieejama in-
formācija par dienas kārtību. 

Papildus jautājumu gadījumā ar biedrību “SATEKA” var sazinā-
ties, rakstot e-pastu - sateka@sateka.lv vai zvanot +371 26330257 
(birojs)!

AIZPILDI APTAUJAS ANKETU 
PAR BIEDRĪBAS “SATEKA” 
DARBĪBU!

Aicinām Gulbenes novada 
aktīvos iedzīvotājus, kā arī bied-
rību, nodibinājumu, pašvaldības 
pārstāvjus un uzņēmējus pieda-
līties biedrības “SATEKA” ap-
taujā un aizpildīt aptaujas anketu 
par biedrības līdzšinējās darbības 
novērtējumu un biedrības nākot-
nes attīstības iespējām!

Lūdzam aptauju aizpildīt līdz 
2022.gada 20.septembrim! 

Aptaujas anketas ir anonīmas 
un to rezultāti tiks izmantoti ap-
kopotā veidā.

Aptaujas aizpildīšanas laiks 
vismaz 15 minūtes. 

Elektroniskā formātā ap-
tauja pieejama: 
https://ej.uz/SATEKA_aptauja 

Aptaujā paustie viedokļi tiks 
ņemti vērā izstrādājot biedrī-
bas darbības attīstības stratēģiju 
2022-2027. 

Papildus jautājumu gadījumā 
ar biedrību “SATEKA” var sazi-
nāties, rakstot e-pastu - 
sateka@sateka.lv vai zvanot 
+371 26330257 (birojs)! 

Šis informatīvais izdevums ir izdots projekta 
Nr. AIF/2020/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritori-
jas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!” ietvaros 
ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas at-
balstu caur EEZ un Norvēģijas grantu pro-
grammu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. 
Par izdevuma saturu atbild biedrība 
“SATEKA”.
Informāciju sagatavoja Daiga Gargurne un 
Sintija Bogotā.

Vairāk informācijas par projektu 
un tā aktivitātēm ir atrodama 
biedrības “SATEKA” mājaslapas 
www.sateka.lv, sadaļā “AIF”.



SAVĒJO ATBALSTS TERITORIJAS UN EFEKTĪVAS KOPIENAS ATTĪSTĪBAI!4 septembris

www.sateka.lv

BIEDRĪBAS “SATEKA” APTAUJAS ANKETA

Drukātā formātā aizpil-
dītu aptauju, lūdzam, nogā-
dāt: biedrības “SATEKA” 
biroja pastkastītē, Ābeļu ielā 
17, Gulbenē, 2.stāvā.

PAMATINFORMĀCIJA

BIEDRĪBAS “SATEKA” LĪDZŠINĒJĀS DARBĪBAS 
NOVĒRTĒJUMS

Jūsu dzimums:
O Sieviete
O Vīrietis

Jūsu vecums:
O Līdz 30 gadiem
O 31-50 gadi
O 51 un vairāk gadi

Jūs esat:
O Nevalstiskās organizācijas pārstāvis
O Pašvaldības pārstāvis
O Uzņēmējs
O Aktīvs Gulbenes novada iedzīvotājs

1. Cik daudz Jūs zināt par biedrību “SATEKA”? (Iespējamas vairā-
kas atbildes.) 
 O Esmu biedrības biedrs
 O Esmu piedalījies biedrības organizātajos pasākumos
 O Esmu lasījis par biedrību “SATEKA” mājaslapā, sociālajos tīklos, laik-

rakstos, Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Gulbenes 
novada ziņas”
 O Esmu piedalījies Mazo projektu konkursā
 O Esmu piedalījies Mazo projektu konkursa atbalstītās idejas īstenošanā
 O Esmu piedalījies biedrības organizētajās Apkaimes ideju darbnīcās
 O Esmu piedalījies kādā no biedrības īstenotajiem projektiem, t.sk. kādā no 

LEADER sadarbības projektiem
 O Esmu iesniedzis un/vai īstenojis LEADER projektu
 O Neesmu dzirdējis par biedrību “SATEKA”

2. Ar ko Jums saistās biedrība “SATEKA”? (Iespējamas vairākas 
atbildes.) 
O Vietējo kopienu atbalsts

 O Iniciatīvu atbalsts – Mazo projektu konkurss
 O Apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumi
 O ELFLA (LEADER) finansējums projektiem
O Cits variants 

2.1. Ja iepriekšējā jautājumā esiet atzīmējis “cits variants”, lūdzu, 
norādiet savu atbildi! 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Kā Jūs vērtējat SATEKAS darbību pēdējo piecu gadu laikā? 
 5 = Augstākais vērtējums, 1 = Zemākais vērtējums 

1. Savstarpējā sadarbība ar Gulbe-
nes novada sabiedriskajām organi-
zācijām un to interešu pārstāvniecība
2. Savstarpējā sadarbība ar Gulbe-

nes novada iedzīvotājiem
3. LEADER pieejas ieviešana Gul-

benes novadā

5    4     3     2     1   Nav viedokļa
O   O   O    O    O        O

O   O   O    O    O        O

O   O   O    O    O        O

4. Kā Jūs vērtējat šādas SATEKAS īstenotās aktivitātes?
5 = Augstākais vērtējums, 1 = Zemākais vērtējums 

1. Mazo projektu konkurss
2. Apkaimes ideju darbnīcas
3. Apmācības, darbnīcas, pieredzes 

apmaiņas pasākumi
4. LEADER sižetu sērijas – “IDEJU 

TAKA”
5. LEADER projektu konkurss

5    4     3     2     1   Nav viedokļa
O   O   O    O    O        O
O   O   O    O    O        O
O   O   O    O    O        O

O   O   O    O    O        O

O   O   O    O    O        O
5. Ko no SATEKAS realizētā, Jūs uzskatāt par lielāko sasniegumu un 

vērtīgāko pienesumu?
Informācija par biedrības īstenotajām aktivitātēm pieejama biedrības 

mājaslapas www.sateka.lv sadaļā “Pārskati”. 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

6. No kādiem informācijas avotiem Jūs esat uzzinājis par bied-
rību “SATEKA” un tās īstenotajām aktivitātēm? (Iespējamas vai-
rākas atbildes.)

O Biedrības “SATEKA” mājaslapa: www.sateka.lv  
 O Biedrības “SATEKA” Facebook profila vietne: biedrība “Sateka”
O Gulbenes novada pašvaldības informatīvais izdevums “Gulbenes novada 

ziņas”
O Biedrības “SATEKA” informatīvais izdevums “NVO! Nāc! Veido! Or-

ganizē!”
 O Biedrības “SATEKA” organizētie pasākumi
 O Biedrības “SATEKA”, projekta ietvaros, izdotie drukātie izdales mate-

riāli
O Neesmu dzirdējis par biedrību “SATEKA” un tās darbību
O Cits variants

6.1. Ja iepriekšējā jautājumā esiet atzīmējis “cits variants”, lūdzu, 
norādiet savu atbildi!
_____________________________________________________________

7. Kā Jūs vērtējat SATEKAS informācijas platformas?
5 = Augstākais vērtējums, 1 = Zemākais vērtējums 

1. Biedrības mājaslapa – 
www.sateka.lv 
2. Facebook profila vietne – biedrī-

ba “Sateka” 
3. Biedrības informatīvo izdevums 

“NVO! Nāc! Veido! Organizē!”
4. Ikdienas e-pasti un telefona sa-

runas

5          4          3           2          1 
O         O        O        O      O

O         O        O        O      O

O         O        O        O      O

O         O        O        O      O

8. Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc Jūs iesaistāties SATEKAS aktivitā-
tēs? (Iespējamas vairākas atbildes.)
O Lai būtu labāk informēts par dažādām iespējām un pasākumiem, piemē-

ram, informāciju par finansējumu avotiem, konkursiem, kursiem u.tml. 
O Lai būtu iespēja iegūt jaunus kontaktus, tīkloties un sadarboties ar citiem 

biedrībā iesaistītajiem biedriem un organizācijām
O Lai veicinātu apkaimes/vietējās teritorijas attīstību un problēmu risināšanu
O Lai piedalītos Mazo projektu konkursā un citos biedrības organizētajos 

pasākumos
O Lai pretendētu uz programmas LEADER finansējumu

9. Kā Jūs vērtējat savu līdzšinējo iesaisti SATEKAS darbā pēdējo 
divu gadu laikā? (Jāizvēlas viena atbilde.)

O Viennozīmīgi ir palielinājusies
O Drīzāk ir palielinājusies
O Nav ne palielinājusies, ne samazinājusies
O Drīzāk ir samazinājusies
O Neiesaistos nemaz

10. Kādi ir Jūsu līdzšinējie ieguvumi no dalības SATEKAS organizē-
tajās aktivitātēs? (Iespējamas vairākas atbildes.)

O Iespēja piedalīties apmācībās, pieredzes apmaiņas pasākumos
O Jauni kontakti un sadarbības iespējas ar citām organizācijām un uzņēmē-

jiem
O Piesaistītais finansējums projektu īstenošanā
O Procesu ietekmēšana vietējās kopienas un apkaimes attīstībai un dzīves 

kvalitātes uzlabošanai
O Pagaidām ieguvumus nesaskatu

11. Gulbenes novada iedzīvotāji 
ir informēti par biedrības SATE-
KA īstenotajām aktivitātēm. (Jāiz-
vēlas viena atbilde.)
O Pilnībā piekrītu
O Drīzāk piekrītu
O Ne piekrītu, ne nepiekrītu
O Drīzāk nepiekrītu
O Pilnībā nepiekrītu

12. SATEKAS informācijas 
sniegšana aktivitātēs, izmantojot 
biedrības tīmekļa vietni, sociālos 
tīklus u.c. kanālus, ir veiksmīga. 
(Jāizvēlas viena atbilde.)
O Pilnībā piekrītu
O Drīzāk piekrītu
O Ne piekrītu, ne nepiekrītu
O Drīzāk nepiekrītu
O Pilnībā nepiekrītu13. SATEKAI ir pozitīvs tēls un 

reputācija sabiedrībā. (Jāizvēlas 
viena atbilde.)
O Pilnībā piekrītu
O Drīzāk piekrītu
O Ne piekrītu, ne nepiekrītu
O Drīzāk nepiekrītu
O Pilnībā nepiekrītu

14. SATEKA aktīvi realizē 
programmas un piesaista finan-
sējumu no dažādiem avotiem, ne 
tikai LEADER. (Jāizvēlas viena 
atbilde.)
O Pilnībā piekrītu
O Drīzāk piekrītu
O Ne piekrītu, ne nepiekrītu
O Drīzāk nepiekrītu
O Pilnībā nepiekrītu
O Nav viedokļa

15. Kas, Jūsuprāt, ir SATEKAS 
unikālā vērtība?
_____________________________

_____________________________

_____________________________

JŪSU KOMENTĀRI PAR LĪDZ-
ŠINĒJO BIEDRĪBAS DARBĪBU.
_____________________________

_____________________________

_____________________________

BIEDRĪBAS “SATEKA” 
NĀKOTNES ATTĪSTĪBAS 
IESPĒJAS

1. Kuras no jomām būtu jāturpina īstenot biedrības turpmākajā dar-
bībā? (Iespējamas vairākas atbildes.)
O Savstarpējā sadarbība ar Gulbenes novada sabiedriskajām organizācijām 

un to interešu pārstāvniecība
O Savstarpējā sadarbība ar Gulbenes novada iedzīvotājiem
O LEADER pieejas ieviešana Gulbenes novadā
O Tīklošanās un sadarbība ar citām Partnerībām Latvijā
O Cita joma

1.1. Ja iepriekšējā jautājumā esiet atzīmējis “cita joma”, lūdzu, norā-
diet savu atbildi!
_____________________________________________________________

2. Kas nākamo piecu gadu laikā būtu jāpilnveido SATEKAS darbā?
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Kādā veidā būtu nepieciešams popularizēt SATEKAS aktivitātes, 
lai tās sasniegtu lielāku novada iedzīvotāju auditoriju? (Iespējamas vai-
rākas atbildes.)
O Gulbenes novada drukātajos izdevumos – laikrakstā “Dzirkstele” un Gul-

benes pašvaldības informatīvajā izdevumā “Gulbenes novada ziņas”
O Biedrības mājaslapā: www.sateka.lv 
O Biedrības Facebook profila vietnē: “biedrība ”Sateka”” 
O Informatīvos semināros
O Biedrības izdotajā informatīvajā izdevumā “NVO! Nāc! Veido! Organizē!”
O Cits variants

3.1.  Ja iepriekšējā jautājumā esiet atzīmējis “cits variants”, lūdzu, 
norādiet savu atbildi!
_____________________________________________________________

4. Kādos SATEKAS organi-
zētajos pasākumos nākotnē Jūs 
piedalītos? (Iespējamas vairākas 
atbildes.)
O Dažādās apmācībās
O Pieredzes apmaiņas pasākumos
O Praktiskās darbnīcās
O Apkaimes ideju darbnīcās
O Diskusijās
O Biedrības īstenoto sadarbības pro-
jektu aktivitātēs
O Cita aktivitāte

4.1. Ja iepriekšējā jautājumā 
esiet atzīmējis “cits variants”, lū-
dzu, norādiet savu atbildi!
_____________________________

5. Lūdzu, sniedziet papildus in-
formāciju par pasākumu tēmām, 
kurās Jūs labprāt piedalītos (pie-
mēram, par apmācību tēmām, 
praktisko darbnīcu tematiku u.c.)
_____________________________

_____________________________

_____________________________

6. Kā, Jūsuprāt, vislabāk sa-
ņemt informāciju par biedrībā 
“SATEKA” notiekošo? (Iespēja-
mas vairākas atbildes.)

6.1. Ja iepriekšējā jautājumā 
esiet atzīmējis “cits variants”, lū-
dzu, norādiet savu atbildi!
_____________________________

O Informācijas, plānošanas un pie-
redzes apmaiņas semināros un citos 
pasākumos
O Mājaslapā:www.sateka.lv
O Sociālajos tīklos
O Drukātā presē
O E-pastā
O Telefoniski
O Tikšanās klātienē/birojā
O Cits variants

7. Vai nākotnē plānojat piedalī-
ties SATEKAS organizētajā Mazo 
projektu konkursā? (Jāizvēlas vie-
na atbilde.)
O Jā
O Nē
O Neesmu dzirdējis par šo kon-

kursu
8. Lūdzu, sniedziet papildus 

informāciju par Mazo projektu 
konkursa tēmām, kuras Jūsuprāt 
ir būtiskas un to īstenošanai būtu 
nepieciešams izsludināt konkursu!
_____________________________

_____________________________

_____________________________
9. Kādu jomu projektos SA-

TEKAI būtu nepieciešams iesais-
tīties? (Iespējamas vairākas atbil-
des.) 
O Vietējo iedzīvotāju interešu apzi-
nāšana un aizstāvība
O Nevalstisko organizāciju  atbalsta 
punkts
O Informācijas un atbalsta sniegšana 
sociālās uzņēmējdarbības attīstībai
O Ciemu un vietējo kopienu attīstība
O Zināšanu un pieredzes apmaiņas 
pasākumos, kuri vērsti uz vietējo or-
ganizāciju un uzņēmēju atbalstu
O Savstarpējās sadarbības iedzīvotā-
jiem ar pašvaldību veicināšanā
O Cita joma

9.1. Ja iepriekšējā jautājumā 
esiet atzīmējis “cits variants”, lū-
dzu, norādiet savu atbildi!
_____________________________

10. Lūdzu sniedziet papildus in-
formāciju par izvēlētajām jomām, 
norādot, kādēļ tās Jums būtu sva-
rīgas?
_____________________________

_____________________________

_____________________________

11. Nosauciet 3 virzienus, ko 
būtu jāattīsta nākamjos 5 gaods 
biedrības “SATEKA” darbībā!
_____________________________

_____________________________

_____________________________

12. Kādi uzlabojumi jāveic SA-
TEKAI kā organizācijai?
_____________________________

_____________________________

_____________________________

PALDIES PAR DALĪBU APTAUJĀ!


