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Biedrība “SATEKA” piesaistot 
EEZ un Norvēģijas grantu prog-
rammas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” 
līdzekļus, aktīvi turpina projekta Nr. 
AIF/2021/IK/23 “Savējo Atbalsts 
Teritorijas un Efektīvas Kopienas 
Attīstībai” īstenošanu, kura plānota 
līdz 2022. gada beigām. 

Šī projekta mērķis ir paaugstināt 
biedrības “SATEKA” institucionālo 
un cilvēkresursu kapacitāti, attīstīt 
labas pārvaldības un atklātības prin-

cipus un sekmēt ilgtspējīgu biedrības 
attīstību.

Projekta viena no pēdējām akti-
vitātēm – apmācības “Finansējuma 
iespēju apzināšana organizācijas iz-
augsmei!” norisināsies 20.oktobrī. 
Apmācības vadīs kopienu attīstības 
un resursu piesaistes zinātāja Ine-
se Šubēvica. Noslēdzošā aktivitā-
te – darbnīca “Sadarbība – iespēja 
attīstībai!” norisināsies novembra 
sākumā. Darbnīca tiek veidota kā 

atvērta diskusija, kurā nevalstisko 
organizāciju pārstāvji kopā ar uzņē-
mējiem un pašvaldību definēs savas 
sadarbības iespējas, izstrādājot izda-
les materiālus “10 soļi veiksmīgai 
finansējuma piesaistei NVO”. 

Projekta aktivitāšu rezultātā tiek 
izstrādāta biedrības darbības attīstī-
bas stratēģija (2022-2027) un bied-
rības “SATEKA” komunikācijas un 
vizuālās atpazīstamības vadlīnijas. 

Aktuālā informācija par projekta 

aktivitāšu norisi ir atrodama biedrī-
bas  “SATEKA” mājaslapas “AIF” 
sadaļā - https://www.sateka.lv/aif/ . 

Aicinām interesentus pieteik-
ties iepriekš minētajās aktivitātēs, 
sūtot pieteikumu uz e-pastu sate-

ka@sateka.lv vai zvanot  - tel.nr. 
+371 26330257! Vairāk informāci-
jas par plānotajām aktivitātēm var 
saņemt rakstot uz 
sateka@sateka.lv vai zvanot tel.nr. 
+371 26330257.

Projekta “Savējo Atbalsts Te-
ritorijas un Efektīvas Kopienas At-
tīstībai!” ietvaros 2022.gada 20. un 
21.septembrī norisinājās tiešsaistes 
apmācības stratēģisko mērķu izvir-
zīšanai un to realizēšanai organizāci-
jās. Apmācības vadīja eksperte Ieva 
Cēbura un tajās piedalījās vairāk kā 
30 dalībnieki. 

Pirmās apmācību dienas tēma 
bija “Stratēģiska plānošana, ievieša-
na, uzraudzība un novērtēšana - pro-
duktīvs, veiksmīgs un harmonisks 
organizācijas darbības process!”. 
Tajā dalībnieki ieguva zināšanas par 
stratēģiskās plānošanas procesu, uz-
raudzību un novērtēšanu. 

Kā atzīmēja eksperte, stratēģi-
jas formulēšana ir analītiski pētnie-
cisku darbību kopums, lai sagatavo-
tu plānu, kas ietver mērķus uz ko 
organizācija tieksies, paredzamās 
darbības, lai šos mērķus sasniegtu, 
kā arī paredzētu īstenoto darbību ra-
dītās sekas un ietekmi ilgtermiņā. 
Stratēģijas īstenošanas laikā jāpa-
redz instrumenti un resursi tās uz-
raudzībai un novērtēšanai, lai varētu 
plānot korektīvas darbības. 

Lai izstrādātu stratēģiju ir nepie-
ciešams virzīties secīgi pa soļiem:

• sākotnēji jānovērtē iepriek-
šējā periodā paveiktais, jāanalizē 
iesaistītās puses, ārējā vide un jāveic 
SVID analīze, kas ļauj noteikt orga-
nizācijas iekšējos faktorus – stiprās 
un vājās puses un ārējos faktorus - 
iespējas un draudus. SVID analīzes 
rezultāti kalpo, lai identificētu, kuri 
faktori (stiprās puses un iespējas) 
var palīdzēt organizācijai stratēģisko 
mērķu sasniegšanā, un, kuri faktori 
(vājās puses un draudi) ir šķēršļi, kas 
jāpārvar vai jāsamazina to iedarbību.

• Tālāk jānosaka organizācijas 
vadīšanas pamata instrumenti 
-  misija, vīzija un vērtības. Misi-
ju un vērtības saprot ar tām pamata 
lietām, kas pamato organizācijas 
pastāvēšanas jēgu un nozīmi cilvēku 
piederībai kādai organizācijai. Or-
ganizācijas misija ir precīzi izteikts 
pamata mērķis, kādēļ organizācija 
vispār pastāv. Vīzija ir kā vizuāls 
tēls, kas parāda, kādā organizācijā 
mēs gribam būt, kādā atmosfērā 
strādāt. Savukārt, vērtības pamato 
daudz dziļāku pastāvēšanas jēgu 
un nozīmi gan organizācijas darbi-
niekiem, gan sabiedrībai kopumā. 

• Pēc misijas, vīzijas un vērtību 
noteikšanas tiek izvirzītas prioritā-
tes, mērķi, rezultāti un rādītāji. 

• Pēdējais solis ir uzraudzības 
un izvērtēšanas sistēmas un komu-
nikācijas vadība. 

Potenciālās iesaistītās un ieinte-

resētās puses var noteikt, izmanto-
jot biedru, klientu un partneru datu 
bāzi, apzinot un kartējot potenciālos 
klientus un sadarbības partnerus. 
Nosakot un kartējot iesaistītās puses, 
jāņem vērā iekšējais loks – darbinie-
ki, vadība, biedri, sadarbības part-
neri – klienti, piegādātāji, finansētāji 
un citas puses – kopienas un mediji. 

Pēc ekspertes ieteikuma, novēr-
tēšanā var tikt izmantoti dažādi ins-
trumenti – kvantitatīvas un kvalitatī-
vas metodes, taču jāņem vērā to plusi 
un mīnusi. Blakus esošajā tabulā tiek 
atspoguļoti dažu metožu plusi un mī-
nusi.

Definējot organizācijas misiju 
būtu nepieciešams atbildēt uz jau-
tājumiem: Kas mēs esam? Ko mēs 
darām? Kāda ir mūsu galvenā funk-
cija? Kāds ir mūsu virsmērķis? Kam 
mēs eksistējam? Kas ir mūsu svarī-
gākie klienti? Kādu pamatvajadzību 
mēs apmierinām? Taču vīzijai jābūt 
uz nākotni vērstai, skaidri jādefinē 
virziens, kurp organizācija dodas 
nākotnē. Savukārt, vērtības ir pār-
liecības un pamatprincipi, uz kuriem 
balsta savu rīcību. Pēc teorētiskās 
informācijas saņemšanas, apmācī-
bu dalībniekiem bija iespēja pašiem 
definēt savas organizācijas misiju, 
vīziju un vērtības. 

Pirmās apmācību dienas no-
slēgumā apmācībās tika apskatīta 
tēma par uzraudzību un izvērtēšanu. 
Eksperte norādīja, ka uzraudzības 
un izvērtēšanas loma ir nozīmīga. 
Uzraudzība jeb monitorings ir 
stratēģijas īstenošanas progresa 
mērījumu ietvars, kurā tiek noteikti 
rādītāji jeb mērījumi, mērīšanas re-
gularitāte, datu avots un atbildīgie, 
kā arī iespējamā rīcība, ja rezultāti 
netiek sasniegti vai termiņi tiek ka-
vēti. 

Lai izvērtējums būtu kvalita-
tīvs, jāņem vērā, lai sniegtā infor-
mācija būtu saprotama tās lieto-
tājiem, pamatoti tiek izvēlēti dati, 
iesaistītās un ieinteresētās puses tiek 
uzklausītas un iesaistītas, iegūtie un 
apkopotie statistikas dati būtu ticami 
un pielietojami, kvantitatīvie un kva-
litatīvie dati tiek analizēti saskaņā ar 
atzītām metodēm un pieņēmumiem, 
secinājumi būtu objektīvi, loģiski 
pamatoti un balstīti datu analīzē un 
rekomendācijas būtu pielietoja-
mas. 

Otrās apmācību dienas tēma bija 
“Plāno, dari, rīkojies – kvalitatīvi 
pārvaldi procesus!”.  Apmācību die-
nas sākumā tika runāts par organizā-
cijas iekšējiem, ārējiem un cilvēku 
resursiem. Eksperte norādīja, ka ka-
pitāls ir sociālās, ekonomiskās, fizis-

Kvantitatīvo un kvalitatīvo metožu plusi un mīnusi

kās struktūras elementi, kuri ļauj in-
divīdiem un organizācijām sasniegt 
savus mērķus un runājot par kapitāla 
pieeju, tad tiek veikts sadalījums pa 
kapitāla veidiem:

• Intelektuālais kapitāls ietver 
informāciju, kas ir personas rīcībā, 
kompetences, zināšanas un eksper-
tīze. Intelektuālā kapitāla vērtība ir 
atkarīga no tā, cik lielu pievienoto 
vērtību un priekšrocības sniedz spe-
cifiskās zināšanas konkrētos apstāk-
ļos. 

• Cilvēkkapitāls ir cilvēka spēju 
un iemaņu kopums, no kura atkarīgs 
viņa ekonomiskās un sociālās aktivi-
tātes potenciāls. Tas parasti akcentē 
indivīda izglītību, iemaņas, prasmes 
un zināšanas, kas palielina ekono-
miskās darbības produktivitāti, teh-
niskās un sociālas iemaņas. 

• Finanšu kapitāls – nepiecieša-
mie finanšu resursi, lai organizācija 
varētu nodrošināt pakalpojumus vai 
preces un nodrošināt nākotnes ieņē-
mumus. Tā vērtību nosaka naudas 

līdzekļi, kuri ir organizācijas rīcībā 
vai tiek iegūti apmaiņā pret precēm 
un pakalpojumiem. 

• Materiālais kapitāls ir “taus-
tāmais” kapitāls, piemēram, ēkas, 
telpas, transporta līdzekļi, tehnoloģi-
jas, iekārtas, instrumenti, kas palieli-
na darbības efektivitāti un samazina 
resursu izmantošanu. 

• Dabas kapitāls ietver pieeja-
mos dabas resursus. 

Metode Plusi Mīnusi 

Aptauja • iespēja aptvert plašu mērķa grupu; 
• salīdzinoši mazs resursu patēriņš 

aptaujas organizēšanai; 
• iespēja aizpildīt aptauju respondentam 

ērtā laikā; 
• iespēja veidot aptauju vairākās valodās. 

• nav iespēja kontrolēt mērķa grupas 
iesaisti; 

• neprezentatīva izlase, kas rada riskus 
attiecībā uz rezultātu izmantošanu; 

• nekorekti definēti jautājumi, kas rada 
grūtības viennozīmīgi interpretēt 
atbildes. 

Intervijas • iespēja iegūt kvalitatīvu informāciju; 
•  iespēja organizēt intervijas attālinātā 

režīmā; 
•  iespēja iegūt papildinošu un padziļinātu 

informāciju, uzdodot papildus 
jautājumus intervijas laikā; 

• iespējams intervēt vienlaikus vairākus 
cilvēkus (grupu intervija), kas ļauj 
savstarpēji papildināt un bagātināt 
intervijas materiālu. 

• salīdzinoši liels laika resurss 
interviju organizēšanai, īstenošanai 
un informācijas apstrādei; 

•  interviju īstenošanas laiks jāskaņo ar 
vairākām iesaistītām pusēm, kas 
paildzina kopējo norisi; 

•  nepieciešams veikt priekš 
sagatavošanās darbu; 

• nedrīkst radīt risku personai, kura 
tiek intervēta. 

Fokusgrupas 

diskusijas 
• iespēja iegūt padziļinātu kvalitatīvu 

informāciju par izpētes jautājumiem; 
•  pozitīva grupas dinamika var sniegt 

papildus pienesumu; 
•  iespēja novērot reakciju, ķermeņa 

valodu, kas ļauj iegūt papildus 
informāciju, īpaši derīgi 
“eksperimentālos” pētījumos; 

•  iespēja izmantot informāciju un 
komunikāciju tehnoloģijas, lai organizētu 
fokusgrupu diskusijas.  

• salīdzinoši liels laika resurss visām 
iesaistītajām pusēm; 

•  negatīvi, destruktīvi noskaņoti 
dalībnieki var negatīvi noskaņot 
pārējos fokusgrupas dalībniekus; 

• attālinātā režīmā ir grūtāk nodrošināt 
pozitīvu grupas darba dinamiku, 
iesaistīto pušu mobilizēšanos; 

• kārdinājums izvēlēties “ķirsīšus” – 
atbildes, kas atbilst konkrētajai 
pētnieka hipotēzei/ pieņēmumam; 

•  nepieciešams profesionāls/ 
pieredzējis fokusgrupu diskusiju 
moderators. 

Statistika • iespēja izmantot jau esošo informāciju 
un datu avotus (neveicot papildus datu 
iegūšanu); 

•  kvantitatīvi dati, kas ir pārbaudāmi; 
•  iespēja vākt pašiem statistiku atbilstoši 

vajadzībām, piemēram, apmeklētāju 
skaits.  

• parasti statistika nav pieejama lokālā 
līmenī; 

• parasti statistika pieejama ar laika 
nobīdi; 

• statistika var nedaudz atšķirties 
dažādos avotos, piemēram, Centrālā 
Statistikas pārvalde un Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvalde; 

• nevar viennozīmīgi interpretēt 
kvantitatīvos datus, nepieciešama 
papildus kvalitatīvā izpēte. 
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Vairāk informācijas 

par projektu un tā 

aktivitātēm ir at-

rodama biedrības 

“SATEKA” mājaslapas 

www.sateka.lv, 

sadaļā “AIF”.

• Pieredzes kapitāls ir zināša-
nas, kuru gūst nepastarpinātas, tiešas 
pieredzes veidā dzīves laikā. Piere-
dzes kapitāls var palīdzēt rast jau-
nus risinājumus, attīstīt stratēģisko 
domāšanu. Šādas pieredzes attīsta 
personīgo un kopīgo izaugsmi. 

• Sociālais kapitāls – indivīda 
un cilvēka grupu savstarpējie kon-
takti, attiecības un veidotie tīkli. 

• Kultūras kapitāls ietver katra 
indivīda nemateriālās īpašības. 

Praktiskajā daļā katrs no apmā-
cību dalībniekiem noteica savas or-
ganizācijas pieejamo kapitālu un to 
grupēja pēc SVID analīzes, nosakot 
vājo un stipro pušu, iespēju un drau-
du kapitāla potenciālu. Dalībnieki at-
zinīgi novērtēja lektores sniegto rak-
sturojumu par paaudžu pieeju darba 
vietā pa vecuma grupām, piemēram,

• Pēckara paaudze (dzimuši 
periodā no 1946.-1964.gadam). Šie 
darbinieki darbā tiek raksturoti, kā 
lojāli, kas ciena un ievēro subordi-
nāciju, kā arī ir tie, kas gaida savas 
profesionālas attīstības kārtu. Viņi ir 
virzīti uz rezultātu un gatavi ieguldīt 
maksimālas pūles. Šīs paaudzes cil-

vēki visbiežāk tiek raksturoti kā op-
timistiski, kas novērtē drošu un pa-
stāvīgu darba vidi, ko var sasniegt 
caur smagu darbu un ilgtermiņa 
ieguldījumu.

• X paaudze (dzimuši periodā 
no 1965.-1978./1980.gadam). Dar-
bā šī paaudze ir raksturīga ar vēlmi 
būt neatkarīgiem un pieprasa ātru 
darba novērtējumu. Šīs paaudzes 
pārstāvji novērtē neformālismu 
un darba un ģimenes līdzsvaru. Šī 
paaudze tiek uzskatīta par vislabāk 
izglītoto visā līdzšinējā pasaules vēs-
turē. Šīs paaudzes cilvēki ir agresīvi 
komunikatori, kas ir ļoti vērsti uz 
medijiem.

• Y paaudze (dzimuši periodā 
no 1978./1980.-1994.gadam). Paau-
dze, kas ātri pielāgojas, patīk mācī-
ties, ir nepacietīgi un nebaidās no 
izaicinājumiem. Viņi darbā augstu 
vērtē sadarbību un ātru un regulā-
ru atgriezenisko saiti, ļoti svarīga 
ir personīgā izaugsme, elastība un 
brīvība lēmumu pieņemšanā, ļoti 
labprāt apgūst jaunas prasmes. Per-
sonīgā proaktivitāte un elastība nozī-
mē vairāk nekā “vecmodīgā” lojali-
tāte, par normu tiek uzskatīta bieža 

darba devēju maiņa. Šai paaudzei ir 
citādāki pieņēmumi par darbu, nekā 
viņu vecākiem. Pirmā vieta, kur viņi 
meklē informāciju ir internets. Viņi 
ir vērsti uz inovācijām un ātru do-
māšanu, kas prasa ātrus rezultātus. 
Daudz vairāk nekā citas paaudzes ir 
vērsti uz uzņēmējdarbības attīstī-
šanu. Šī paaudze liks mainīt vadības 
attieksmi pret saviem darbiniekiem. 
Viņi novērtē darba devējus, kas pauž 
atbildīgu pieeju sabiedrībai un ap-
kārtējai videi.

• Z paaudze (dzimuši periodā 
no 1995.-2009.gadam). Z paaudze 
vēlas komunikāciju ar savu vadību 
ikdienas, pat vairākkārtīgi. Viņi dod 
priekšsroku sadarbībai ar Y paaudzes 
vadību un komandas biedriem, jo ir 
visvairāk kopīgā. Z paaudze labi pa-
dodas “multitaskings” un dažādu 
efektīvu stratēģiju izmantošana, lai 
sasniegtu savus mērķus. Z paaudzei 
ir svarīga viņu neatkarība un brīvī-
ba gan darbā, gan personīgajā dzīvē. 
Tomēr, viņi novērtē karjeras stabili-
tāti un vēlas būt noderīgi komandas 
locekļi.

Apmācību dienas noslēgumā ek-
sperte sniedza informāciju par kvali-

tātes vadības procesa organizēšanas 
ieviešanu organizācijā, iekļaujot arī 
cilvēkresursu novērtējumu sistēmu 
ieviešanas aspektus, organizācijas 
darbības nodrošināšanai un attīstībai 
nepieciešamo resursu apzināšanu, 
konkrēta rīcības plāna izstrādi orga-
nizācijas mērķu sasniegšanai un re-
zultātu novērtēšanai. 

Apmācību dalībnieki atzina, ka 
ir ieguvuši daudz jaunas, aktuālas, 
noderīgas un līdz šim nezināmas 
informācijas, kas nākotnē palīdzēs 
pilnveidot savas organizācijas mērķu 
izvirzīšanu, sasniegšanu, novērtēša-
nu un uzraudzību. 

Apmācību noslēgumā no da-

lībniekiem tika saņemtas pozitīvas 
atsauksmes – kvalitatīvas, vērtīgas, 
un jaunu zināšanu sniedzošas apmā-
cības. Tāpat dalībnieki atzina, ka pēc 
apmācībām iegūtās zināšanas  par 
stratēģisko plānošanu un ilgtermiņa 
pamatmērķu un darbības virzienu 
noteikšanu, to sasniegšanu un ne-
pieciešamo resursu izdalīšanu būs 
noderīgas plānojot organizācijas nā-
kotnes virzību un attīstību. 

Paldies apmācību dalībniekiem 
un priecāsimies par Jūsu dalību citās 
projekta aktivitātēs! 

Laika posmā no š.g. 18.augusta 
līdz 20.septembrim norisinājās ap-
tauja, kurā respondenti varēja paust 
savu viedokli par biedrības “SATE-
KA” līdzšinējās darbības novērtēju-
mu un nākotnes attīstības iespējām. 
Kopā aptaujā piedalījās 34 respon-
denti, no kuriem 14 bija uzņēmēji, 
septiņi nevalstiskās organizācijas 
pārstāvji, septiņi aktīvie Gulbenes 
novada iedzīvotāji un seši pašvaldī-
bas pārstāvji. Aptaujas rezultāti tiek 
izmantoti biedrības darbības attīstī-
bas stratēģijas (2022-2027) izstrādē.

Ar asociācijām par biedrību “SATEKA” pie atbilžu varianta: “cits vari-
ants” tika norādīts – zinošs un atbalstošs personāls, mazo uzņēmēju atbalsts 
un lielisks sadarbības partneris.

Viens no aptaujas jautājumiem 
bija “Ko no SATEKAS realizētā, Jūs 
uzskatāt par lielāko sasniegumu un 
vērtīgāko pienesumu?”. Uz šo jautā-
jumu tika saņemtas dažādas atbildes, 
piemēram, Apkaimes ideju darb-
nīcas, Mazo uzņēmēju atbalstu un 
mazās uzņēmējdarbības veicināšanu, 
starpteritoriālos sadarbības projek-
tus, mazo projektu konkursu, video 
ceļvedi “Bānīša zemes labumi – 33 
km garumā un platumā!”, atbalstu 
projektu izstrādē un atbalstu vietē-
jām nevalstiskajām organizācijām.

Uz aptaujā iekļauto jautājumu – “Kas ir SATEKAS unikālā vērtība?”, 
tika saņemtas atbildes ka tā ir darbinieku pieredze un komandas darbs, sadar-
bība ar iedzīvotājiem, sapratne un palīdzība vietējiem iedzīvotājiem, perso-
niska attieksme, savstarpējā sadarbība, komunikācija un atgriezeniskā saite.

Pie atbilžu varianta “cits vari-
ants” tika norādītas atbildes, lai sa-
sniegtu lielāku novada iedzīvotāju 
auditoriju, ir nepieciešams ikmēneša 
apkopojums, kas tiek izsūtīts e-pastā, 
neliels baneris piepilsētā ar norādi 
“SATEKA – iespēja apgūt ES līdzfi-
nansējumu”, iespēju popularizēša-
nai jāiesaista pašvaldība un pagastu 
pārvaldes, jāizveido konts foto un 
video koplietošanas sociālajā mediju 
lietotnē “Instagram”, kā arī organi-
zējot aktivitātes vakaros, ārpus darba 
laika.
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“NVO GADATIRGUS 2022” DALĪBNIEKI - DRUVIENAS 
PAGASTA ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA “PĒRĻU ZVEJNIEKI”

BIEDRĪBA “BREAKFAST WITH 
LAWYER”

Druvienas pagasta attīstības 
biedrība „Pērļu zvejnieki” dibināta 
2009.gadā, lai, rūpējoties par līdz-
cilvēkiem, apkārtējo vidi un kultū-
ras vērtību saglabāšanu, sekmētu 
Druvienas pagasta attīstību un radītu 
patīkamu dzīves telpu sev un Dru-
vienas viesiem. Šobrīd biedrībā ir 25 
biedri. Pa šiem gadiem ir paveikts 
daudz: 

• vides sakārtošanā un pagasta 
infrastruktūras attīstībā organizētas 
talkas, sakoptas un labiekārtotas at-
sevišķas pagasta teritorijas,

• pagasta kultūras un vēsturiskā 
mantojuma saglabāšana,

• bērnu un pieaugušo izglītība, 
organizējot apmācības un iegādājo-
ties aprīkojumu seno amatu un iema-
ņu pārmantošanai,

• pilnveidotas sporta un atpūtas 
iespējas, ierīkojot futbola laukumu, 
organizējot pasākumus, papildinot 
aprīkojumu veselīgam dzīvesveidam 
un muzikālu talantu izkopšanai,

• sniegts sociālais atbalsts da-
žādām iedzīvotāju grupām, organi-
zējot tikšanās ar interesējošo jomu 
speciālistiem, dodoties iedvesmas 
braucienos, mācot ikdienā nepiecie-
šamās rokdarbu un kulinārās iema-
ņas, iepriecinot vientuļos un grūtībās 
nonākušos seniorus Ziemassvētkos 
ar dāvaniņām, sniedzot sociālās pa-
līdzības krīzes situācijās. 

Biedrības biedriem ir pieredze ie-
dzīvotāju foruma organizēšanā (no-
organizēts pirmais Druvienas iedzī-
votāju forums 2013.gadā), LEADER 
projektu (5) un citu projektu (16) 
pieteikumu sagatavošanā un projek-
tu realizēšanā.

Biedrība darbojas bijušās Dru-
vienas skolas telpās. Ir izveidojusies 
laba sadarbība ar Druvienas pagasta 
pārvaldes, Druvienas Latviskās dzī-
vesziņas centra, bibliotēkas, kultūras 
nama un sporta zāles darbiniekiem. 
Biedrība 2010.gadā ir ieguvusi sa-
biedriskā labuma organizācijas sta-

tusu, ir pieredze ziedojumu vākšanā. 
Regulāri esam iesaistījušies da-

žādu pasākumu organizēšanā – ak-
tīvā atpūta, gadskārtu svētku svinē-
šana, tirdziņi. Sabiedriskie pasākumi 
ir sekmējuši atvērtas pilsoniskas sa-
biedrības veidošanos, iedzīvotāju 
līdzdalības stiprināšanu Druvienas 
pagastā. 
Rakstu sagatavoja: Druvienas pagas-
ta attīstības biedrības “Pērļu zvejnie-
ki” valdes locekle  Baiba Eiduka

Šogad Dace Danga-Guoba un 
Jānis Danga-Guobis ir dibinājuši 
biedrību “Breakfast with lawyer”. 
Kā paši dibinātāji izsakās, “Break-
fast with lawyer” ir biedrība, kuras 
mērķis ir sabiedrībai pieejami juri-
diskie pakalpojumi, veicinot atbil-
stošu tiesību aizsardzību, normatīvā 
regulējuma izpratni un sabiedrības 
iesaisti un līdzdalību.

Dace un Jānis biedrību dibināja, 
lai:

1) mazinātu situācijas, kurās 
liela daļa sabiedrības locekļu nevar 
saņemt atbilstošu un pienācīgu savu 
tiesību aizsardzību, jo to vienkārši 
nevar atļauties, kā rezultātā sabied-
rības daļa cenšas risināt sev radušās 
juridiskās situācijas/problēmas paši 
vai, sliktākajā gadījumā, atstāj tās 
vispār bez ievērības;

2) veicinātu sabiedrības izpratni 
par katra sabiedrības locekļa tiesī-
bām un pienākumiem ikdienišķās un 
ne tik ikdienišķās situācijās.

Biedrība “Breakfast with 
lawyer” šobrīd sadarbībā ar mācību 
centra “BUTS” Gulbenes filiāli iz-
strādā mācību ciklu programmu sais-
tībā ar sabiedrības izglītošanu ikdie-

nišķos jautājumos no juridiskā skatu 
punkta, kā arī strādā pie Sabiedrī-
bas integrācijas fonda programmas 
“NVO fonds” pieteikuma, lai pro-
jekta ietvaros uzsāktu tajā skaitā, bet 
ne tikai, bezmaksas juridiskās palī-
dzības sniegšanu gan fiziskām, gan 
juridiskām personām. 

Ar “Breakfast with lawyer” ko-
mandu ir iespējams sazināties, raks-
tot uz -
question.bwl@gmail.com vai 
dace.bwl@gmail.com, zvanot uz 
27828510 vai rakstot tiešo ziņu bied-
rības facebook lapā https://www.fa-
cebook.com/bwlawyer.

Rakstu sagatavoja: Biedrības 
“Breakfast with lawyer” valdes lo-
ceklis Jānis Danga- Goubis 

BIEDRĪBA „LIZUMA TAUTSKOLA”
2004.gada 22.martā Lizumā no-

dibināja sabiedrisko organizāciju Li-
zuma Tautskola, kuras mērķis bija un 
ir joprojām ne tikai Lizuma iedzīvo-
tāju, bet arī interesentu no Gulbenes 
novada  mūžizglītošana. Darbības 
virzieni ir daudzpusīgi: vietējo iedzī-
votāju pašapziņas paaugstināšana un 
iedzīvotāju iesaiste dažādos projek-
tos un aktivitātēs; ekonomisko, soci-
ālo un garīgo zināšanu pilnveide, kas 
veicina vietējās kopienas saliedēša-
nu un sadarbību.

Šajos 18 biedrības darbības ga-
dos vairāki simti interesentu piedalī-
jušies datorzinību, pērļošanas, aero- 
grafikas, biškopības, reiki, jogas, 
sveču liešanas, rokdarbu, angļu va-
lodas, ainavu veidošanas, auto vadī-
šanas, bioloģiskās lauksaimniecības, 
filcēšanas, pērļošanas, u.c. kursos. 

Mūžizglītības atbalstam Gulbe-
nes novadā jau vairākus gadus tiek 
organizēts pieaugušo neformālās 
izglītības projektu konkurss. LTS 
programmā „Mūžu  dzīvo, mūžu 
mācies!” finansējumu ir guvušas 3 
grupas angļu valodas apmācībām, 2 
grupas vācu valodas apmācībām, 1 
grupa senioru datorprasmju apmācī-
bā, 1 grupa datorprasmju apmācībā 
bez priekšzināšanām. Pēdējos četrus 
gadus populārākie ir šūšanas kursi 
- „Ar šujmašīnu uz Tu”,  „Pavasara 
mēteļa šūšana no A līdz Z”, ”Sieviešu 
apakšveļas šūšana”, “Cimdi, zeķes, 
zābaciņi”, kurus vadīja profesionāla 
pasniedzēja I.Šuļja. Programma tika 
veidota secīgi, sākot ar pamatiem- 
atbilstoša modeļa izvēli, piegrieztnes 
konstruēšanu un izņemšanu, šūšanu 
un rotāšanu, kas ļāva radoši un plān-
veidīgi iziet visus procesus līdz ga-
tavam produktam. Apliecību par šo 
kursu beigšanu saņēmušas 46 kursu 
dalībnieces.

Izveidojusies laba sadarbība ar 
biedrību „SATEKA”. 2021.gadā 
mazo projektu konkursam iesnie-
dzām un guvām finansējumu projek-
tam „Skats uz Lizumu no dienvidu 
puses...” Lizuma pagasta iedzīvotā-
ji elektroniskajā aptaujā 2020.gadā 
bija izteikuši vajadzību pēc infra-
struktūras sakārtošanas, lai sakārtots 

būtu ne tikai muižas parks, bet arī arī 
pagasta ielas, dīķi un tūrisma objek-
ti. Šis projekts ir iedzīvotāju ideju un 
ieteikumu īstenošana, kura kopīgā 
darbā saliedēja iedzīvotājus, palīdzē-
ja sakopt, saglabāt un atjaunot ielu 
apstādījumus, dekoratīvo krūmu un 
augu stādījumus pie pieturas – tagad 
Lizuma centrā ir sakārtots vēl viens 
objekts, pie tam ilgtspējīgs, kurš pa-
liks nākamajām paaudzēm. Lizumā. 
2022.gadā SATEKA Mazo projektu 
konkursam iesniedzām un finansē-
jumu guvām projektam “Lizuma 
karogam būt!”. Projekta realizācijā  
tika iesaistīta Lizuma sabiedrība, 
izstrādājot ģērboņa metu un karo-
ga skici, veicot ziedojumus karoga 
izgatavošanai Lizuma svētkos “Ar 
saknēm Lizumā”. Līdzfinansējumu 
projektam “Lizuma karogam būt!” 
sniedza vietējie uzņēmumi – SIA 
“Brīvzemnieki”, Z/S “Velēna” un 
SIA “KraujasZ”. Projektā tika iesais-
tīti arī eksperti, atbildīgās valsts un 
pašvaldību institūcijas. Karoga uz-
vilkšana bija ļoti saviļņojošs brīdis 
visiem svētku dalībniekiem ”Lizuma 
karogam būt!” ir unikāls ilgtermi-
ņa projekts, kura ietvaros , iecerēts 
veicināt vietējās kopienas piederību 
savam pagastam, novadam un val-
stij. Projekts arī izglītos par  mūsu 
karoga daudzgadīgo tapšanas vēsturi 
un tās līkločiem un  būs mantojums, 
ko nodot nākamajām paaudzēm.  Ar 

šo projektu tika īstenota kopienas 
iedzīvotāju Apkaimes darbnīcās 
2021. “Esi aktīvs – iesaisties!” ide-
ja par kopienas svētku atjaunošanu 
ar vietējo iedzīvotāju iesaisti un arī  
uzlabota to kvalitāte: ģerboņa metu 
izstrādē iesaistījās 128 personas, ka-
roga skices izstrādāšanā iesaistījās 8, 
līdzfinansējumā iesaistījās 3 uzņē-
mēji un vēl daudzie ziedotāji.  

Pēdējos trīs gados atsākta sadar-
bība ar Mālpils tautskolu, kuras laikā 
tapa Erasmus+ projekts “Koopera-
tīvās mācību metodes un digitālās 
prasmes uzņēmējdarbības apmācī-
bā”. Tas deva iespēju sadraudzēties 
ar  Kandavas un Izvaltas nevalstiska-
jām organizācijām, apmeklēt kursus 
trīs Lizuma Tautskolas apmācību va-
dītājiem Portugālē un Grieķijā, kā arī 
trīs biedrības aktīvistiem piedalīties 
pieredzes izzināšanā Polijā un Itālijā.

Lizuma Tautskolai no 2011.gada 
izveidojusies noturīga sadraudzība 
ar Iliny pašvaldību Ungārijā un no  
2017.gada ar Sečenkas pašvaldību 
Slovākijā. Daudzi Lizuma pagasta 
iedzīvotāji, visvairāk pašdarbnie-
ki, ir piedalījušies ES sadarbības 
projektos Ungārijā, deju kolektīvi 
- Slovākijā. Šogad pagasta svētkos 
piedalījās arī viesi no Ungārijas un 
Slovākijas.

Rakstu sagatavoja: Biedrības 
“Lizuma Tautskola” valdes priekš-
sēdētāja Irēna Ābeltiņa

LIZUMA VIDUSSKOLAS ATTĪSTĪBAS 
BIEDRĪBA

Gulbenes novadā Lizuma pa-
gasts ir viens no aktīvākajiem kul-
tūras, sabiedrisko aktivitāšu un uz-
ņēmējdarbības centriem. Lizuma 
muiža, parka teritorija, pagasta teri-
torijā esošie apskates objekti, katru 
gadu spēj piesaistīt vairāk kā 1000 
tūristus un protams pašu iedzīvotāju 
interesi.

Lizuma vidusskolas attīstības 
biedrība dibināta 1999.gadā. Bied-
rības viens no galvenajiem mēr-
ķiem - iesaistīt sabiedrību izglītības, 
skolas problēmu risināšanā, veidot 
kopprojektu sadarbību tīklu. Biedrī-
bas līdzekļi tiek izmantoti biedrības 
darbības nodrošināšanai, projektu 
un mērķprogrammu finansēšanai, 
sadarbības projektu līdzfinansēšanai. 
Tiek piesaistīti brīvprātīgie ziedoju-
mi, dāvinājumi, atskaitījumi un no-
vēlējumi ar norādīto to izmantošanas 
mērķi, kas attiecīgi tiek izlietoti tikai 
saskaņā ar izdarīto norādi. Biedru 
skaits 26. 

Pēdējo trīs gadu laikā, posmā 
no 2019.gada līdz 2021.gadam rea-
lizēts Gulbenes novada pašvaldības 
interešu un pieaugušo neformālās 
izglītības projekts “Uzņēmējdarbī-
bas veicināšana Lizuma pagastā”, 
biedrības “SATEKA” Mazo projek-
tu konkursā 2021 “Palīdzēsim viens 
otram” apstiprinātais projekts “Otas 
pieskāriens caur gadsimtiem”.

• 2021.gada rudenī realizējām 

Apkaimes ideju darbnīcas “Esi ak-
tīvs – iesaisties!” ideju “Sporta lau-
kuma vingrošanas stieņu krāsošana”.

• 2021.gada oktobrī piedalījā-
mies konkursā “Apgūsti prasmes ar 
Bosch”.

• 2021.gadā tika apstiprināts 
“Gulbenes novada pašvaldības 2021.
gada līdzdalības budžetēšanas pro-
jektu konkursa” finansējums  pro-
jektam “Lizums uzrunā”. 2022.gada 
augustā darbi tika pabeigti.

• 2021.gada februārī aizstāvējām 
VID papildus darbības jomu iegū-
šanu. Biedrība turpmāk darbosies 
izglītības, pilsoniskās sabiedrības at-
tīstībā un labdarības darbības jomās.

• 2022.gada 31.martā tika ie-
sniegts pieteikums Grantu konkur-
sam “Ielaid skolu dabā”.

• 2022.gadā tika apstiprināts 
“Gulbenes novada pašvaldības 2022.
gada līdzdalības budžetēšanas pro-
jektu konkursa” finansējums  pro-
jektam “Daudzfunkcionālas estrādes 
būvniecība Lizuma skolas parkā”.

   Biedrības darbības ilgtspējības 
pamatā ir regulāra komunikācija, 
aptauju veikšana, viedokļu uzklau-
sīšana no biedriem, pagasta iedzīvo-
tājiem un uzņēmējiem. Tas rosina uz 
jaunām idejām, projektiem, sadarbī-
bām.                      

Rakstu sagatavoja: Lizuma vi-
dusskolas attīstības biedrības valdes 
locekle Marina Grīnberga

 BIEDRĪBA GULBENES VALDORFSKOLA
Valdorfa skolās bērni apgūst to 

pašu Latvijas izglītības noteikto stan-
dartu, ko valsts skolās, atšķiras vie-
nīgi laiks un metodes, kad un kā tas 
tiek apgūts. Atšķirīgā pieeja balstās 
uz pamatotām zināšanām par au-
goša  cilvēka dzīves ritmiem, katra 
vecumposma  īpatnībām un vajadzī-
bām. Valdorfa pedagoģijas pamatā ir 
izpratne, ka cilvēkā vienlīdz samērīgi 
ir jāattīsta viss – jūtas, griba un do-
māšana, lai viņš kļūtu par atbildīgu 
un patstāvīgi domājošu sabiedrības 
daļu. Liela nozīme tiek piešķirta 
maņu attīstībai un izkopšanai, kas 
rada priekšnoteikumus cilvēka gri-
bas, emocionālajai un prāta attīstībai. 

Mūsdienu steidzīgajā pasaulē, 
uzsākot skolas gaitas, bērni  bieži 
vien jau ir apguvuši rakstīt un lasīt-
prasmi, taču Valdorfa skolās tas ir 
pirmās klases uzdevums, jo tiek uz-
skatīts, ka bērnu, ja vien viņš pats 
dabiski neizrāda interesi, līdz skolas 
vecumam nav nepieciešams noslogot 

ar intelektuālu prasmju apgūšanu. 
Arī uzsākot skolas gaitas,  bērnā vēl 
aizvien dabiski  ārkārtīgi aktīvs un 
uztverošs ir kustību un maņu orga-
nisms, tāpēc mācību nodarbības tiek 
veidotas 3 daļās:

1. ritmiskā daļa, kurā bērni kopā 
skandē dzejoļus, veic dažādus ritmis-
kus, kustību un koordinācijas vingri-
nājumus, kas ļauj  organizēti kustē-
ties un “pamodina“ bērnu domāšanas 
procesiem;

2.  mācību daļa, kurā bērni skolas 
solos apgūst intelektuālās zināšanas;

3. stāstāmā daļa, kurā bērni klau-
sās skolotāja sagatavotu, vecumpos-
mam atbilstošu stāstu vai pasaku.

Mācības notiek periodos jeb 
ciklos (katru mēnesi kā galvenais ir 
viens mācību priekšmets).  1. un 2.  
klasē cits citu nomaina matemātikas, 
latviešu valodas un formu zīmēšanas 
periods. Katru rītu pirmā ir perioda  
nodarbība, kas ilgst 90 minūtes. Pā-
rējie mācību priekšmeti – angļu valo-

da, krievu valoda, rokdarbi, mūzika, 
sports – notiek 40 minūšu garās no-
darbībās 2 reizes nedēļā. Gleznošana, 
veidošana ir 40 minūšu nodarbība 1 
reizi nedēļā. Tiek atvēlēts laiks arī 
pastaigai.

Lai arī mācību priekšmeti tiek 
nodalīti, tomēr tie ir savstarpēji ļoti 
saistīti un neviens no priekšmetiem 
netiek uztverts kā svarīgāks vai maz-
nozīmīgāks. 

Valdorfa skolā atšķiras ritms, āt-
rums un secība, kādā sākotnēji  tiek 
apgūtas intelektuālās prasmes, tad 1. 

un 2.klasēs var rasties atšķirības starp 
valsts skolā apgūto un Valdorfa skolā 
apgūto, taču ap 4.klasi šīs atšķirības 
izlīdzinās. 

Uzsākot mācības 1.klasē, iesāku-
mā bērni veic šķietami samērā vien-
kāršus uzdevumus, taču tie kalpo kā 
pamats, uz kā aug un attīstās arvien 
sarežģītāki gribas un intelektuālie 
vingrinājumi. Pārsvarā netiek uzdoti 
mājasdarbi un nav mācību grāmatu. 
Visi darbi tiek veikti uz baltām la-
pām, kurās atbilstoši uzdevuma no-
teikumiem bērns pats veido savu dar-

bu. Ņemot vērā taustes maņas īpašo 
nozīmi bērna intelektuālajā attīstībā, 
skolas ikdienā pēc iespējas vairāk 
tiek izmantoti dabiski materiāli: bēr-
ni zīmē ar bišu vaska krītiņiem, glez-
no ar akvareļu krāsām, veido ar mālu 
un darbojas ar vilnu. Šos materiālus 
sagādā skola.

Bērniem netiek liktas atzīmes, tā-
dējādi netiek stimulēta konkurence.

Gada beigās bērni saņem liecības 
ar aprakstošiem vērtējumiem.

turpinājums 4.lpp
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turpinājums no 3.lpp
Valdorfa skolās kā ļoti svarīga 1.kla-

sē tiek uztverta klases kolektīva vei-
došana,  attieksmes un vērtību kop-
šana. Skolas mērķis ir stimulēt katra 
bērna spēju atraisīšanu, kā arī viņa 
līdzdalību un ieinteresētību mācību 
procesā un klases sociālajā dzīvē.

Ļoti svarīgs ir ritms un kārtība, 
kādā notiek nodarbības, kas bērnos 
rada drošības sajūtu. Skolotāja uzde-
vums ir nostiprināt bērnos izjūtu par 
labo un skaisto pasaulē, līdzcilvēkos 
un sevī. Šīs jūtas palīdz stiprināt stās-
ti, ko skolotājs vēsta bērniem, kā arī 
mākslinieciskās nodarbības, kas uz-
runā bērnu jūtu pasauli. Gadījumos, 
kad rodas savstarpēji konflikti, tos at-
karībā no situācijas risina, pārrunājot 
klasē, nepieciešamības gadījumā ru-
nājot ar vecākiem un piesaistot atbal-
sta pasākumus, ja tas ir nepieciešams 
bērna un klases harmoniskai sadarbī-
bai un attīstībai.

Mūsu skolā optimāla varētu būt 
klase, kurā mācās 10-12 bērni, kas 
nodrošinātu gan klases kolektīva 
pieredzi bērniem, gan arī saglabātu 
iespēju individuālam redzējumam at-
tiecībā uz katru bērnu.

Katru mēnesi notiek klases vecā-
ku sapulce, kurā tiek izrunāti mācību 
procesa, klases vides, emocionālās 

atmosfēras  jautājumi, kā arī vecāki 
tiek aicināti piedzīvot kādu no māks-
linieciskajām nodarbēm, ko veic viņu 
bērni. Valdorfa skolās liela nozīme 
un loma ir apzinātai un brīvprātīgai 
vecāku līdzdalība (atkarībā no katra  
iespējām). Pasaulē notiek ne vien 
Valdorfa skolotāju konferences, bet 
arī Valdorfa skolu vecāku konferen-
ces un semināri, kuros ieinteresētie 
vecāki var padziļināti izprast šīs me-
todes jēgu un būtību.

Liela loma Valdorfa skolās tiek 
piešķirta skolotāja personībai un viņa 
pasaules redzējumam. Skolotāja uz-
devums ir nemitīgi kopt savu iekšējo 
pasauli un izglītoties, gūt pieredzi.

Latvijā strādājošie Valdorfa sko-
lu skolotāji ir ieguvuši valstī pieeja-
mo pedagoģisko izglītību, un katrs 
atbilstoši iespējam apgūst Valdorfa 
pedagoģijas metodes papildus kur-
sos, semināros un konferencēs gan 
Latvijā, gan citās valstīs. 

Valdorfa skolu absolventu vidū ir 
visdažādāko profesiju pārstāvji. Visi, 
kuri vien to ir vēlējušies, ir veiksmīgi 
turpinājuši studijas augstskolās. 

Aicinām interesentus uz tikša-
nos, konsultāciju un skolas apskati!  

Rakstu sagatavoja: Biedrības 
“Gulbenes Valdorfskola” valdes lo-
cekle Paula Leite-Berģe 

GULBENES NOVADA “NVO GADATIRGUS 2022”

Š.g. 29.septembrī, Gulbenes kultū-
ras centrā norisinājās Gulbenes novada 
“NVO gadatirgus 2022”. Tas norisinā-
jās divās daļās - pirmajā daļā tika dis-
kutēts par šī brīža un nākotnes savstar-
pējo sadarbību starp sabiedriskajām 
organizācijām, pašvaldību un uzņē-
mējiem, savukārt, otrajā daļā biedrības 
dižojās ar savas darbības rezultātiem. 

Diskusijā piedalījās Gulbenes 
novada domes priekšsēdētājs Andis 
Caunītis, biedrības “KAPO” valdes 
priekšsēdētājs Krišjānis Upāns, Z/S 
“Torņkalns” īpašnieks Andris Gar-
gurnis, biedrības “tabureTE” valdes 
locekle Tīna Žmuida, Latvijas Lauku 
foruma izpilddirektore Anita Seļicka 
un Gulbenes novada pašvaldības ad-
ministrācijas Attīstības un iepirkumu 
nodaļas projektu vadītāja un biedrības 
“SATEKA” padomes locekle Zane Pū-
cīte. Diskusiju moderēja Ilze Zvejniece 
- Laumane.

Diskusiju sākumā moderatore lū-
dza diskusiju dalībniekus izteikt savas 
domas,  pabeidzot teikumu: “Gulbe-
nes novada nevalstiskās organizāci-
jas ir tās, kuras...”. No diskusiju dalīb-
niekiem tika saņemtas atbildes: “uzsāk 
iniciatīvas, ir ar vēlmi darboties un 
uzņemties atbildību, pašas risina ak-
tuālās problēmas, ir ļoti tuvu sasaistē 
ar vietējiem iedzīvotājiem, ir kā tilts 
starp iedzīvotāju un iestādēm, palīdz 
cilvēkiem izprast procesus, iedves-
mo, vērstas uz sabiedrību un rezul-
tātu, motivē līdzcilvēkus darboties, 
piedalās vietējās attīstības veicināša-
nā, iesaistās sabiedrības inteliģences 
veidošanā, uzlabo savu biedru paš-
sajūtu”.

Jautājumā par to, kas ir nevalstis-
kās organizācijas no pašvaldības sa-
darbības skatu punkta, tika saņemtas 
atbildes, ka tie ir sadarbības partneri, 
kas palīdz apmierināt pašvaldības 
vajadzības, daļēji veic pašvaldības 
funkcijas, taču būtiski ir atzīmēt, ka ir 
nepieciešama savstarpēja sadarbība 
un komunikācija. No biedrību pār-
stāvju puses teiktā sadarbībā ar paš-
valdību un uzņēmējiem viņiem nākas 
saskaras ar dažādiem izaicinājumiem, 
piemēram, ne tikai uzdrīkstēšanās pa-
jautāt palīdzību, bet arī normatīvā re-
gulējuma īpatnības bieži liedz iegūt 
finansējumu, līdz ar to daudzas lietas 
tiek izdarītas savas organizācijas ie-
tvaros ar tajā brīdī pieejamajiem resur-
siem.  Izskanēja viedoklis, ka ir jābūt 
kolektīvai sadarbībai un sabiedris-
kās organizācijas sinerģijai ar uzņē-
mēju un pašvaldību. Sadarbībai jābūt 
ilgtermiņā un uz abpusēji izdevīgiem 

Šis informatīvais izdevums ir izdots projekta Nr. 
AIF/2021/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un 
Efektīvas Kopienas Attīstībai!” ietvaros ar Is-
landes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur 
EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo 
iedzīvotāju fonds”. 
Par izdevuma saturu atbild biedrība “SATEKA”. Informāciju sagatavoja Daiga Gargurne un Sintija Bogotā.

nosacījumiem, lai izslēgtu situācijas, 
kurās tikai tiek lūgts un lūgts, pretī ne-
saņemot atgriezenisko saiti. Diskusijā 
tika uzsvērts, ka palīdzība ir jāprasa 
konkrētām, taustāmām un pierādā-
mām lietām, jo tikai tad uzņēmējs būs 
ieinteresēts ziedot un piešķirt finansē-
jumu, ja tas redzēs konkrētu rezultātu, 
kā arī ir jābūt saprotamiem organizāci-
jas mērķiem, uz ko tā virzās. Runājot 
par lietām, kas nesekmē sadarbību, tika 
minēta sarežģītā birokrātija, lēnais 
lēmumu pieņemšanas process, re-
sursus ierobežotība,  kā arī nosacītās 
robežas noteikšana starp vajadzī-
bām un iespējām. 

Lai veicinātu šo sadarbību sabied-
risko organizāciju pārstāvjiem nākas 
saskarties ar izaicinājumiem. Diskusijā 
izskanēja dažādi izaicinājumi, piemē-
ram, uzņemties atbildību - virzīties uz 
priekšu, atrast laiku darboties, saprast 
apkārtējo vēlmes un skaidri nodefinēt 
mērķus, kā arī motivēt iedzīvotāju 
līdzdarboties, veicinot iedzīvotāju 
līdzdalības palielināšanos. Kā viens 
no sadarbības veicināšanas mehānis-
miem starp pašvaldību un vietējām 
kopienām, varētu būt nākotnē plānotās 
iedzīvotāju padomes, kuras varētu at-
vieglot procesus rīkoties un darīt lietas 
konkrētā pagasta teritorijā. Vietējai ko-
pienai kopā ir jānodefinē lokālie mēr-
ķi, kopējais mērķis un prioritātes uz 
to kā tā virzās, jo viss būs atkarīgs no 
cilvēku interesēm. Taču ir svarīgi, lai 
vietējā kopienā būtu entuziasti, savas 
vietas patrioti, kas cīnās par savu vietu 
un pārstāv tās intereses. Izskanēja vie-
doklis, ka iespējams būtu nepieciešams 
atalgojums pārstāvētajai personai. 

Uz jautājumu, vai nepieciešams 
“NVO atbalsta centrs” Gulbenes nova-
dā, nebija viennozīmīgas apstiprinošas 
atbildes, taču tika norādīts, ka ir nepie-
ciešams rīkoties, lai sabiedriskajām or-
ganizācijām tiktu sniegta informācija 
par to atbalsta iespējām. Kā norādīja 
Gulbenes novada domes priekšsēdē-
tājs, šobrīd “NVO atbalsta centra ” iz-
veide nav prioritāte, jo jebkura centra 
izveidei un darbības nodrošināšanai 
ir nepieciešams finansējums. Taču no 
diskusiju dalībniekiem izskanēja vie-
dokļi, ka nevalstiskās organizācijas ir 
svarīgas, jo tās ātri reaģē uz dažādām 
problēmām, ar tām var noslēgt dele-
ģējuma līgumu, tās nodrošina dažā-
du funkciju veikšanu, līdz ar to būtu 
vismaz nepieciešama atbalsta persona, 
kura būtu zinoša sabiedrisko organizā-
ciju jautājumos un būtu gatava dalīties 
ar savu pieredzi.

 No klātesošajiem izskanēja iero-

sinājumi, ka ir nepieciešams organizēt 
aktivitātes, kurās tiktos nevalstiskās 
organizācijas pārrunāt aktualitātes, sa-
darbības iespējas, lai labāk viena otru 
iepazītu, biedrības “SATEKA” organi-
zētās Apkaimes ideju darbnīcas ieviest 
kā tradīciju, pagasta pārvaldniekiem 
primāri jābūt tiem, kuri apzina un runā 
ar vietējo kopienu un, galvenokārt, jā-
nodrošina informācijas plūsma. No 
projektu vadītājas Zanes Pūcītes, iz-
skanēja ideja, ka Gulbenes novada paš-
valdības mājaslapā varētu tikt izveido-
ta atsevišķa “NVO sadaļa”, kurā tiktu 
ievietota visa aktuālā informācija gan 
ar pašvaldības sniegtajām iespējām 
nevalstiskajām organizācijām, gan citu 
aktuālo informāciju, tādējādi, nodroši-
not informācijas plūsmu, kas palīdzētu 
sabiedrisko organizāciju darbībai.

 Diskusijās aktualizējās arī jau-
tājums par pašvaldības finansējuma 
piešķiršanu biedrībām. Šobrīd nav at-
sevišķa nolikuma, pēc kādiem kritē-
rijiem tiek piešķirts finansējums, cik 
ilgs laiks ir nepieciešams, lai to saņem-
tu un kura organizācija var vispār uz to 
pretendēt. Kā norādīja domes priekšsē-
dētājs Andis Caunītis, šādus kritērijus 
un nolikumu finansējuma saņemšanai 
izstrādāt nav nemaz tik vienkārši, jo 
to izveidē ir jāņem vērā dažādas juri-
diskas nianses. Runājot par šo pašval-
dības mājaslapā iespējami izveidoto 
“NVO sadaļu” izskanēja idejas, ka tajā 
varētu tikt iekļauta arī informācija par 
nevalstisko organizāciju iespējām sa-
ņemt finansējumu savai organizācijai. 
Tāpat, domes priekšsēdētājs uzsvēra, 
ka jānāk uz tikšanos ar konkrētiem 
priekšlikumiem, jāiesaistās tiem, 
kuri ir ieinteresēti un tikai tad notiks šī 
sinerģija un līdzvērtīgi jutīsies abas 
puses. Savukārt, no biedrību viedokļa 
būtu nepieciešams saņemt informāciju, 
kur tās var vērsties un kas tai ir jādara, 
kā arī sarunās ir jāpiedalās arī lēmuma 
pieņēmējiem. 

Diskusijas noslēgumā dalībnieki 
izteica idejas, kas ir jāņem vērā no 
šīs sarunas: jāuzrunā pagasta pār-
valdnieks ar jautājumu kur un kā 
iedzīvotāji var iesaistīties, svarīga 
ir informācijas aprite un vajadzī-
bu izteikšana, jāveicina izpratne 
par sabiedriskajām organizācijām, 
jāpanāk līdzvērtīga sadarbība un 
savstarpējā sinerģija, jānodrošina 
nevalstiskās organizācijas ar infor-
mācijas pieejamību, jāiesaista or-
ganizācijas jau plānošanas sākumā, 
jo tas sekmē kvalitatīvu sadarbību 
ilgtermiņā. 

Otrajā daļā apmeklētājiem bija ie-
spēja satikt aktīvās Gulbenes novada 
nevalstiskās organizācijas, biedrības – 
Gulbenes pilsētas pensionāru biedrību, 
Gulbenes novada pensionāru biedrību 
“Atspulgs 5”, “KAPO”, “Mednieku 
klubu “Lāčsalas””, “Breakfast with 
lawyer”,  “Stāķi 16”, “Gulbenes Val-
dorfskolu”, “Labākai rītdienai”, Lizu-
ma vidusskolas attīstības biedrību, “ta-
bureTE”, “Lizuma tautskolu”, “Pērļu 
zvejniekus”, “Krustalīces mantojumu” 
“SATEKA” un ciemiņus – biedrību 
“Latvijas Lauku forums”, nodibināju-
mu “Valmieras novada fondu”, Aktīvo 
iedzīvotāju fondu, Alūksnes un Apes 
novada fondu un Alūksnes NVO cen-
tru. Gadatirgus laikā biedrība 
“SATEKA” uzsāka jaunu iniciatīvu - 
vākt ziedojumus Mazo projektu kon-
kursa projektu un citu aktīvo iedzīvotā-
ju aktivitāšu īstenošanai. Ikviens tirgus 
dalībnieks varēja ziedot pretī saņemot 
loterijas biļeti. Gadatirgus noslēgumā 
laimīgie izlozes dalībnieki saņēma 
biedrības sarūpētās dāvaniņas. 

Biedrība “SATEKA” saka mīļu 
paldies visiem “NVO gadatirgus” da-
lībniekiem!  Uz tikšanos citu gadu! 

BIEDRĪBA “STĀĶI 16”
Biedrība “Stāķi 16” dibināta 

pirms vairāk kā 11 gadiem un ir vie-
na no pašām pirmajām un drosmīgā-
kajām mājām Gulbenes novadā. Kā-
pēc? Tāpēc ka pirmie uzsāka mājas 
komplekso renovāciju, jo nebija citas 
iespējas kā saglābt māju. Mājas ie-
dzīvotāji paši varēja brīvi izvēlēties, 
kādā veidā rūpēties par savu daudz-
dzīvokļu māju. Mūsu māja bija ļoti 
nolaistā stāvoklī un bez uzkrājuma. 
To apsaimniekoja pagasts, kā tajos 
laikos pagasti un pilsēta apsaimnie-
koja teju katru daudzdzīvokļu māju. 
Uz to brīdi, kad dibinājām biedrību, 
Stāķi 16 mājā bija tikai 6 privatizēto 
dzīvokļu īpašnieki no 18. Pārējie 12 
bija neprivatizēti – īpašnieks pašval-
dība. Mana iepriekšējā darba piere-
dze saistīta ar finanšu jautājumiem, 
kreditēšanu un klientu apkalpošanu. 
Es agrāk strādāju bankā. Pārējiem 
valdes locekļiem tolaik bija spēcīgas 
zināšanas un prasmes tehniskajos un 
juridiskajos jautājumos. Tā mēs  3 
īpašnieki uzņēmāmies iniciatīvu sa-
kārtot māju un tā tas sākās. Viss sā-
kumā negāja viegli, bet mēs patiešām 
gribējām:

1) dzīvot siltumā, jo dzīvokļos zie-
mā bija tika +13 grādi;

2)  neēst pagrabos pussalušās zie-
mas veltes, jo sienas ziemā caursala 
un dārzeņi sasala;

3) lai lietus ūdens netecētu strūkliņā 
no griestiem, jo bija caurs jumts vis-
cauri 3.stāva dzīvokļos;

4) savu samaksāto naudu ieguldīt 
savā mājā, nevis kopējā saimniecībā;

5) nebaidīties ziemā palikt bez dze-
ramā ūdens, jo ūdensvads atrodas ār-
sienas šahtā un ziemā mēdza aizsalt 
vai pārplīst;

6) kosmētisko remontu dzīvokļos;
7) iztīrīt pagrabus un nosiltināt ap-

kures cauruļvadus, lai siltums atnāk-
tu arī līdz dzīvokļiem;

8) sadarboties un sveicināties ar 
kaimiņiem.

 Braucām un ieguvām pieredzi 
ārpus Gulbenes novada. Braucām pie 
tiem, kuri jau bija pabeiguši mājas 
komplekso renovāciju. Braucām pie 
tiem īpašniekiem, kuri darīja nevis 
tikai runāja, ka darīs.

Stāķi 16 dzīvojamā mājā nebei-
dzamos un īpašniekiem svarīgākos 
jautājumus biedrībā kontrolē paši 
biedrības biedri, sadarbojoties ar 
dzīvokļu īpašniekiem. Kopīgi pie-
ņemam lēmumus dzīvokļu īpašnieku 
labā. Mēs paši esam pārvaldnieki un 
saimnieki savā mājā. Dzīvokļu īpaš-
nieki, biedrības ietvaros paši sev veic 
savu iekšējo grāmatvedību, izraksta 

rēķinus un norēķinās ar pakalpojumu 
sniedzējiem. Biedrība dzīvokļu īpaš-
nieku uzdevumā slēdz sadarbības 
līgumus ar tiem komersantiem, kuri 
nodrošina nepieciešamos mājas ap-
saimniekošanas, inženiertīklu uztu-
rēšanas, atkritumu apsaimniekošanas 
vai citus pakalpojumus. 

Veiksmīga biedrības darbība ir 
atkarīga no gudras, zinošas un izglī-
totas biedrības valdes namu pārvaldī-
šanas jautājumos. Mums ir izglītota 
un zinoša valde. Biedrība ir juridisks 
instruments, kas ļauj, ja tā var izteik-
ties, disciplinēt iedzīvotājus, lai viņi 
sekotu līdzi savas mājas stāvoklim. 
Stāķi 16 mājā parādnieku praktiski 
nav, gadās kāds kavējums, bet īslai-
cīgi. Piemēram, parāds par apkuri uz 
šo sezonas sākumu bija 37.12 EUR.

Kas nav mazsvarīgi: tieši dzī-
vokļu īpašnieku biedrība var saņemt 
līdzfinansējumu remontam 50% ap-
mērā un piedalīties projektos. Mājas 
siltināšana, jumta maiņa, pastkastīšu 
maiņa – jebkas, par ko vien dzīvokļu 
īpašnieki būs spējīgi vienoties. Es uz-
skatu, ka tā ir lieliska iespēja sakārtot 
savu māju, jo sakrāt lielajiem dar-
biem praktiski nav iespējams. Mēs 
pieteicāmies uz atbalsta programmu, 
paši visu iemācījāmies darot un kopī-
gi veicām mājas komplekso renovā-
ciju ar 50% ERAF atbalstu (dāvinā-
jumu – grantu).

Šobrīd uz līguma pamata pārval-
dīšanas uzdevumu veicu vēl 4 daudz-
dzīvokļu mājās, 4 apmācu un konsul-
tēju pārvaldīšanas jautājumos.

Mērķis saistībā ar iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošanu, daudz-
dzīvokļu namu apsaimniekošanu un 
energoefektivitātes jautājumiem  – 
redzēt laimīgus cilvēkus, kuri dzīvo 
komfortablāk kā līdz šim; palīdzēt ie-
dzīvotājiem Gulbenes novadā maksāt 
mazāk par komunālajiem pakalpoju-
miem (vai tikpat) un dzīvot sakārtotā 
vidē daudzdzīvokļu namos; sakārtot 
pārvaldīšanas nozari Gulbenes no-
vadā un ārpus tā; izglītot dzīvokļu 
īpašniekus un iedrošināt darīt; mā-
cīties un izprast energoefektivitātes 
jautājumus; iegūt pieredzi, zināšanas 
Latvijā un ārpus tās, pielietojot tās 
savā profesionālajā darbībā.

Dzīvokļu īpašnieki ir tie, kas vei-
do dzīvokļu īpašnieku kopību un ku-
rai obligāti ir jāpiedalās savas mājas 
pārvaldīšanā. Tas nozīmē arī mācīties 
un sadarboties.

Rakstu sagatavoja: Biedrības “Stā-
ķi – 16” valdes priekšsēdētāja Paula 
Leite-Berģe


