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Biedrības darbības attīstības stratēģija izstrādāta projekta Nr. AIF/2021/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”, ko 

finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros. Par stratēģijas saturu 

atbild biedrība "SATEKA". 

Pasūtītājs: Biedrība "SATEKA", Latvija 

Izpildītājs: Ieva Cēbura, uzraudzības un izvērtēšanas (M&E) eksperte, Latvija  

Šis dokuments ir tapis sadarbībā ar Biedrības „SATEKA» valdi un darbiniekiem, kuru ieguldījums ir būtiski palīdzējis Stratēģijas izstrādē. 

Paldies valdes priekšsēdētājai Daigai Gargunei, kas sniedza vērtīgu atbalstu, informāciju un atgriezenisko saiti dokumenta tapšanā! 

  



 
Biedrības SATEKA darbības attīstības stratēģija 2022 - 2027 

                 2022.gads 

STRATĒĢIJAS IZSTRĀDES MĒRĶI UN PROCESS 
 

Stratēģijas izstrādes mērķis ir izvērtējot esošo darbību, aktivitātes un pieejamos resursus, noteikt turpmākos attīstības virzienus, mērķus un 

uzdevumus.  

Līgums tika noslēgts un projekta īstenošana tika uzsākta 2021. gad jūnijā. Stratēģijas izstrāde tika uzsākta 2022. gada jūlijā.  Stratēģijas izstrāde 

tika īstenota, nodrošinot aktīvu Biedrības biedru, iedzīvotāju un citu novada organizāciju līdzdalību izstrādes procesā, lai dokuments atbilstu 

iesaistīto pušu aktuālajām vajadzībām, ņemtu vērā to iespējas un resursus.  Šī pieeja veicinās dokumenta tūlītēju izmantošanu un atbilstību 

vajadzībām. Stratēģijas izstrādes procesa būtiskākie posmi un veiktās darbības atspoguļotas 1.attēlā: 

 

1. attēls SATEKA darbības stratēģijas izstrādes process 
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IEVADS 
Biedrības SATEKA darbības teritorija aptver Gulbenes novadu: 
Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, 
Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu, Tirzas pagastus 
un Gulbenes pilsētu.  

Kopējais teritorijas lielums 1872 km2.  

2022. gada 1.janvāri Gulbenes novadā bija reģistrēti 19 109 cilvēki1.  

Vairāk kā pusi no novada teritorijas aizņem meži - 55 %, 
lauksaimniecības zemes – 33 %. Gulbenes novads atrodas divu 
lielāko Latvijas upju sateces baseinos - Gaujas un Daugavas. 
Teritoriju šķērso pieci nozīmīgi transporta koridori un divas aktīvas 
dzelzceļa līnijas, t.sk., Gulbene – Alūksne šaursliežu dzelzceļš. 
Novadā valsts aizsardzībā atrodas 275 valsts un vietējās nozīmes 
kultūras pieminekļi. 

 

 

Biedrība SATEKA ir izveidota 2007.gada 23.maijā, un tās mērķis 
ir veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu teritorijas attīstību Gulbenes 
novadā, pārstāvot sabiedrības intereses un rosinot tās aktīvu 
līdzdalību sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā, sekmēt 
ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās 
aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides 
uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu. 

 

2022.gadā Biedrībā darbojās 56 biedri (Biedrības “SATEKA” 
biedru saraksts – Biedrība SATEKA), t.sk., gan fiziskas personas, 
gan juridiskas, kā arī Gulbenes pilsētas, novada un pagastu 
administrācijas. Atbilstoši Biedrības Statūtiem Biedrības pārvaldi 
nodrošina Padome  un Valde.  

 

Biedrība ir arī LEADER programmas2 ieviešanas vietējā rīcības 
grupa Gulbenes novada teritorijā. Tā vada vietējās attīstības 
stratēģijas izstrādi un ieviešanu, iesaistot gan uzņēmējus, gan 
pašvaldības, gan arī nevalstiskās organizācijas un iedzīvotājus.  

 

Biedrība darbojas arī kā resursu centrs vietējām organizācijām, 
sniedzot iespēju piedalīties apmācībās un citās līdzdalības 
aktivitātēs.  SATEKA veido informatīvo izdevumu “NVO! Nāc! 
Veido! Organizē!”, kas tiek izplatīts kā pašvaldības informatīvā 
izdevuma pielikums un ir pieejams arī elektroniski. Biedrība ir 
izveidojusi Gulbenes novada NVO datu bāzi, kas apkopo 
informāciju par tās teritorijā esošajām nevalstiskajām 
organizācijām (“NVO” kontaktinformācija – SATEKA). 

 

Biedrība  īsteno dažādus projektus piesaistot finansējumu no 
dažādiem finanšu avotiem: Islandes, Lihtenšteinas un 
Norvēģijas, t.sk., EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo 
iedzīvotāju fonds”,  Sabiedrības integrācijas NVO fonda, u.c.  

 

 

 

 

 

56 biedri 

 

1872 km2 

teritorija 

 

19 109 

iedzīvotāji 

2 https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-

istenosana-2014-2020/ un https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-

investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana/  

1Iedzīvotāju skaits gada sākumā – Rādītāji, Laika periods un Teritoriālā vienība. PxWeb 

(stat.gov.lv) 

https://www.sateka.lv/par-biedribu-sateka/biedri/
https://www.sateka.lv/par-biedribu-sateka/biedri/
https://www.sateka.lv/nvo-kontaktinformacija/
file:///C:/Users/safeg/Downloads/2%20https:/www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/
file:///C:/Users/safeg/Downloads/2%20https:/www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana/
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana/
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRS/IRS030/table/tableViewLayout1/
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRS/IRS030/table/tableViewLayout1/
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  LĪDZ ŠIM PAVEIKTAIS 
Lai iegūtu atgriezenisko saiti par Biedrības līdzšinējo darbību, kā arī 
attīstības iespējām, 2022.gada augustā un septembrī tika īstenota 
aptauja, kurā tika aicināti piedalīties gan biedri, gan citi novada 
iedzīvotāji.  Apkopojot aptaujas rezultātus, kā līdz šim svarīgākās 
Biedrības darbības jomas iezīmējās:  

 

Mazo projektu konkurss  

Kopš 2008. gada biedrība piesaista finansējumu un organizē Mazo 
projektu konkursus iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai. 2022.gadā 
biedrība “SATEKA” izmantojot biedrības piesaistītos līdzekļus: 
biedru un iestāšanās nauda, ziedojumi, ieņēmumi no 
saimnieciskās darbības, izsludināja vienpadsmito Mazos projektu 
konkursu, kurā piedalās neformālās grupas vai 
biedrības/nodibinājumi. Šajā konkursā var piedalīties jaunieši no 
12 gadiem. Mazo projektu konkursu mērķis ir veicināt iedzīvotāju 
aktīvu iesaistīšanos dažādās aktivitātēs, un, veicināt veikt labas 
lietas pašu spēkiem savā dzīves vietā. Ikgadējā konkursa kopējais 
budžets ir EUR 3 500,00, bet viens projekts var saņemt ne vairāk 
kā EUR 500,00.  

Izsludinot Mazo projektu konkursus, biedrība veicina projektu 
iesniedzējus projekta idejas īstenošanai piesaistīt papildus 
finansējumu no vietējiem uzņēmējiem, vai tiem, kas jūtas piederīgi 
konkrētai projekta īstenošanas vietai. Tāpat tiek veicināta 
brīvprātīgā darba izmantošana. Izsludinot Mazo projektu 
konkursus, tiem noteikta konkrēta tēma. 

 

 

 

 

Šajos vienpadsmit konkursos iesniegti 199 projekti, no tiem 
finansējumu ieguvis 81 mazais projekts, kopā šo ideju īstenošanai 
piešķirti EUR 34 823,15. Jāatzīmē to, ka 2022.gada Mazo projektu 
konkursā tika atbalstītas tās Mazo projektu idejas, kuras izskanēja 
2021.gadā organizētajās Apkaimes ideju darbnīcās un balsošanā 
ieguvušas lielāku atbalstu. Plašāka informācija par Mazo projektu 
konkursu ir pieejama šeit: https://www.sateka.lv/mazie_projekti/ 

Atbalsts mazajai  uzņēmējdarbība i  

Atbalsts uzņēmējdarbībai visbiežāk tiek sniegts izmantojot LEADER 
programmas finansējumu. Pirmie projekti tika atbalstīti jau 2009. 
gadā, kā arī uzņēmējdarbība tiek netieši atbalstīta, organizējot 
pieredzes braucienus, sniedzot iespēju piedalīties projektos kā 
dalībniekiem, u.c. 

Saskaņā ar aptaujā pausto, jebkāds atbalsts uzņēmējdarbībai – gan 
esošajiem, gan jaunajiem uzņēmējiem, tiek īpaši augstu novērtēts un 
izcelts, jo darba vietas laukos ir priekšnoteikums teritorijas attīstībai 
un iedzīvotāju labklājībai.   

Apmācības,  seminār i ,  pieredzes braucieni  

Aptaujā pozitīvi vērtētas Biedrības organizētās apmācības gan 

klātienes, gan tiešsaistes formātā, ko motivē vēlēšanās palīdzēt 

iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī izpratne par vietējo situāciju.  

Īpaši tiek izceltas apmācības projektu izstrādē – no idejas līdz 

īstenošanai! Aptaujā bija norādīts, ka šāda veida iespējas 

iedzīvotājiem ir unikālas, jo pašvaldība šādas apmācības un pieredzes 

braucienus neorganizē, vai tās nav tik plaši pieejamas iedzīvotājiem. 

Līdz ar to apmācību, pieredzes apmaiņas iespējas tiek minētas kā 

svarīgas arī nākotnes attīstības kontekstā. Informācija pieejama 

https://www.sateka.lv/par-biedribu-sateka/parskati/ 

Vietējo kopienu aktiv izēšana lauku teri tori jās  

Aptaujā tiek akcentēta Biedrības loma vietējo kopienu aktivizēšanā 

un saliedēšanā, lai veicinātu iedzīvotāju apziņu, ka viņi paši ir atbildīgi 

par apkārtējās vides veidošanu un savām iespējām to ietekmēt. 

 

Biedrības 

būtiskākais 

ieguldījums 

https://www.sateka.lv/mazie_projekti/
https://www.sateka.lv/par-biedribu-sateka/parskati/
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NĀKOTNES IZAICINĀJUMI  
 

Vienlaikus aptauja arī iezīmēja izaicinājumus, ar kuriem Biedrība 
sastopas, kas būtu jārisina nākotnē:  

Iedzīvotāju informētība un aktivi tāte  

Lai gan par Biedrības nozīmīgo ieguldījumu liecina vietējo 
uzņēmēju, organizāciju un iedzīvotāju dalība projektu konkursos, 
organizētajos pasākumos un aktivitātēs, tomēr aptaujā vairākkārt 
tika minēts, ka ne visi zina par iespējām, aktivitātēm, kuras piedāvā 
Biedrība. Jāatzīmē, ka Biedrības publicē informāciju mājas lapā, 
sociālajos tīklos un drukātajā presē, tādēļ lielākais izaicinājums ir 
iedzīvotāju aktivitāte un vēlme lietot informāciju un piedalīties 
organizētajās aktivitātes. Tādēļ Stratēģijas izstrādes ietvaros tika 
veikta iesaistīto pušu kartēšana, lai identificētu un stiprinātu 
sadarbību ar stratēģiskajiem partneriem un sasniegtu plašāku 
iedzīvotāju loku.  

Biedru aktivitāte un iesaiste  

Šobrīd Biedrībā ir 56 biedri, kuri  apvienojušies, lai kopīgu veicinātu 
ilgtspējīgu un līdzsvarotu teritorijas attīstību. Tomēr Fokusgrupas 
diskusijā tika iezīmēts jautājums par neaktīvajiem biedriem un 
iespējām šo aktivitāti veicināt, jo šobrīd Biedrības darbību faktiski 
nodrošina daži aktīvie biedri, kas vienlaikus ir arī Biedrības 
darbinieki.   

Sadarbība ar pašvaldību   

Biedrības neatkarība lēmumu pieņemšanā no pašvaldības tika 
atzīmēta kā pozitīva iezīme. Vienlaikus tika norādīts, ka Biedrībai 
būtu jāizmanto iespēja veicināt sasaisti starp iedzīvotājiem, 
organizācijām un pašvaldību, lai veicinātu kopienu iesaisti lēmumu 
pieņemšanā un īstenošanā.  

 

 

 

 

 

Cilvēkresursi   

Aptaujā vairākkārt tika izcelta Biedrības vadības komandas pieredze, 

kompetence, erudīcija, pozitīvā attieksme un sadarbības kultūra. Tomēr 

Biedrībai, līdzīgi kā citām nevalstiskām organizācijām, ir jādomā par 

riskiem saistībā ar darbinieku un vadības komandas izdegšanu, noslodzi, 

darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējām.  

F inansējums  

Biedrības darbības būtisku apjomu veido LEADER programmas 
īstenošana. Tomēr domājot par nākotni, ir aktuāli dažādot 
finansējuma avotus, lai neveidotos atkarība no viena finansētāja, 
kā arī dažādot darbības spektru.  

Plānojot nākotnes darbību, tika ņemtas vērā iespējas, kādas 
piedāvā  LEADER 2023 - 2027. Paredzams, ka programmas atbalsts 
tiks sniegts: 

 

 Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām 

 Kopienu spēcinošas un vietas attīstības 
sekmējošas iniciatīvām 

 Sadarbība pārtikas īso piegāžu ķēžu darbības 
veicināšanai un piedāvājuma nodrošināšanai 

 

Kā pozitīva iezīme jānorāda Biedrības aktivitāte finansējuma 
piesaistē no citiem finanšu avotiem, t.sk., AIF, Sabiedrības 
integrācijas fonda, ERASMUS, u.c. Šī pieredze ir būtiska, lai nākotnē 
varētu diversificēt darbību un mazināt finanšu riskus.  

 

 

 

 



SADARBĪBA UN IESAISTĪTĀS 
PUSES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Lai identificētu sadarbības partnerus, ar kuriem nākotnē būtu 
jāstiprina un jāattīsta sadarbība, tika veikta ieinteresēto pušu 
analīze (stakeholder mapping), izmantojot biedru, klientu un 
partneru datu bāzi. Organizācijas tika identificētas atbilstoši 
SATEKA galvenajām darbības jomām, kurās tiek plānota darbība 
nākotnē.  

Lauki,  LEADER, attīst ības plānošana  

Šajā jomā tika identificētas organizācijas, ar kurām ir ilgstoša 
pozitīva sadarbība, kurām ir augsta kompetence un zināšanas – 
piemēram, Latvijas Lauku forums, Lauku atbalsta dienests, AREI, 
Zemkopības ministrija, Vidzemes plānošanas reģions.  Kā arī ir 
organizācijas, īpaši valsts pārvaldē, kurām ir atbilstoša 
kompetence, tomēr sadarbība nav izdevusies pietiekami efektīva – 
piemēram, Valsts lauku tīkls, VARAM, Gulbenes novada pašvaldība. 
Šajā jomā tika identificēti sadarbības partneri, kuru kompetence 
tiek neviennozīmīgi vērtēta, kā arī līdzšinējā sadarbība ir vāja, jo 
organizācijas neatsaucas uz aicinājumiem piedalīties kopīgās 
aktivitātēs, piemēram, Gulbenes novada deputāti, Gulbenes 
novada NVO.  Sadarbība būtu jāpārskata, lai tā veidotos 
produktīvāka, piemēram, vienojoties par sadarbības prioritātēm, 
kas svarīgas visām pusēm.  

Kopienu att īstība, sadarbība ar NVO  

Būtiska SATEKA prioritāte ir kopienu attīstība, iesaistot dažādas 
organizācijas, indivīdus. Tika identificētas ieinteresētās puses – 
Gulbenes novada pagastu pārvaldes, kultūras iestādes, biedrības 
un preses izdevumi, TV. Ņemot vērā, ka organizāciju skaits ir 
salīdzinoši liels, tām ir dažāda, atšķirīga kapacitāte, Biedrībai būtu 
vēlams noteikt prioritārās jomas, organizācijas, uz kurām centrēt 
sadarbības iniciatīvas. 

 

 

Biedrībai ir izaicinājumi veidot sadarbību aktīvajām kopienām, kā 
arī ar iedzīvotāju padomēm, kas ir jāveido, tam paredzot būtiskus 
cilvēkresursus un laika resursus.   

Izgl ī t ība,  apmācības,  jaunieš u iesaiste  

Šajā jomā organizāciju pieredze ir dažāda – pozitīva sadarbība ir 
izveidojusies ar Gulbenes novada bibliotēkām, ar kurām notiek 
sadarbība dažādu pasākumu organizēšanā, iesaistot vietējos 
iedzīvotājus dažādās aktivitātēs, atbalstot Biedrību ar informācijas 
izplatīšanu. Būtu nepieciešams izveidot sadarbību ar NVA, LLKC, kā 
arī ar aktīvajiem un spēcīgajiem apmācību uzņēmumiem – BUTS, 
MC Austrumvidzeme.  Līdz šim sadarbība nav izveidojusies. 
Jāpārskata sadarbības aktualitāte ar Gulbenes novada izglītības 
iestādēm, Gulbenes novada Jauniešu centriem, ja Biedrība pieņem 
lēmumu veicināt jauniešu iesaisti kopienu attīstībā un 
uzņēmējdarbībā. Šajā kontekstā būtu jāveido sadarbība ar 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.  

Uzņēmējdarbība un tūrisms  

Biedrība kā īpaši pozitīvu izceļ sadarbību ar SIA "Gulbenes- 
Alūksnes bānītis", kā arī ir veiksmīgi veidojusies sadarbība ar 
ALTUM, LIAA BI Madonas filiāli, Latvijas sociālās uzņēmējdarbības 
asociāciju.  Gulbenes novada uzņēmēju, amatnieku, mājražotāju 
kompetence un kapacitāte ir atšķirīga, tādēļ arī sadarbības 
pieredze ir neviennozīmīga.  

Aktuāli ir stiprināt sadarbība ar Gulbenes novada pašvaldības 
aģentūru "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrs" semināru, apmācību organizēšanā,  tūrisma veicināšanā.  

Būtiskākie sadarbības partneri ir attēloti 2. attēlā.  
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2. attēls SATEKA sadarbības partneru un iesaistīto pušu kartēšanas vizualizācija (tuvāk centram – sadarbība intensīvāka un partneru  

iesaiste un kompetence augstāka) 
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SVID ANALĪZE 
 



VĪZIJA 
Gulbenes novads kā KOPIENA – iespēja darīt un dzīvot kopā 

labāk! 

 

MISIJA 
Virzīt vietējās kopienas uz attīstību, savstarpējo sadarbību un 

izaugsmi, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un dzīves vidi pašu 

spēkiem.  

 

VĒRTĪBAS 
Izglītība un izaugsme – gan organizācijai, gan indivīdam ir 

svarīga mācīšanās mūža garumā, kas ir priekšnosacījums 

izaugsmei un attīstībai 

Savstarpējā sadarbība – kopīgas domas un darbi ir spēks, kas 

rada pozitīvas pārmaiņas 

Degsme darboties – dzinējspēks, kas rada jaunas idejas, jaunus 

projektus un attīstību gan Biedrībai, gan Gulbenes novadam 

Lokālais patriotisms – lai Gulbenes novadā būtu aktīvi  

uzņēmēji, gudri un izglītoti jaunieši, kas izvēlas palikt un dzīvot 

Gulbenes novadā, aktīvi iedzīvotāji, kam rūp sava novada 

rītdiena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEGSME DARBOTIES 

 

SAVSTARPĒJA SADARĪBA 

 

 

IZGLĪTĪBA UN IZAUGSME 

 

LOKĀLAIS PATRIOTISMS 
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ATTĪSTĪBAS VIRZIENI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SATEKA  attīstības 
virzieni

KOPIENA

Apkaimju 
darbnīcas

NVO gadatirgus

Sarunu festivāls/ 
iedzīvotāju 

forums

NVO atbalsta 
punkts

KAPACITĀTE

Līdzdalība

Sadarbība 

Izglītība un 
apmācības

KONKURĒTSPĒJA

Atbalsts mazajai 
uzņēmējdarbībai

Jauniešu 
uzņēmējdarbība

Atbalsta centrs 
uzņēmējiem

 

Plānojot Biedrības tālāko darbību un attīstību Fokusgrupas 
diskusijā, tika iezīmētas vairākas prioritārās jomas, kurām 
tālākajā procesā tika izvirzīti atbilstoši uzdevumi un 
aktivitātes turpmākajiem 5 gadiem:   

I KOPIENA – iedzīvotāju, organizāciju un apkaimju 
aktivizēšana, lai apzinātu, definētu un risinātu kopīgas 
vajadzības Gulbenes novadā. 

II KAPACITĀTE – iedzīvotāju un organizāciju prasmju, 
zināšanu attīstība un stiprināšana, vairojot cilvēkresursu 
kapitālu Gulbenes novadā. 

III KONKURĒTSPĒJA – atbalsts mazajiem uzņēmējiem, 
jauniešiem, esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, lai 
uzņēmējdarbība Gulbenes novadā kļūtu aktīvāka, stiprāka 
un gudrāka. 

Attīstības virzieni nav noteikti prioritārā secībā, - tie visi ir 
jāīsteno vienlaikus, lai nodrošinātu savstarpēju 
papildinātību un sinerģiju. Lai nodrošinātu savstarpējo 
atbilstību starp ieguldījumiem, darbībām un sagaidāmajām 
izmaiņām, tika izveidotas Pārmaiņu Teorijas (Theory of 
Change)3 katram attīstības virzienam.  

  

 
3 What is Theory of Change? - Theory of Change Community 

https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/
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Attīstības vi rziens KOPIENA   

Ilgtermiņa Vīzija ES lauku teritoriju attīstībai līdz 2040. gadam akcentē 
nepieciešamību atbalstīt spēcīgu un daudzveidīgu vietējo kopienu 
attīstību lauku teritorijās. Tiek minēts, ka jāstiprina iedzīvotāju 
iespējas un spējas piedalīties politikas veidošanā un lēmumu 
pieņemšanas procesos, kā arī sadarbības veidošana ar visu līmeņu 
pārvaldes struktūrām, lai nodrošinātu vajadzībām un vietējai 
situācijai atbilstošu un integrētu lēmumu pieņemšanu un ieguldījumu 
veikšanu.  

Tāpat ES līmenī ir iezīmēta nepieciešamība veidot saliedētu 
sabiedrību, kas akcentē iedzīvotāju solidaritāti un pilsonisko 
līdzdalību, kas ir cieši saistīta ar iedzīvotāju sadarbības prasmēm un 
līdzdarbības prasmēm.  

Attīstības virziens KOPIENA tiek iekļauts Biedrības stratēģijā, lai 
veicinātu vietējo iedzīvotāju un organizāciju spējas un līdzdalību 
Gulbenes novada ciemu un kopienu attīstības plānošanā un 
īstenošanā, atbilstoši  vietējās sabiedrības vajadzībām.  

Attīstības virziens KAPACITĀTE   

ES un Latvijā tiek pastāvīgi akcentēta inovatīvas zināšanu ekonomikas 
veidošana un zinošas, iekļaujošas un radošas sabiedrības attīstība.  
Tas nosaka nepieciešamību mācīties visa mūža garumā, tādēļ ir  
nepieciešama kvalitatīva un ikvienam iedzīvotājam pieejama izglītība 
– gan formālā, gan neformālā. Tas nozīmē nepārtrauktu personīgo 
attīstību, kā arī spēju saglabāt un pastāvīgi uzlabot savu 
konkurētspēju   darba tirgū, sekmējot gan personisko, gan  
uzņēmuma izaugsmi, gan teritorijas/novada attīstību kopumā. Tādēļ 
attīstības virziens KAPACITĀTE ir ietverts Biedrības stratēģijā, lai 
stiprinātu iedzīvotāju un organizāciju prasmes, zināšanas un spējas, 
un sekmētu indivīdu un organizāciju attīstību un izaugsmi.  

 

 

Līdz šim Biedrība ir organizējusi  apmācības un pieredzes braucienus, 
kas guvuši pozitīvu vērtējumu no biedriem un novada iedzīvotājiem 
kopumā, tādēļ šīs darbības turpināšana un attīstība uzskatāma par 
pamatotu un nepieciešamu.  

Attīstības virziens KONKURĒTSPĒJA   

Ilgtermiņa Vīzija ES lauku teritoriju attīstībai līdz 2040. gadam izvirza 
mērķi, lai lauku teritorijas kļūtu pārtikušas, diversificējot 
ekonomiskās aktivitātes un paaugstinot pievienoto vērtību 
lauksaimniecības un produkcijas ražošanas aktivitātēm. Uzmanība 
tiek vērsta, lai veidotu pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi un stiprinātu 
digitālās pratības.  

Tādēļ būtiski ir motivēt arvien lielāku iedzīvotāju daļu iesaistīties 
uzņēmējdarbībā, biznesa modeļa maiņai no īstermiņa rentabilitātes 
uz ilgtermiņa produktivitāti.  

Ņemot vērā demogrāfijas tendences Latvijā, kas liecina par 
iedzīvotāju novecošanos un lauku teritoriju depopulāciju, būtiski ir 
novadam piesaistīt iedzīvotājus, īpaši pievēršot uzmanību jauniešu 
piesaistei (šajā dokumentā – vecumā līdz 30 gadiem).    

Attīstības virziens KONKURĒTSPĒJA  ir ietverts, lai atbalstītu mazos 
uzņēmējus, jauniešus un topošos uzņēmējus, un palielinātu viņu 
zināšanas un spējas piesaistīt finansējumu un attīstīt 
uzņēmējdarbību. Pieeja balstās atziņā, ka uzņēmējdarbības 
kompetences var iemācīties un ka pareizi izstrādāta un īstenota un 
pieejama uzņēmējdarbības izglītība var ļoti labvēlīgi ietekmēt cilvēku 
dzīvi, viņu piemērotību darba tirgum, kā arī jaunu uzņēmumu 
dibināšanu un uzņēmumu dzīvotspēju. 

Attīstības virziens turpina Biedrības līdzšinējās aktivitātes 
uzņēmējdarbības veicināšanā, papildus akcentējot jauniešu iesaisti 
un atbalsta centra uzņēmējiem izveidi.  



I ATTĪSTĪBAS VIRZIENS - KOPIENA 
  

 

 

 

 

Attīstības virziens  KOPIENA  ir izvirzīts ar MĒRĶI veicināt vietējo iedzīvotāju un organizāciju spējas un līdzdalību 

Gulbenes novada ciemu un kopienu attīstības plānošanā un īstenošanā, atbilstoši vietējām vajadzībām. 
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II ATTĪSTĪBAS VIRZIENS - KAPACITĀTE 
 

 

 

 

 

Attīstības virziens  KAPACITĀTE  ir izvirzīts ar MĒRĶI stiprināt iedzīvotāju un organizāciju prasmes, 

zināšanas un spējas, lai sekmētu indivīdu un organizāciju attīstību un izaugsmi. 
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III ATTĪSTĪBAS VIRZIENS - KONKURĒTSPĒJA 
 

 

 

 

 

Attīstības virziens  KONKURĒTSPĒJA ir izvirzīts ar MĒRĶI atbalstīt mazos uzņēmējus, jauniešus un topošos 

uzņēmējus, lai palielinātu viņu zināšanas un spējas piesaistīt finansējumu un attīstīt uzņēmējdarbību 

Gulbenes novadā.  



STRATĒĢIJAS UZRAUDZĪBAS 
UN IZVĒRTĒŠANAS (M&E) 
IETVARS  
 

Izstrādājot Biedrības “SATEKA” Stratēģiju,  tika ievērota M&E 
(Monitoring & Evaluation) pieeja, kas paredz sistemātisku un 
metodoloģisku darbību kopumu uzraudzības un novērtējuma 
veikšanai, darbības un rezultātu izvērtēšanai ar mērķi nodrošināt 
datos balstītus secinājumus, lai pieņemtu izsvērtus lēmumus un 
veicinātu uzlabojumus. Šie principi tika integrēti Stratēģiskās 
plānošanas procesā – uzsākot darbu tika organizētas apmācības 
Biedrības biedriem par uzraudzības un izvērtēšanas lomu, mērķiem, 
procesiem un standartiem,  lai šo pieeju nodrošinātu ne tikai 
dokumenta izstrādes procesā, bet arī pēctecīgi īstenotu visā 
Stratēģijas periodā.  

Stratēģijas īstenošanas uzraudzībā un novērtēšanā ir vairāki 

uzdevumi:  

a) identificēt, vai Stratēģijas īstenošana norit atbilstoši 

plānotajam;  

b) parādīt darbības progresu un sasniegumus;  

c) nodrošināt informāciju par Stratēģijas īstenošanu sabiedrībai 

un sadarbības partneriem  

d) apkopot informāciju, kas palīdz novērtēt Stratēģijas 

īstenošanas ietekmi  un izmaiņas 

 

 

 

 

 

 

 

Vienlaikus jāatzīst, ka Biedrība ir salīdzinoši neliela organizācija ar 
ierobežotiem cilvēkresursiem un finanšu resursiem, tādēļ nebūtu 
lietderīgi veidot komplicētu un resursu ietilpīgu uzraudzības un 
izvērtēšanas sistēmu. Ieteicams plānot šādas darbības un procesus: 

 

Izvērtēt ietekmes rādītājus Stratēģijas noslēgumā

Plānot un īstenot izvērtējumus 
atbilstoši izvirzītajiem rādītājiem

Analizēt izvērtējuma rezultātus lai 
adapatētu plānotās darbības nākotnē

Analizēt un novērtēt sasniegto rezultātu kvalitāti

Veikt apmierinātības, kvalitātes 
novērtējumus pirms/pēc pasākumiem

Analizēt mērījumus un adaptēt 
plānotos pasākumus   

Kalendārā gada ietvarā izstrādāt un kontrolēt darba plāna izpildi

Noteikt iznākuma rādītājus katram 
gadam 

Apkopot informāciju par rādītāju 
izpildi, akumulēt informāciju



UZRAUDZĪBAS UN IZVĒRTĒŠANAS RĀDĪTĀJI - KOPIENA 
KOPIENA RĀDĪTĀJS UZ 2022* 

 
RĀDĪTĀJS UZ 2027 INSTRUMENTS 

 
 
 

IETEKME 

Palielinās vietējo iedzīvotāju un 
NVO kapacitāte un līdzdalība 
ciemu un kopienu  attīstības 

plānošanā un īstenošanā 

2 īstenotas līdzdalības 
iniciatīvas 

10 īstenotas līdzdalības 
iniciatīvas 

Dalībnieku aptauja, ko veic 
Biedrība, pārskati 

  % iesaistīto apmierinātība 
 

iesaistīto apmierinātība % 
palielinās 

Mērījumu veic Biedrība uzsākot 
/ pēc Stratēģijas īstenošanas 

 
 
 
 

REZULTĀTI 

Izveidota iedzīvotāju interešu 
pārstāvniecība 

0 Iedzīvotāji piedalās 
valdēs, padomēs 

2-4 valdes/padomes, 100 
iedzīvotāji piedalās valdēs 

padomēs 
 

Atskaites, pārskati no 
pasākumiem (dalībnieku 

saraksti, foto/ video fiksācijas, 
u.tml.), publicitāte 

 Izveidots NVO atbalsta un 
sadarbības mehānisms 

20 NVO līdzdarbojas 
organizētajos pasākumos 

33 NVO līdzdarbojas 
organizētajos pasākumos 

Atskaites no festivāla, NVO 
gadatirgus, u.c. dažādiem 
pasākumiem, apmācībām 

 
 
 
 

IZNĀKUMI 

1.1.Organizēt Apkaimju Darbnīcas 
iedzīvotāju iesaistei attīstības 

plānošanā 

37 Darbnīcas 28 Darbnīcas (14 +14) Darbnīcu apkopojumi, 
dalībnieku saraksti 

 1.2.Organizēt Sarunu Festivālu/ 
iedzīvotāju forumu 

 

1 Iedzīvotāju forums 2 Iedzīvotāju forumi Dalībnieku saraksti, foto/ video 
fiksācijas, 

 1.3.Organizēt NVO gadatirgu, 
veicinot sadarbības veidošanas 

starp organizācijām 
 

2 Pasākumi 2 Pasākumi Dalībnieku saraksti, foto/ video 
fiksācijas, 

 1.4.Izveidot NVO atbalsta 
punktu/centru 

0 1 SATEKA Gada pārskats 

 1.5. MAZO PROJEKTU KONKURSI 
(MPK) 

11 kārtas  3 kārtas, vismaz 15 
projekti 

Atbalstīto projektu skaits, MPK 
atskaites 

*Rādītāji uz 2022. gadu atspoguļo īstenotos pasākumus, rezultātus laika posmā no 2015. – 2022. gadam 
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UZRAUDZĪBAS UN IZVĒRTĒŠANAS RĀDĪTĀJI - KAPACITĀTE 
 KAPACITĀTE  RĀDĪTĀJS UZ 2022* 

 
RĀDĪTĀJS UZ 2027 INSTRUMENTS 

 
 
 

IETEKME 

Palielinātas iedzīvotāju un 
organizāciju spējas un zināšanas 
piesaistīt finansējumu un īstenot 

sadarbības projektus 

0 izveidoti sadarbības 
projekti, piesaistot 

finansējumu 

vismaz 1 izveidots 
sadarbības projekts, 

piesaistot finansējumu 

Izvērtējums 
 
 
 
 

 
 
 

REZULTĀTI 

Uzlabotas prasmes un zināšanas 
par projektu izstrādi un īstenošanu 

40 dalībnieki apmācībās vismaz 100 dalībnieki 
pabeiguši apmācības 

Atskaites no apmācībām 
dalībnieku saraksti, aptaujas 

 Uzlabojas sadarbība starp 
Gulbenes novada un citu novadu 

organizācijām 

20 dalībnieki no Gulbenes 
novada un 5 dalībnieki no 

citiem novadiem tīklo 

vismaz 80 dalībnieki no 
Gulbenes novada un 

vismaz 20 dalībnieki no 
citiem novadiem turpina 

sadarboties pēc 
pasākumiem 

 

Dalībnieku aptauja, ko veic 
biedrība 

dalībnieku saraksti 

 
 
 

IZNĀKUMI 

2.1.Īstenot apmācības projektu 
izstrādē iedzīvotājiem, 

organizācijām, uzņēmējiem, t.sk., 
ārpus Gulbenes novada 

 

1 Apmācību 
cikli/programmas 

vismaz 3 Apmācību 
cikli/programmas 

SATEKA gada pārskats, 
dalībnieku saraksti 

 2.2.Īstenot praktiskas apmācības, 
darbnīcas Gulbenes novada 

iedzīvotājiem (piemēram, amatu, 
prasmju apgūšanai un pilnveidei) 

5 Pasākumi/darbnīcas 7 Pasākumi/darbnīcas SATEKA gada pārskats, 
dalībnieku saraksti 

  
2.3.Organizēt tīklošanos un 

pieredzes apmaiņas braucienus 
organizācijām un uzņēmējiem 

 
2 Pasākumu cikli 

 
3 Pasākumi 

 
SATEKA gada pārskats, 

dalībnieku saraksti 
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UZRAUDZĪBAS UN IZVĒRTĒŠANAS RĀDĪTĀJI - KONKURĒTSPĒJA 
 KONKURĒTSPĒJA  RĀDĪTĀJS UZ 2022* 

 
RĀDĪTĀJS UZ 2027 INSTRUMENTS 

 
 
 

IETEKME 

Palielinās jauniešu un mazo 
uzņēmēju  spējas un zināšanas 

piesaistīt finansējumu un attīstīt 
uzņēmumus 

3 jauniešu veidoti 
uzņēmumi/Projekti 

  5 jauniešu veidoti 
uzņēmumi/Projekti 

Izveidoto uzņēmumu skaits 
īstenoto projektu skaits,  

Izvērtējums  
 
 
 

  atbalstīto MVU 
apgrozījums pirms dalības 

pasākumos 

atbalstīto MVU 
apgrozījums palielinās 

MVU aptauja, ko veic atbalsta 
centrs 

 
 
 

REZULTĀTI 

 
Jauniešu aktivitāte un zināšanas 
par uzņēmējdarbību palielinās 

 
Zināšanas un motivācija 

darboties uzņēmējdarbībā 

 
% Uzlabojas zināšanas un 

motivācija darboties 
uzņēmējdarbībā 

 
Aptauja, ko veic atbalsta centrs 

(pirms un pēc) 

 MVU kapacitāte palielinās 0 MVU iesaistās 
uzņēmējdarbības atbalsta 

centra darbībā 

10 MVU iesaistās 
uzņēmējdarbības atbalsta 

centra darbībā  
 

Aptauja, ko veic atbalsta centrs, 
dalībnieku saraksts 

 
 
 

IZNĀKUMI 

3.1. Atbalstīt mazās 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un 

attīstību  

20 sniegtas konsultācijas 
uzņēmējdarbības 

uzsākšanai 

60 sniegtas konsultācijas 
uzņēmējdarbības 

uzsākšanai 

SATEKA gada pārskats, 
dalībnieku saraksts 

 3.2. Atbalstīt uzņēmējdarbības 
zināšanu un prasmju attīstību 

jauniešu mērķa grupai 

0 organizēti pasākumi 
jauniešiem par 

uzņēmējdarbības 
uzsākšanu 

3 organizēti pasākumi 
jauniešiem par 

uzņēmējdarbības 
uzsākšanu 

SATEKA gada pārskats, 
dalībnieku saraksti 

  
3.3. Izveidot uzņēmējdarbības 

atbalsta punktu/ centru Gulbenes 
novadā 

 
0 atbalsta punkts/  0 

pieejamie pakalpojumi 
uzņēmējiem 

 
1 atbalsta punkts/ vismaz 
3 pieejamie pakalpojumi 

uzņēmējiem palielinās 

 
SATEKA gada pārskats, 

dalībnieku saraksti 

 



 
Biedrības SATEKA darbības attīstības stratēģija 2022 - 2027 

                 2022.gads 

 

STRATĒĢIJAS IZSTRĀDĒ IZMANTOTIE DOKUMENTI  

Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam 

Gulbenes novada attīstības programma 2018.-2024.gadam 

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2030 

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE Aktualizēta uz 01.01.2022. 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam  pamatnostādnēs 

EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA 

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2022.-2027.gadam "Kultūrvalsts" 

Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam 

Reģionālā atbalsta pamatnostādnes 

Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.-2027.gadam 

Long-term vision for the EU's rural areas up to 2040. 

Eiropas Parlamenta 2015. gada 8. septembra rezolūcija par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu ar 

izglītības un apmācības palīdzību (2015/2006(INI))  

Eiropas Parlamenta 2015. gada 8. septembra rezolūcija par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu ar izglītības un apmācības palīdzību 

(2015/2006(INI)) (europa.eu) 

PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS ORGANIZĀCIJU RESURSI: ESOŠĀ SITUĀCIJA UN VAJADZĪBAS 2022 

https://www.gulbene.lv/lv/media/590/download?attachment
https://www.gulbene.lv/lv/media/513/download?attachment
http://jauna.vidzeme.lv/upload/VIDZEMES_PLANOSANAS_REGIONA_ILGTSPEJIGAS_ATTISTIBAS_STRATEGIJA.pdf
http://jauna.vidzeme.lv/upload/attstbas_dokumenti/PASREIZEJA_SIT_AKTUALIZETA_2.1.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT
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