
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008115541
Nosaukums SATEKA BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2022

1. Organizācijas darbības mērķis
Biedrības „SATEKA” 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.

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
3 - Cilvēki ar invaliditāti
4 - Personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu
5 - 15–25 gadus veci jaunieši
7 - Ilgstošie bezdarbnieki
14 - Ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti
15 - Bērni
sociālekonomiski aktīvi iedzīvotāji, uzņēmēji

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese O. Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
kontaktadrese Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
tālruņa numurs +371 29177019
e-pasta adrese daiga.gargurne@gmail.com
mājaslapa www.sateka.lv

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1) Biedrība 2022.gadā īstenoja Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu
2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Ilgtspēja un kapacitāte”
ietvaros apstiprināto projektu Nr.AIF/2021/IK/023” “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas
Kopienas Attīstībai!”, kas bija tieši vērsts uz biedrības mērķgrupām. Projekta īstenošanas laikā
tika noorganizētas šādas aktivitātes:
a) 11.08. un 12.08.2022 ZOOM tiešsaistē norisinājās digitālo prasmju pilnveides apmācības –
“Iesaisties un pilnveido savas digitālās prasmes!” un “Mūsdienu tehnoloģijas vizuālās identitātes
efektīvai radīšanai!” (72 dalībnieki);
b) 20.09. un 21.09.2022. ZOOM tiešsaistē norisinājās stratēģisko mērķu izvirzīšanas un to
realizēšanas organizācijas apmācības – “Stratēģiskā plānošana, ieviešana, uzraudzība un
novērtēšana – produktīvs, veiksmīgs un harmonisks organizācijas darbības process!” un “Plāno,
dari, pārbaudi, rīkojies – kvalitatīvi pārvaldi procesus!” (60 dalībnieki);
c) 29.09.2022. biedrība noorganizēja biedrības pārstāvju un uzņēmēju sadarbības veicināšanas
pasākumu - “NVO gadatirgus” (Gulbene, 42 dalībnieki);
d) 20.10.2022. ZOOM tiešsaistē norisinājās apmācības “Finansējuma iespēju apzināšana
organizācijas izaugsmei” (31 dalībnieks);
e) 03.11.2022. ZOOM tiešsaistē norisinājās darbnīca “Sadarbība – iespēja attīstībai!” (22
dalībnieki)
Vairāk informācijas: https://www.sateka.lv/aif/

Biedrība ir izstrādāts izdales materiālu “10 soļi veiksmīgai finansējuma piesaistei NVO”, kas ir
sniedz ieskatu kā NVO piesaistīt finansējumu savu mērķu sasniegšanai
(https://www.sateka.lv/jauna/wp-
content/uploads/2022/12/Materials_10_soli_veiksmigai_finansejuma_piesaistei_NVO.pdf)
 Biedrība ir izstrādājusi biedrības komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīnijas, kā arī
izstrādāta biedrības darbības attīstības stratēģija 2022.-2027.gadam.
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Lai informētu Gulbenes novada biedrības, nodibinājumus un aktīvos iedzīvotājus, biedrība ir
izdevusi trīs biedrība “SATEKA” informatīvos izdevumus “NVO! Nāc! Veido! Organizē!”.
Elektroniskā formātā izdevumi pieejami biedrības mājaslapā
(https://www.sateka.lv/informativais-izdevums-nac-veido-organize/ )

2) Ir izsludinātas projekta SVVA LEADER 2015.-2020.gadam un pārejas periodam 2021.-
2022.gadam 11. un 12.kārtu, kopā saņemti un izvērtēti 10 projekti. Uzsākta SVVA 1., 2., 3., 4.,
5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.kārtā apstiprināto un pilnībā realizēto LEADER projektu pēcieviešanas
uzraudzība (kopumā 122 projekti) un notiek 9 īstenošanā esoša projekta uzraudzība, konsultāciju
sniegšana dažādu atskaišu sagatavošanā.

Biedrība „SATEKA” 2022.gadā noorganizēja:
- Izsludināja Mazo projektu konkursu 2022 "„Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!”, kur
tika saņemti 10 projekti. Pēc projektu izvērtēšanas, biedrības finansējums tika piešķirts 8
biedrību/ iniciatīvu grupu izstrādāto projektu ieviešanai. Taču 2021.gadā tika īstenoti 6 projekti
par kopējo summu EUR 3419,21.

- Tika atbalstīts Lejasciema pagasta vietējās kopienas iniciatīva par ceriņdārza izveidi
(pamatojoties uz Apkaimju ideju darbnīcu 2021 projektu idejām) EUR 500,00 apjomā.

- Noorganizēta sarunu pēcpusdiena par vietējās teritorijas attīstību (12.10.2022.) (Stradu pagasts,
12 dalībnieki)

- 6 biedrībām sniegtas konsultācijas par gada pārskatu sagatavošanu, 28 konsultācijas projektu
iesniegumu sagatavošanu, kā arī citas konsultācijas par biedrību darba organizēšanu, lietvedību,
darba drošību un datu aizsardzību. Sniegtas konsultācijas un praktiska palīdzība dažādu veidlapu
aizpildīšanā, atskaišu sastādīšanā, projektu iesniegumu sagatavošanā citām biedrībām, mazajiem
uzņēmējiem;

- Biedrība 2022.gadā bija vadošais partneris 1 starpteritoriālās sadarbības projektā.  Sadarbības
projekta aktivitātēs tiek iesaistīti Gulbenes novada iedzīvotāji, organizācijas un uzņēmumu
pārstāvji ;

- Biedrības biedri aktīvi līdzdarbojas dažādu normatīvo aktu izstrādē, dažādās darba grupās;

- Tiek turpināts darbs pie Gulbenes novadā esošo un darbojošos biedrību un nodibinājumu
datubāzes pilnveidošanas.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
1. Biedrība ir organizējusi un piedalījusies dažādos informatīvajos pasākumos, organizējusi
apmācības un seminārus, darbnīcas, kā arī pieredzes apmaiņas braucienus (vairāk:
https://www.sateka.lv/par-biedribu-sateka/parskati/.

2.Turpinās apstiprināto un realizēto LEADER projektu ieviešanas uzraudzība.

3. Biedrība aktīvi piedalās dažādu plānošanas dokumentu izstrādē, aptaujās, darba grupās un
komisijās.

4.ieviests projekts “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”, kas iesniegts
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo
iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Ilgtspēja un kapacitāte”, kur līgums par tā īstenošanu
parakstīts 04.06.2021. Projekta īstenošanas laiks 01.07.2021.- 31.12.2022.

Biedrības organizēto aktivitāšu īstenošanā tiek iesaistīta biedrības darbinieki, valdes locekļi (3) un
biedrības Padomes locekļi (8). 2022.gadā tika piesaistīts viens brīvprātīgais, kas darbojās dažādu
biedrības aktivitāšu ieviešanā un darbības nodrošināšanā. Nostrādāto stundu skaits – 392 stundas.
 Biedrības Ziņojuma pie 2022.gada pārskata 17.punktā “Informācija par postenī “Ieņēmumi no
saimnieciskās darbības" uzrādītajiem ieņēmumiem, norādot šo līdzekļu izlietojumu sabiedriskā
labuma darbības jomai, ja pārskatu sniedz biedrības un nodibinājumi, kam piešķirts sabiedriskā
labuma organizācijas statuss” ir norādīts, ka ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir novirzīti
vietējo kopienu apmācībām. Tāpat, daļa līdzekļu ir novirzīti Mazo projektu konkursam
2023.gadam. Biedrībai ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2022.gadā nebija.
Biedrība 2022.gadā saņēma anonīmos ziedojumus (ziedojumu kastīte) EUR 145,33 apjomā
(ziedojumu akcija “Atbalsti vietējo kopienu iniciatīvas!”. Mērķis: mazo projektu konkursa
projektu un citu aktīvo iedzīvotāju aktivitāšu īstenošanai!’). Ziedojumi tiks izmantoti 2023.gada
Mazo projektu konkursa 2023 projektu un aktīvo kopienu ideju atbalstam.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 56
7.2 iesaistīto personu skaits 12
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 1251

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 145 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 0 euro, tai skaitā:
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III. Turpmākās darbības plāns 

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 0 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
Biedrībai „SATEKA” sadarbojas ar Gulbenes novadā esošajām nevalstiskajām organizācijām, kā
arī ar Gulbenes novada pašvaldību un Gulbenes novadā esošajām pagastu pārvaldēm, LIIA BI
Madonas nodaļas un ALTUM speciālistiem, Mācību centra „Austrumvidzeme” un citiem
uzņēmumiem, dažādām novada iestādēm.
Biedrības pārstāve ir darbojas Vidzemes plānošanas reģiona Konsultatīvās padomē pārstāvot
nevalstisko sektoru.
Šīs sadarbības rezultātā, biedrībai ir zināmas priekšrocības informācijas tālākajai nodošanai
novada iedzīvotājiem un lielāka iespēja sabiedrības iesaistīšanai biedrības organizētajās
aktivitātēs.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Šādu faktoru nav.

11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1.Tiek turpināta SVVA LEADER projektu (2014- 2020 un pārejas periods) 1., 2., 3., 4., 5.,
6., 7., 8., 9., 10., 11.  un 12.kārtās projektu konkursos 122 apstiprināto projektu pēcieviešanas
uzraudzība, kā arī 11. un 12.kārtās apstiprināto 9 projektu ieviešanas uzraudzība (visu gadu);

2. Biedrības biedru un biedrorganizāciju, kā arī potenciālo projektu iesniedzēju apmācību
nodrošināšana, sadarbības partneru kapacitātes paaugstināšana (visu gadu);

3.Apkopot informāciju par sabiedriskajām aktivitātēm Gulbenes novadā, informācijas analīze
un ievietošana biedrības mājas lapā www.sateka.lv (visu gadu);
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
- Biedrība „SATEKA” plāno veikt dažādu projektu izstrādi Eiropas Savienības un citu
finanšu instrumentu līdzekļu piesaistei biedrības biedru un mērķa grupu kapacitātes
paaugstināšanai un aktivizēšanai līdzdarboties dažādu lēmumu pieņemšanā, lai kopīgi
uzlabotu savas dzīves vides kvalitāti. (2023.-2027.gads, Gulbenes novada teritorija)
(piemēram, SIF, KKF, u.c.);

- izstrādāt biedrības darbības teritorijas vietējo attīstības stratēģiju 2023-2027.gadam
(ELFLA, KLP SP)  un nodrošināt tās ieviešanu Gulbenes novadā;

- līdzdarboties dažādu lēmumu pieņemšanas procesos, iesaistīties dažādās aktivitātēs, kas
veicinātu pilsoniskās sabiedrības attīstību;  aktivitātes biedrības biedru kapacitātes
paaugstināšanā;

- starptautiskās sadarbības veicināšana ar līdzīgām organizācijām Eiropas Savienības un citās
valstīs.

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1.Turpināt piesaistīt finanses biedrības biedru un mērķa grupu kapacitātes paaugstināšanā,
pilsoniskās sabiedrības attīstībā (tajā skaitā, projektu izstrāde un iesniegšana dažādās finanšu
institūcijās  (SIF KKF, u.c.);

2. Turpināt aktīvi līdzdarboties dažādu sadarbības partneru aktivitāšu ieviešanu Gulbenes
novada teritorijā;

3. Turpināt sadarbību ar Gulbenes novada biedrībām un nodibinājumiem, aktīvākajām
iedzīvotāju kopienām, novada uzņēmējiem, izglītības iestādēm, novada pašvaldību un
pagastu pārvaldēm;

4. Apmācību, semināru organizēšana- par biedrību dibināšanu un citiem juridiskajiem
jautājumiem, par lietvedības kārtošanu, par grāmatvedības uzskaites vešanu, par datu
aizsardzību, par projektu pieteikumu veidlapu aizpildi dažādu finanšu instrumentu līdzekļu
piesaistei, kā arī citām aktuālajām tēmām atbilstoši biedrības mērķa grupu vajadzībām
(Gulbenes novada teritorija);
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5. Pieredzes apmaiņas braucienu un cita veida pieredzes apmaiņas aktivitāšu organizēšana;

6. Biedrības darbības attīstības stratēģijas (BDAS) 2022- 2027.gadam ieviešana un
novērtēšana;

 7. Gulbenes novada  NVO gadatirgus 2023 organizēšana, kas tiks organizēts ar mērķi vietējo
sabiedrību iepazīstināt ar teritorijā esošo biedrību darbības virzieniem, radot labvēlīgu vidi
atvērtām diskusijām par savstarpējo sadarbību un sabiedrības līdzdalības iespējām un
ieguvumiem, kā arī finansiālām sadarbības iespējām un vairotu savstarpējo atpazīstamību.

8. Norganizēt 14 Apkaimju sarunas (Gulbens novada 13 pagastos un pilsētā), lai izzinātu
vietējo kopienu vajadzības un gatavotu mērķtiecīgus projektu pieteikumus, šo vajadzību
apmierināšanai.

9. Iesaistīties Iedzīvotāju padomju veidošanas procesos Gulbenes novadā.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. Izstrādāt projekta pieteikumu SIF biedrības kapacitātes paaugstināšanai (2023.g.
septembris- oktobris);

2. Izstrādāt un ieviest starptautiskās un starpteritoriālās sadarbības projektus;

3. Turpināt darbus pie datu bāzes pilnveidošanas par Gulbenes novadā esošajām biedrībām
un nodibinājumiem, kā arī apkopot informāciju par novadā esošajiem mājražotājiem,
mājamatniekiem, līdzdarboties to ražojumu popularizēšanā;

4. Izsludināt Mazo projektu konkursu 2023. Finansējuma avoti- biedru naudas, ziedojumi,
ieņēmumi no saimnieciskās darbības. Kopējais budžets EUR 3500,00;

5. Biedrības izstrādātās un ieviestās “Biedrības „SATEKA” darbības teritorijas sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģija (2015.-2020.)” ieviešanas izvērtējums (līdz 2023.g.
ceturtajam ceturksnim).

Vadītājs Daiga Gargurne
30.03.2023
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