
Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrība

Ziņojums ārkārtas kopsapulcē 2021. gada 26. augustā Toftebjergas Tautas namā

Gadskārtējajā kopsapulcē 2021. gada 9. jūnijā vienbalsīgi tika nolemts, ka Sadraudzības biedrība paš-
likvidēsies, un sadraudzības aktivitātes ar Gulbenes novadu tiks pārtrauktas sakarā ar iedzīvotāju un 
biedrību atbalsta trūkumu Temas agrākajā komūnā kā arī tādēļ, ka trūkst politiska un ekonomiska 
atbalsta no Silkeborgas komūnas.

Atbilstoši biedrības statūtiem šāds lēmums apstiprināms ārkārtas kopsapulcē, kas noturama vismaz 4 
nedēļas pēc tam. Tādēļ šodien esam sanākuši ārkārtas kopsapulcē.

10. jūlijā esmu arī nosūtījis vēstuli Gulbenes domei par biedrības pašlikvidēšanās lēmumu un sadrau-
dzības aktivitāšu pārtraukšanu ar Gulbenes novadu – kā arī izteicis mūsu prieku un pateicību par visu 
to, ko gadu garumā esam pieredzējuši mūsu savstarpējās apmaiņās un tikšanās reizēs kopā ar ļaudīm 
no Gulbenes. 
 
4. augustā saņēmām Gulbenes domes priekšsēdētāja Anda Caunīša atbildi, kurā izteikta sapratne. 
Vienlaikus viņš novērtē gandrīz 30 gadus ilgās sadraudzības ieguvumus, iepazīstot citu kultūru un 
komunālās administrēšanas praksi kā arī to, ka bērniem un skolotājiem ir bijusi iespēja apmeklēt citu 
zemi un sniegt tajā priekšnesumus.
Vienlaikus viņi jautā, pie kā lai Silkeborgas komūnā griežas nākotnē ar ierosinājumiem attiecībā uz 
kopīgiem sadarbības projektiem. 

Un visbeidzot 20. augustā mēs – kā tika nolemts gadskārtējajā kopsapulcē – esam nosūtījuši dotāciju 2 
x 5000 kr. apmērā Gulbenes novada senioru biedrībai «Atspulgs5« un Gulbenes Evaņģēliski luteriska-
jai baznīcai  – nākotnes projektam, kas ir baznīcas torņa celšana.
Atbildi par dotācijām un uz pavadvēstulēm vēl neesam saņēmuši.

Esmu runājis ar Temas agrākās komūnas vietējā arhīva ļaudīm, un viņi labprāt pieņems mūsu arhivā-
lijas revidētā apjomā. Biedrības mājaslapa, kā norunāts, pāriet Kahru firmas domēnā un interesentiem 
joprojām būs pieejama. 
Bet tālākā nākotnē jau arī tā būtu jāparceļ uz vietējo arhīvu.
Mēs pateicamies Antrai Kahr par daudzu gadu darbu mājaslapas uzturēšanā dāniski un latviski.

Pēc rēķina noslēgšanas tas iesniedzams Silkeborgas komūnā kopā ar paziņojumu par Sadraudzības 
biedrības pašlikvidēšanos un sadraudzības aktivitāšu pārtraukšanu ar Gulbenes komūnu.
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