
Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrība

Ziņojums 2019. gada 9. maija kopsapulcē 
Pagājušais gads bija veltīts jubilejai:
17. maijā svinējām Temas - Gulbenes sadraudzības 25. gadu jubileju, un pie mums Temā un Silkeborgā vieso-
jās trīs pārstāvji no Gulbenes  – un jūlijā astoņi Sadraudzības biedrības pārstāvji ciemojās Gulbenes Pilsētas 
svētkos, un arī tur tika atzīmēti sadraudzības 25 gadi.
Abu viesošanos laikā bija sarunas par iespējām un vēlēšanos turpināt sadarbību arī turpmāk, un mēs jutām, 
ka no Gulbenes puses bija liela interese – gan ne īpaši konkrēti, kā tieši sadarbībai būtu jānoris, taču jebkurā 
gadījumā labprāt vēlētos jauniešu grupu apmaiņu mūzikas un sporta jomā.

Gulbenes domes pārstāvji izteica vēlēšanos noturēt konferenci ar dažādo sadraudzības pilsētu pārstāvju pie-
dalīšanos, galvenokārt no Baltijas, Krievijas un Austrumeiropas – un labprāt šeit, Dānijā.

Skaidrs ir viens – daudzo gadu laikā ir izveidojušies draudzības sakari ar noteiktiem cilvēkiem Gulbenes pil-
sētā un novadā, īpaši ar Gulbenes Mūzikas skolu un Pensionāru biedrību.

Joprojām pastāv arī draudzības saite starp Gulbenes luterisko baznīcu un Temas draudzes padomi, un tas tika 
arī atzīmēts ar piecu Gulbenes baznīcas locekļu ciemošanos Temā sakarā ar Internacionālajām Baznīcas die-
nām Orhusas Apvienībā jūnijā kā arī ar mūsu ciemošanos Gulbenē un piedalīšanos dievkalpojumā,  koncertā 
un arī vietējos kapusvētkos.

Novembrī Sadraudzības biedrība atzīmēja Latvijas Republikas 1918. gada dibināšanas  simtgadi. Tas notika, 
piedaloties Dāņu Kultūras institūta ģenerālsekretāram Mikēlam Metzam Mērkam, un viņš, svētku gaisotnē, 
dzīvi pastāstīja par savu pieredzi, esot dāņu vēstnieka amatā Rīgā un vadot tur Kultūras Institūtu. Tas bija 
svinīgs vakars ar labu apmeklējumu – bija ieradušies 35 cilvēki. 

Martā Gulbenes pašvaldība vērsās pie mūsu biedrības ar lūgumu Silkeborgas Komūnas atbalstam sakarā ar 
iesniegumu par apmaiņas projektu iekšējās komunkācijas, enerģijas apgādes un vides aizsardzības jautāku-
mos – Ziemeļvalstu Ministriju padomes fondu programmas ”Nordic and Baltic Mobility Programme for 
Public Administration” ietvaros. Diemžēl iesnieguma termiņš beidzās jau marta nogalē. Pie tam bija nepie-
ciešama Silkeborgas Komūnas piekrišana piedalīties šādā kopīgā projektā.
Mēs nosūtījām ierosinājumu Silkeborgas mēra kantorim un saņēmām pretimnākošu atbildi, taču viņi vēlējās 
saņemt precīzāku vēlamā projekta tēmu formulējumu. Formulējuma sastādīšana kā arī komunikācija turp un 
atpakaļ aizņēma laiku, un tā nu notika, ka iesnieguma izsūtīšanas termiņš tika nokavēts. Viss tomēr beidzās 
ar to, ka mēs varējām atbildēt Gulbenes pašvaldībai, ka tā ir laipni lūgta sazināties ar Silkeborgas Komūnas 
Enerģijas un Vides aizsardzības nodaļas vadītāju, kas savukārt izteica gatavību parūpēties, lai būtu iespējams 
tikties ar speciālistiem attiecīgajās jomās pieredzes apmaiņai.
Savukārt mēs piebildām, ka labprāt palīdzēsim izstrādāt programmu, ja būtu vēlēšanās apmeklēt vairākas 
iestādes utt. Silkbeborgā, kā arī parūpēsimies par apmešanos un transportu.

Tomēr kopš šī laika par šo projektu vairāk dzirdējuši neesam, kaut arī sapratām, ka gulbenieši būtu gatavi 
to realizēt arī bez Ziemeļu Ministriju padomes Fondu programmas finansējuma. Viesošanās bija paradzēta 
septembra beigās.
Mēs biedrības vadībā pieņēmām šo izaicinājumu ar prieku, kaut arī izrādījās, ka būt par starpnieku komuni-
kācijā starp Gulbenes un Silkeborgas pašvaldībām ir sarežģīti. Bet minētās tēmas taču papildināja jautājumus, 
kas tika skarti, tiekoties ar pārstāvjiem no Gulbenes 2018. gada maijā.

Mūsu biedrībā ir apmēram 35  biedrības naudu maksājoši locekļi.


