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Biedrības “Alūksnes lauku partnerība” DARBĪBAS PLĀNS 07.2020.-07.2022. (turpmāk 
tekstā DARBĪBAS PLĀNS) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kura mērķis ir 
atspoguļot organizācijas darbību, atbilstoši organizācijas noteiktajam mērķim un 
uzdevumiem. Par DARBĪBAS PLĀNU vienojas un par tā īstenošanu atbildīga ir biedrības 
“Alūksnes lauku partnerība” (turpmāk tekstā Partnerība) Valde, kura ir ievēlēta 
2020.gada 9.jūlijā un saskaņā ar Statūtiem tā vada biedrības darbu 2 gadus.  
 

1. Biedrības “Alūksnes lauku partnerība” darbības teritorija 

 
1.attēls, Alūksnes lauku partnerības darbības teritorijas karte, 2020 

 

2. Biedrības “Alūksnes lauku partnerības” struktūra 

 

 
2.attēls, struktūra apstiprināta Kopsapulcē, 2018.gada 6.jūlijā 
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3. Biedrības “Alūksnes lauku partnerības” darbības mērķis un 
uzdevumi 
 

Partnerības mērķis ir veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

uzlabošanu. 

 

Partnerības darbības galvenie uzdevumi:  

I. izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt un īstenot stratēģiju teritorijas 

ilgtspējīgai attīstībai; 

II. veicināt iedzīvotāju un vietējo kopienu iniciatīvu, kas vērsta uz dzīves kvalitātes 

uzlabošanu un vides attīstību; 

III. koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos un cita veida resursus Partnerības mērķa 

sasniegšanai. 

 
 
Lai sasniegtu Partnerības uzdevumus, katram uzdevumam ir izvirzīti darbības virzieni 
(DV), kuru ietvaros tiek plānotas konkrētas darbības.  
 

4. Biedrības “Alūksnes lauku partnerība” darbības virzieni (DV) 

 
I. izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt un īstenot stratēģiju 

teritorijas ilgtspējīgai attīstībai 
 

Darbība Īstenošanas laiks Atbildīgais 
 

DV Stratēģija teritorijas ilgtspējīgai darbībai 
Pabeigt Alūksnes lauku 
partnerības teritorijas 
attīstības stratēģijas 2015.-
2020.gadam īstenošanu 

Līdz 31.12.2020. 
(ja termiņš netiks pagarināts 
atbilstoši MK noteikumu 
izmaiņām) 

Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
Valdes priekšsēdētājas pirmā 
vietniece Inga Sedleniece 

Izvērtēt un sagatavot 
ziņojumu par Alūksnes lauku 
partnerības teritorijas 
attīstības stratēģijas 2015.-
2020.gadam rezultātiem 

Katru gadu 
 

Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
 

Izstrādāt Alūksnes lauku 
partnerības teritorijas 
attīstības stratēģiju 2022.-
2027.gadam 

2022.gads Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
Valdes priekšsēdētājas pirmā 
vietniece Inga Sedleniece 

Līdzdalība lēmumu 
pieņemšanas procesā 
nacionālā, reģionālā un vietējā 
līmenī – plānošanas 
dokumentu izstrādē, 
likumdošanas saskaņošanā, 
u.c. 

Katru gadu Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
 

Dalība biedrībā “Latvijas 
Lauku forums” un European 
LEADER Association for Rural 
Development (ELARD) 

Katru gadu Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
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Īstenoto LEADER projektu 
uzraudzība  

Katru gadu 
(periodā no 2009.-2013.gadam 
īstenoto projektu uzraudzība līdz 
2020.gadam) 

Valdes locekļi 

DV LEADER projektu izvērtēšana 
Noslēgt atklāto projektu 
iesniegumu konkursa 6.kārtu 

2020.gada 2.pusgads Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
Valdes priekšsēdētājas pirmā 
vietniece Inga Sedleniece 
Valdes priekšsēdētājas otrā 
vietniece Sarmīte Svilāne 
Projektu vērtēšanas komisija 
SVVA projektu daļa 

Atklāta projektu iesniegumu 
konkursa papildu kārtas 
2021.gadā 

2021.gadā 
(ja tiks veikti MK noteikumu 
grozījumi un Partnerībai būs 
pieejams pārejas perioda 
finansējums) 

Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
Valdes priekšsēdētājas pirmā 
vietniece Inga Sedleniece 
Valdes priekšsēdētājas otrā 
vietniece Sarmīte Svilāne 
Projektu vērtēšanas komisija 
SVVA projektu daļa 

 
 

II. veicināt iedzīvotāju un vietējo kopienu iniciatīvu, kas vērsta uz dzīves kvalitātes 

uzlabošanu un vides attīstību 
 

Darbība Īstenošanas laiks Atbildīgais 
 

DV Informatīvie un izglītojošie pasākumi 
Praktiskie Stratēģijas 
rezultātu novērtēšanas 
semināri  

Katru gadu Komercdarbības konsultante 
Indra Levane 

Informatīvie semināri 
potenciālajiem LEADER 
projektu iesniedzējiem 

Katru gadu atbilstoši 
izsludinātām kārtām 

Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
Valdes priekšsēdētājas pirmā 
vietniece Inga Sedleniece 

Konferences, semināri, 
apmācības, u.c. pasākumi par 
Partnerības teritorijas 
attīstībai aktuāliem 
jautājumiem 

Katru gadu Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
Valdes priekšsēdētājas pirmā 
vietniece Inga Sedleniece 
Komercdarbības konsultante 
Indra Levane 
Valdes locekļi 

DV Pieredzes apmaiņa 
Dalība citu organizāciju un 
institūciju organizētajos 
semināros, konferencēs un 
apmācībās Latvijā, par 
Partnerības teritorijas 
attīstībai aktuāliem 
jautājumiem 

Katru gadu Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
Valdes priekšsēdētājas pirmā 
vietniece Inga Sedleniece 
 

Dalība starptautiska un 
nacionāla līmeņa pasākumos, 

Katru gadu 
 

Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
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konferencēs, u.c., par 
SVVA/LEADER īstenošanas 
jautājumiem 

Valdes priekšsēdētājas pirmā 
vietniece Inga Sedleniece 

Dalība Latvijas Lauku foruma 
organizētajā Latvijas Lauku 
kopienu parlamentā 

2021.gads Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 

Organizēt pieredzes apmaiņas 
pasākumus citu organizāciju 
pārstāvjiem, kuru ietvaros 
Partnerība iepazīstina ar savas 
teritorijas sasniegumiem 

Katru gadu Komercdarbības konsultante 
Indra Levane 
Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 

DV Starpteritoriālā sadarbība 
Pabeigt projekta Nr.19-00-
A019.332-000006 “Bānīša 
zemes labumi- 33 km garumā 
un platumā!” (“33km”) 
īstenošanu 

Līdz 31.05.2021.  
(ja termiņš netiks pagarināts) 

Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
Komercdarbības konsultante 
Indra Levane 

Plānot jaunus starpteritoriālās 
sadarbības projektus ar citām 
VRG 

Katru gadu Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 

DV Starptautiskā sadarbība 
Pabeigt divpusēja Starpvalstu 
sadarbības projekta Nr.19-00-
A019.333-000009 “Together 
we are one (more)”  
(Sadarbība ar organizāciju 
“Aktiivinen Pohjois-Satakunta 
ry” no Somijas) 

Līdz 30.11.2021. 
(ja termiņš netiks pagarināts) 

Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
Projektu vadītāja Žanna 
Heidemane 

Starpvalstu sadarbības 
attīstīšana ar organizāciju 
MTÜ  Võrumaa 
Partnerluskogu (Igaunija) 
uzņēmējdarbības jomā 

Katru gadu Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
Komercdarbības konsultante 
Indra Levane 
Projektu vadītāja Žanna 
Heidemane 

Starpvalstu sadarbības 
attīstīšana ar organizāciju LAG 
YHYRES (Somija) 
bioenerģētikas jomā 

2020.gads Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
Projektu vadītāja Žanna 
Heidemane 

Plānot jaunus starpvalstu 
sadarbības projektus ar citām 
VRG 

Katru gadu Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 

 
 

III. koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos un cita veida resursus Partnerības 

mērķa sasniegšanai. 

 
Darbība Īstenošanas laiks Atbildīgais 

 

DV Projekti teritorijas attīstībai 
Pabeigt projekta Nr.15-00-
A0190A-000026 “Alūksnes 
lauku partnerības teritorijas 

Līdz 31.12.2020.  
(ja termiņš netiks pagarināts 
atbilstoši MK noteikumu 
izmaiņām) 

Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
Valdes priekšsēdētājas pirmā 
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darbības stratēģijas 2015.-
2020.gadam izstrāde”, 
finansētājs ELFLA 

vietniece Inga Sedleniece 

Pabeigt projekta Nr.16-00-
A019.440-000026 “Alūksnes 
lauku partnerības darbības 
nodrošināšana un teritorijas 
aktivizēšana 2014.-2020.gada 
plānošanas periodā”, 
finansētājs ELFLA 

Līdz 31.12.2020.  
(ja termiņš netiks pagarināts 
atbilstoši MK noteikumu 
izmaiņām) 

Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
Valdes priekšsēdētājas pirmā 
vietniece Inga Sedleniece 

Plānot jaunus projektus 
teritorijas kopīgai attīstībai 

Katru gadu Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
Valdes priekšsēdētājas pirmā 
vietniece Inga Sedleniece 
Komercdarbības konsultante 
Indra Levane 

DV Vietējā sadarbības platforma 
Pilnveidot Partnerības biedru 
sadarbību dažādu teritorijas 
attīstības jautājumu 
risināšanā 

Katru gadu Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
 

Piesaistīt jaunus biedrus, 
palielinot teritoriālo 
pārstāvniecību  

Katru gadu Valdes locekļi 

Iesaistīšanās Alūksnes novada 
Sabiedrības centra darbības 
procesos 

Katru gadu Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
 

Sadarboties ar darbības 
teritorijā darbojošām 
pašvaldībām un to 
speciālistiem, kopīgu 
teritorijas attīstības jautājumu 
risināšanā 

Katru gadu Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
Valdes priekšsēdētājas pirmā 
vietniece Inga Sedleniece 
Komercdarbības konsultante 
Indra Levane 

Sadarboties ar Latvijas Lauku 
konsultāciju centra Alūksnes 
biroju 

Katru gadu Valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa 
Valdes priekšsēdētājas otrā 
vietniece Sarmīte Svilāne 

 
 

 
Valdes priekšsēdētāja     Santa HARJO-OZOLIŅA  
      


