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Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”, Reģ.Nr. 40008106591 

Brūža iela 1, Alūksne, LV-4301, tālrunis: 29422952 

Gada pārskats par 2021.gadu 

 
BILANCE 

   
AKTĪVS  

Mērvienība: EUR     
 

Aktīvs 
Piezīmes Rindas Pārskata perioda 

Nr. kods beigās sākumā 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 

L Nemateriālie ieguldījumi         

t. sk.         

II. Pamatlīdzekļi 1 010 2841 3781 

1 . Nekustamais īpašums         

2. Pārējie pamatlīdzekļi 2 020 2841 3781 

tsk.         

III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi         

1. Akcijas un daļas         

Tsk.         

2. Ilgtermiņa aizdevumi     0 0 

t.sk.Aizdevums 3 030 0 0 

t.sk.         

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI     442 442 

 I.  Krājumi         

1 . Materiāli 4 040 442 442 

2. Preces         

          

II. Debitori 5 050 563 327 

t. sk. Biedri 6 060 471 250 

t.sk.Avansa norēķins 7 070 0 0 

Tsk. Nodokļu  pārmaksa 8 080 0 1 

t.sk. NVA 9 090 0 0 

t.sk Apdrošināšana 10 100 92 76 

III. Vērtspapīri         

tsk.         

IV. Nauda 11 110 18016 20074 

tsk. Kase 12 120 293 0 

tsk. Banka AS SEB 13 130 3052 7009 

t.sk. Banka   Valsts kase 14 140 14671 13065 

BILANCE 15 150 21862 24624 
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Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”, Reģ.Nr. 40008106591 

Brūža iela 1, Alūksne, LV-4301, tālrunis: 29422952 

Gada pārskats par 2021.gadu 

 

   PASĪVS  
 

Pasīvs 
Piezīmes Rindas Pārskata perioda 

Nr. kods beigās sākumā 

I. Fondi 16 160 21291 24017 

1 . Pamatfonds 17 170 -7048 -5824 

2. Mērķfondi 18 180 28339 29841 

3. Rezerves fonds         

          

II. Ilgtermiņa kreditori         

1 . Ilgtermiņa aizņēmumi no         

kredītiestādēm         

2. Citi aizņēmumi         

          

III. īstermiņa kreditori     139 0 

1 . īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 

,kreditori 
        

2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
19 190 139 0 

3. Pārējie kreditori 20 200 432 607 

t. sk. Darba alga     0 0 

t. sk. kreditoru parāds 21 210 382 560 

t.sk. avansa norēķinu parāds 22 220 50 47 

BILANCE 23 230 21862 24624 
 

    
 

    
 

    
 

    

Valdes priekšsēdētāja  Santa HARJO-OZOLIŅA 
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Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”, Reģ.Nr. 40008106591 

Brūža iela 1, Alūksne, LV-4301, tālrunis: 29422952 

Gada pārskats par 2021.gadu 

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 

Par 2021.gadu 

      

Mērvienība: EUR     
 

     

Posteņa nosaukums 
Piezīmes Rindas Pārskata perioda 

Nr. kods beigās Sākuma 

I 
Biedru nauda, iestāšanas nauda un 

citas gadskārtējās iemaksas 
1 010 1838 2892 

I 
Pieredzes apmaiņas pasākumi citiem 

interesentiem 
1 010 550 5588 

II Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi         

III Saņemtie mantojumi         

IV 
Saņemtās dotācijas (no valsts 

budžeta un pašvaldības budžetiem) 
2 020 45523 60133 

V Ieņēmumi no saimnieciskās darbības         

VI Citi ieņēmumi 3 030 0 153 

VII Ieņēmumi kopā 4 040 47911 68766 

VIII Izdevumi 5 050 50637 64469 

1 Naudas maksājumi personām         

2 Materiālu izdevumi         

3 Algas 6 060 0 0 

4 Sociālās apdrošināšanas maksājumi 7 070 0 0 

5 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo 

ieguldījumu nolietojums un 

norakstīšana 

8 080 1548 2173 

6 Citi izdevumi 9 090 49089 62296 

X Izdevumi kopā 10 100 50637 64469 

XI Ieņēmumu un izdevumu starpība 11 110 -2726 4297 
 

     

Skaidrojumi par noteiktiem ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem no 9.-11.lpp. Ir 

 neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.     
 

     
 

     

Valdes priekšsēdētāja  Santa HARJO-OZOLIŅA 
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Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”, Reģ.Nr. 40008106591 

Brūža iela 1, Alūksne, LV-4301, tālrunis: 29422952 

Gada pārskats par 2021.gadu 

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 

Par 2021.gadu 
 

          

I Atlikums pārskata gada sākumā 0.00 

II 
Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu 

kopsumma 
0.00 

tai skaitā: 
Neierobežotai lietošanai 

(t.sk. vispārēji ziedojumi) 

Noteiktiem 

mērķiem (t.sk. 

mērķziedojumi) 

  nauda manta nauda manta 

1 
Latvijas Republika reģistrētās juridiskās personas (nosaukums, nodokļu 

maksātāja reģistrācijas numurs) 

Kopā 0.00 

2 
Ārvalstu juridiskās personas (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas 

numurs) 

Kopā 0.00 

3 
Fiziskās personas - iekšzemes nodokļu maksātāji (rezidenti) (vārds, uzvārds, 

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (personas kods)) 

Kopā 0.00 

4 
Fiziskās personas - ārvalstu nodokļu maksātāji (nerezidenti) 

(vārds, uzvārds, personas identifikācijas kods, valsts) 

Kopā 0.00 

5 

Anonīmi (nezināmi) 

ziedojumi un         

dāvinājumi 

6 Citi ziedotāji         

  

III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 0.00 

tai skaitā 
Neierobežotai lietošanai 

(t.sk. vispārēji ziedojumi) 

Noteiktiem mērķiem (t.sk. 

mērķziedojumi) 

    nauda manta nauda manta 

1 
Statūtos paredzētajiem 

mērķiem un uzdevumiem: 
0.00       

1.1. 
t.sk. sabiedriskā labuma 

darbībai 
0.00       

1.2. 
t.sk. citiem mērķiem un 

uzdevumiem 
        

1.2.1.           

1.2.3.           

2 
Administratīvajiem 

izdevumiem 
        

3 
Pārējiem saimnieciskās 

darbības izdevumiem 
        

  Kopā 0.00       

IV 
Atlikums pārskata gada 

beigās 
0.00 
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Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”, Reģ.Nr. 40008106591 

Brūža iela 1, Alūksne, LV-4301, tālrunis: 29422952 

Gada pārskats par 2021.gadu 

 
8.      Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu 

 pārskata posteņiem   
 

   

Bilances posteņu atšifrējums :       

Piezīme Nr.1    

Rinda Posteņu atšifrējums 31.12.2021 31.12.2020 

010 rinda  Pamatlīdzekļi uz gada beigām * 2841 3781 

    

Pamalīdzekļu saraksts uz 31.12.2018. 

  

Kartītes 

nr. 
Pamatlīdzekļa nosaukums Sāk. Vērtība Atlikusī vērtība 

2 Galds ar divām darba vietām,LAD nr.08- 627.49 0 

 00-L41000-000031,pr.nr.09-00-L43100-   

 000031   

3 Skapis,LADnr. 08-00-LL410000- 221.97 0 

 000031,pr.nr.09-00-L431000-000031   

4 Šaurais plaukts ar durvīm apakšējā  128.06 0 

 daļā,LAD nr.08-00-L41000-   

 000031,pr.nr,09-00-L43100-000031   

5 Platais plaukts ar durvīm apkšējā daļā,  173.59 0 

 LAD nr.08-00-L41000-000031,pr.nr.09-   

 00-L43100-000031   

6 Plaukts ar stikla durvīm, LAD nr.08-00- 214.85 0 

 L41000-000031,pr.nr.09-00-L43100-   

 000031   

7 Pusaugstais plaukts ar durvīm  108.12 0 

 apakšēkjā daļā, LAD nr.08-00-L41000-   

 000031,pr.nr.09-00-L43100-000031   

10 Zemais plaukts ar durvīm,LAD nr.08-00- 75.41 0 

 L41000-000031,pr.mr.09-00-L43100-   

 000031   

11 Daudzfunkciju iekārta Kyocera FS- 745.58 0 

 1128MFP;LAD nr.08-00-L41000-   

 000031,pr.nr.09-00-L43100-000031   

13 Kumode/kļava/balts/natural/Pr.nr.09-00- 71.13 0 

 L43100-0000312   

14 Anabella krēsls 4  147.92 0 
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Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”, Reģ.Nr. 40008106591 

Brūža iela 1, Alūksne, LV-4301, tālrunis: 29422952 

Gada pārskats par 2021.gadu 

 gab./melns/balts/Pr.nr.09-00-L43100-   

 000031   

15 Kiwi 505 žurnālgalds .Pr.nr.09-00- 36.99 0 
 L43100-000031   

16 Anabella krēsls  2  68.27 0 
 gab./melns/balts/,Pr.nr.09-00-L43100-   

 000031   

17 Sador pakaramais Venge,wenge  22.74 0 
 1gb/Pr.nr.09-00-L43100-000031   

19 ISO FRAME stenda konstrukcija,6  2523.47 0 
 sekcijas P80XA228cm,Attēli ar    

 stiprinājumiem, 6 slejas,A4 formāta    

 sānplauktiņš 3gab.,riteņkonteiners UNI 1    

 gb.,pr.nr. LV09-00-l43100-000031   

20 ANTRI galda komplekts un biroja  569.86 9.51 
 krēsls,pr,nr.16-00-A019.440-000026   

21 Portatīvais dators DELL Lat5580 i5- 1899.7 379.94 
 7200U/8GB, komplekts, pr,nr.16-00-   

 A019.440-000026   

22 Portatīvais dators DELL Lat5580 i5- 1667.38 333.46 
 7200U/8GB, komplekts, pr,nr.16-00-   

 A019.440-000026   

23 Portatīvais dators DELL Lat5289 2in1 i3- 1968.67 393.75 
 7100U/4GB, komplekts, pr,nr.16-00-   

 A019.440-000026   

24 Tīkla datu krātuve Qnap 1GB RAM/2TB  1274.13 0 
 HDD, pr,nr.16-00-A019.440-000026   

25 Dators DELL Latitude 5500/i5,  1633.50 1116.22 
 pr,nr.16-00-A019.440-000026   

26 Biroja krēsls H1287 bēšs 4gb 608.00 608.00 
  (1gb cena 152.00 EUR),   

  pr,nr.16-00-A019.440-000026     

 Pavisam kopā: 14786.83 2840.88 

    

Piezīme Nr.4 

  

Rinda Posteņu atšifrējums 31.12.2021 31.12.2020 

040 rinda  Inventārs uz gada beigām 442 442 
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Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”, Reģ.Nr. 40008106591 

Brūža iela 1, Alūksne, LV-4301, tālrunis: 29422952 

Gada pārskats par 2021.gadu 

    

Piezīme Nr.6   

Rinda Posteņu atšifrējums 31.12.2021 31.12.2020 

050 rinda  Biedru debitoru parāds 471 250 
    

    

Piezīme Nr.8   

Rinda Posteņu atšifrējums 31.12.2021 31.12.2020 

080 rinda  Nodokļu pārmaksa ,URVN 0 1 
    

Piezīme Nr.10   

Rinda Posteņu atšifrējums 31.12.2021 31.12.2020 

100 rinda  Apdrošināšana 92 76 
 

   
Piezīme Nr.12   

Rinda Posteņu atšifrējums 31.12.2021 31.12.2020 

120 rinda Nauda kasē 293 0 
    

Piezīme Nr.13   

Rinda Posteņu atšifrējums 31.12.2021 31.12.2020 

130 rinda AS SEB BANKA 3052 7009 
    

Piezīme Nr.14   

Rinda Posteņu atšifrējums 31.12.2021 31.12.2020 

140 rinda 

Nauda  Valsts kase –ELFLA 

finansētajā projektā nr.16-00-

A019.440-000026  

12692 11086 

140 rinda 
Nauda  Valsts kase , pr.nr.19-00-

A019.333-000009 
1979 1979 

    

Piezīme Nr.17   

Rinda Posteņu atšifrējums 31.12.2021 31.12.2020 

170 rinda Rezerves fonda atlikums -7048 -5824 
     

Piezīme Nr.18    
Rinda Posteņu atšifrējums 31.12.2021 31.12.2020 

180 rinda 

Mērķfondu  fonda atlikums – 

ELFLA finansētajā projektā nr.16-

00-A019.440-000026  

28339 29841 

    

Piezīme nr.19,20,21,22.   

Rinda Posteņu atšifrējums 31.12.2021 31.12.2020 

190.rinda Norēķini par nodokļiem 139 0 

210 rinda Norēķini uzņēmumiem 382 560 

2200.rinda Norēķini par parādiem personālam 50 47 

Bilances kopsumma uz gada beigām  21862 24624 
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Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”, Reģ.Nr. 40008106591 

Brūža iela 1, Alūksne, LV-4301, tālrunis: 29422952 

Gada pārskats par 2021.gadu 

Ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņu atšifrējums:      

Piezīme Nr.1    

Rinda Posteņu atšifrējums 31.12.2021 31.12.2020 

010 rinda 
Biedru nauda, iestāšanās nauda no 

juridiskām un fiziskām personām 
1838 2892 

010 rinda 
Pieredzes apmaiņas pasākumi 

citiem interesentiem 
550 5588 

 
   

Piezīme Nr.2   

Rinda Posteņu atšifrējums 31.12.2021 31.12.2020 

020 rinda  

Saņemts ELFLA finansējums 

projekta Nr.16-00-A019.440-

000026 VRG darb.nodr./terit.aktiv. 

Īstenošanai 

45523 60133 

    

Piezīme Nr.3   

Rinda Posteņu atšifrējums 31.12.2021 31.12.2020 

030 rinda Citi ienākumi 0 153 

 
   

Piezīme Nr.6   

Rinda Posteņu atšifrējums 31.12.2021 31.12.2020 

060 rinda  Darba alga 0 0 

 
   

Piezīme Nr.7   

Rinda Posteņu atšifrējums 31.12.2021 31.12.2020 

070 rinda  Sociālās apdrošināšanas maksājumi 0 0 

 
   

Piezīme Nr.8   

Rinda Posteņu atšifrējums 31.12.2021 31.12.2020 

080 rinda pamatlīdzekļu nolietojums 1548 2173 
 

   

Piezīme Nr. 9   

Rinda Posteņu atšifrējums 31.12.2021 31.12.2020 

090.rinda 

Izdevumi saimnieciskai darbībai  

kopā: 
49089 62296 

Biedrības finansējums 

Degviela 173 0 
Saņemti pakalpojumi 55 0 
Mazvērtīgais inventārs 148 0 
Apdrošināšanas maksājumi  89 121 

Dažādi saimnieciskie izdevumi 765 1115 
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Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”, Reģ.Nr. 40008106591 

Brūža iela 1, Alūksne, LV-4301, tālrunis: 29422952 

Gada pārskats par 2021.gadu 

Izdevumi Pieredzes apmaiņas 

pasākumu citiem interesentiem 

organizēšanai 

433 
4458 

Izdevumi projekta Nr.19-00-A019.333-

000009 "Together we are one (more)" 

nodrošināšanai 

0 

1395 

Izdevumi projekta Nr.19-00-A019.332-

000006 "33 km" nodrošināšanai 
0 

314 

Biroja izdevumi, kanceleja 306 23 

Bankas izdevumi 96 110 

ELFLA finansējums 

6.1.Izdevumi projekta Nr.16-00-

A019.440-000026 VRG 

darb.nodr./terit.aktiv. Nodrošināšanai 

46703 

51972 

t.sk. Algas 24048 0 
nodokļi 13055 0 

telpu nomas izdevumi 501 0 
internets, sakari 745 0 
pārējie izdevumi 8355 0 

6.2. aktivitātē "Aktivizēšana" 321 506 

6.3.Izdevumi projekta Nr.19-00-

A019.333-000009 "Together we are 

one (more)" nodrošināšanai 

0 

2282 

 
   

 Peļņa/zaudējumi -2726 4297 
 

   
 

   

Valdes priekšsēdētāja 
 

S.HARJO-

OZOLIŅA 
 

   

9.      Informācija par fondiem.   

Pārskata gadā ir 4 (četri) algoti darbinieki. Biedrības darbības nodrošināšanai ir noslēgts  

pakalpojuma līgums ar grāmatvedi. Biedrība projektu vērtēšanas laikā noslēdz līgumus ar  

projekta vērtētājiem.   
 

   

Valdes priekšsēdētāja 
 

S.HARJO-

OZOLIŅA 
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Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”, Reģ.Nr. 40008106591 

Brūža iela 1, Alūksne, LV-4301, tālrunis: 29422952 

Gada pārskats par 2021.gadu 

ZIŅOJUMS 
pie 2021.gada pārskata 

 

 

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese 
Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”  

Juridiskā adrese: Dārza iela 8A, Alūksne, LV-4301 

 

2. Organizācijas reģistrācijas numurs un datums 
Reģ.Nr.: 40008106591  

2006.gada 26.septembrī 

 

3. Ziņas par biedriem 
Uz 31.12.2021. partnerībā darbojas 19 biedri – Alūksnes novada pašvaldība, Apes novada 

pašvaldība, 3 uzņēmēji, 6 fiziskas personas, 6 biedrības un 2 nodibinājumi. 

 

4. Ziņas par asociētajiem biedriem 
Uz 31.12.2021. partnerībā darbojas 8 asociētie biedri – 3 fiziskas personas, 5 biedrības. 

 

5. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem 
Valde –  (no 09.07.2020. līdz 08.07.2022.) 

1. Santa Harjo-Ozoliņa – valdes priekšsēdētāja 

2. Inga Sedleniece – valdes priekšsēdētājas pirmā vietniece 

3. Sarmīte Svilāne - valdes priekšsēdētājas otrā vietniece 

4. Aivars Fomins - valdes loceklis 

5. Jānis Liberts - valdes loceklis (līdz 30.06.2021.) 

6. Daiga Bojāre - valdes locekle 

7. Liene Stabinge - valdes locekle 

8. Marina Ramane - valdes locekle 

9. Guntis Ostelis - valdes loceklis 

10. Guntars Sniedzāns - valdes loceklis 

 

SVVA projektu daļa – (no 01.10.2020. līdz 08.07.2022) 

1. Sarmīte Svilāne – SVVA projektu daļas vadītāja 

2. Aivars Fomins - daļas loceklis 

3. Marina Ramane - daļas locekle  

4. Daiga Bojāre – daļas locekle 

5. Liene Stabinge – daļas locekle 

 

Projektu vērtēšanas komisija – kopš 26.03.2020. (līdz 25.03.2022.) 

1. Ilze Rubene - komisijas priekšsēdētāja 

2. Eva Aizupe – komisijas locekle 

3. Laura Pope – komisijas locekle 

4. Guntārs Bērziņš – komisijas loceklis 

5. Kristīne Zaķe – komisijas locekle  

 

6. Ziņas par organizācijas algotiem cilvēkiem 
ELFLA finansētā projekta “Alūksnes lauku partnerības darbības nodrošināšana un teritorijas 

aktivizēšana 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (projekta Nr.16-00-A019.440-000026) 

ietvaros: 
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Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”, Reģ.Nr. 40008106591 

Brūža iela 1, Alūksne, LV-4301, tālrunis: 29422952 

Gada pārskats par 2021.gadu 

6.1.Administratīvā vadītāja Santa HARJO-OZOLIŅA, pilns darba laiks – darba līgums 

noslēgts 10.03.2016. (spēkā līdz 31.12.2020.). Grozījumi Nr.3. veikti 30.12.2020. 

(spēkā līdz 31.12.2022.) par izmaiņām noteiktajā līguma darbības laikā, nosakot to līdz 

31.12.2022.; 

6.2.Administratīvās vadītājas asistente Inga SEDLENIECE, nepilns darba laiks (120 

stundas mēnesī) – darba līgums noslēgts 17.03.2016. (spēkā līdz 31.12.2020.). 

Grozījumi Nr.3. veikti 30.12.2020. (spēkā līdz 31.12.2022.) par izmaiņām noteiktajā 

līguma darbības laikā, nosakot to līdz 31.12.2022. + 40 stundas mēnesī (sākot no 

01.09.2021.); 

6.3.Komercdarbības konsultante Indra LEVANE, nepilns darba laiks (20 stundas 

nedēļā) – darba līgums noslēgts 17.03.2016. (spēkā līdz 31.12.2020.). Grozījumi Nr.3. 

veikti 30.12.2020. (spēkā līdz 31.12.2022.) par izmaiņām noteiktajā līguma darbības 

laikā, nosakot to līdz 31.12.2022. + 10 stundas nedēļā par Starpteritoriālā sadarbības 

projekta “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” no 27.05.2019.-

31.05.2021. (29.01.2021. noslēgta Vienošanās par 2016.gada 17.martā noslēgtā Darba 

līguma Nr.2016/2 pārtraukšanu; 

Projektu vadītāja Indra LEVANE, nepilns darba laiks (10 stundas mēnesī) – darba 

līgums noslēgts 29.01.2021. (spēkā līdz 31.05.2022.). + 40 stundas mēnesī (sākot no 

01.05.2021.) + 30 stundas mēnesī (sākot no 01.11.2021.); 

6.4.Projektu vadītāja Žanna Heidemane, nepilns darba laiks (10 stundas nedēļā) – kopš 

05.04.2018. (līdz 31.12.2020.). Grozījumi Nr.3. veikti 30.12.2020. (spēkā līdz 

31.12.2022.) par izmaiņām noteiktajā līguma darbības laikā, nosakot to līdz 

31.12.2022. + 10 stundas nedēļā par Starpvalstu sadarbības projekta “Together we 

are one (more)” vadīšanu no 01.03.-31.05.2022. un no 01.09.2022.-30.09.2022. + 30 

stundas mēnesī par Starpteritoriālā sadarbības projekta “Bānīša zemes labumi – 33 

km garumā un platumā!” koordinatora asistēšanu no 01.02.-30.04.2022.. 

 

7. Ziņas par revidentu 
7.1.Revidents Viesturs Zaķis – kopš 19.03.2020. (līdz 18.03.2022.) 

 

8. Ziņas par pakalpojumu sniedzējiem  
Lai nodrošinātu biedrības un īstenoto projektu grāmatvedības uzskaiti, tiek piesaistīts 

ārējais pakalpojuma sniedzējs. 

8.1.Grāmatvedības pakalpojuma sniedzējs Inga ZELTIŅA – kopš 01.08.2017. (līdz 

31.12.2020.) Grozījumi Nr.1. veikti 30.12.2020. (spēkā līdz 31.12.2022.) par 

izmaiņām noteiktajā līguma darbības laikā, nosakot to līdz 31.12.2022. 

 

9. Ziņas par biedrības dalību citās organizācijās 
9.1. biedrībā „Latvijas Lauku forums” (biedrs kopš 2007.gada), Santa Harjo-Ozoliņa ir 

ievēlēta biedrības lēmējinstitūcijā – Padomē un kopš 29.03.2021. ir ievēlēta par Padomes 

priekšsēdētāju.  

9.2. Eiropas līmeņa sadarbības tīklā European LEADER Association for Rural Development 

(ELARD) (kopš 2016.gada). 

 

10. Ziņas par ilgtermiņa saistībām 
Lai nodrošinātu biedrības telpas, kas atrodas Alūksnes novada Sabiedrības centra ēkas 

2.stāvā, Dārza ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 30.12.2016. ir noslēgts TELPU 

BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANAS LĪGUMS ar  biedrību “Alūksnes NVO atbalsta centrs”, kura 

ir atbildīga par ēku un tās uzturēšanas izdevumu segšanu. Ņemot vērā, ka Alūksnes lauku 

partnerībai līdz 2022.gada 31.decembrim ir pieejams finansējums administratīviem izdevumiem 

projekta “Alūksnes lauku partnerības darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana 2014.-
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2020.gada plānošanas periodā” ietvaros, kā arī biedrība patstāvīgi lieto divas telpas 22,5m2 platībā, 

tika nolemts slēgt šo līgumu ar termiņu līdz 31.12.2020., kas paredz ikmēneša telpu 

apsaimniekošanas maksu, atbilstoši telpu un koplietošanas telpu kvadratūrai. 30.12.2020. noslēgta 

Vienošanās nosakot līguma darbības laiku līdz 31.12.2022. Noslēgta Vienošanās par līguma 

izbeigšanu.  

Kopš 2021.gada 16.novembra biedrības darbības nodrošināšanai tiek lietotas Alūksnes 

novada pašvaldībai piederošas telpas 74,3 m2 platībā, Brūža ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

LV-4301 par ko ir noslēgts Līgums Nr. ANP/1-45.1/21/425 par nekustamā īpašuma bezatlīdzības 

lietošanu.  

 

11. Organizācijas mērķis un uzdevumi 
Alūksnes lauku partnerības darbības mērķis ir veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. 

 

Alūksnes lauku partnerības darbības uzdevumi: 

 Izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt un īstenot stratēģiju teritorijas 

ilgtspējīgai attīstībai; 

 Veicināt iedzīvotāju un vietējo kopienu iniciatīvu, kas vērsta uz dzīves kvalitātes 

uzlabošanu un vides attīstību; 

 Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos un cita veida resursus Partnerības mērķa 

sasniegšanai. 

 

Alūksnes lauku partnerības darbības virzieni: 

 Stratēģija teritorijas ilgtspējīgai darbībai 

 LEADER projektu pieņemšana 

 Projekti teritorijas attīstībai 

 Starpteritoriālā sadarbība 

 Starptautiskā sadarbība 

 Informatīvie un izglītojošie pasākumi 

 Pieredzes apmaiņa 

 Vietējā sadarbības platforma  

 

 

12. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata periodā 
Atbilstoši darbības virzieniem, iezīmējamas šādas Alūksnes lauku partnerības 2021.gadā 

paveiktās aktivitātes: 

 

12.1. Projekti teritorijas attīstībai 
 

2020.gadā biedrība turpina īstenot sekojošus projektus, kas vērsti uz darbības teritorijas attīstību: 

 Projekts Nr.15-00-A0190A-000026     “Alūksnes lauku partnerības teritorijas darbības 

stratēģijas 2015.-2020.gadam izstrāde”, finansētājs ELFLA, īstenošanas laiks no 

29.07.2015.-31.12.2023. (projekta īstenošanas noslēgums var mainīties, atkarībā no tā cik 

ātrā laikā tiks apgūts publiskais finansējums pilnā apjomā); 

 Projekts Nr.16-00-A019.440-000026 “Alūksnes lauku partnerības darbības 

nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana 2014.-2020.gada plānošanas periodā”, 

finansētājs ELFLA, īstenošanas laiks no 21.03.2016.-31.12.2023. (projekta īstenošanas 

noslēgums var mainīties, atkarībā no tā cik ātrā laikā tiks pabeigta Stratēģijas 2015.-

2020.gadam īstenošana). 
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12.2. Stratēģija teritorijas ilgtspējīgai darbībai 
 

Šobrīd biedrības darbības teritorijā, saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmu 2014.-

2020.gadam tiek īstenota Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģija 2015.-

2020.gadam (turpmāk Stratēģija) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

ietvaros. 

 

Stratēģijas vīzija: Alūksnes lauku partnerības teritorija attīstās, balstoties uz vietējiem 

resursiem un vērtībām, veidojot, inovatīvus risinājumus, kas nodrošina teritorijas 

konkurētspējīgo priekšrocību izmantošanu. 

 

Stratēģijas Rīcības plāns: 

Stratēģiskais mērķis Rīcība 

SM1 - Uz vietējām 

vērtībām balstīta 

kultūra, sports un cits 

brīvais laiks 

Rīcība apvienota ar rīcību R1.3. 

R1.2. Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšana 

R1.3. Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu (t.sk. kultūras) infrastruktūras 

un pakalpojumu attīstīšana 

SM2 - Sabiedrībai 

nozīmīga dzīves vide 

R2.1. Sabiedrībai nozīmīgu teritoriju veidošana un sakārtošana 

R2.2. Publiski pieejama un sabiedrībai nozīmīga kultūras mantojuma saglabāšana 

SM3 - Uz vietējiem 

resursiem un 

konkurētspējīgām 

priekšrocībām balstīta 

ekonomika 

R3.1. Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana 

R3.2. Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un 

esošo kvalitātes uzlabošana 

R3.3. Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana 

R3.4. Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana 

R3.5. Vietējo produktu realizācijas uzlabošana un mūsdienīgas vides veidošana 

 

KOPĀ Stratēģijai pieejamais finansējums līdz 31.12.2023.: 

 Kopējais projektiem pieejamais finansējums 2 104 350,87 EUR, t.sk. uzņēmējdarbības 

attīstībai 1 422 319,17 EUR (67,5%). 

 Kopējais biedrības administrēšanai pieejamais finansējums: 385 889,13 EUR 15% no 

Stratēģijas kopējā finansējuma. 

 KOPĀ Stratēģijai piešķirtais: 2 490 240,00 EUR (t.sk. pārejas periodā piešķirtais papildus 

finansējums). 

 

Pārejas periods 2021.-2022. 

Ar 2021.gada 27.septembra lēmumu “Par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 

grozījumu saskaņošanu un papildu atbalsta piešķiršanu” Nr.9.1-7e/41/2021, tika apstiprināti 

Stratēģijas grozījumi un piešķirts papildus finansējums 489 658,38 EUR.  

 

Plānošanas periods 2023+ 
2021.gadā turpinās aktīvs darbs pie perioda 2023+ plānošanas. Biedrības pārstāvji aktīvi 

seko līdzi šim procesam un iesaistās dažādas ZM rīkotājās darba grupās, Latvijas Lauku foruma 

un Lauku atbalsta dienesta rīkotājās diskusijās un sarunās, lai pārstāvētu savu darbības teritoriju 

un tās intereses.  

 

12.3. LEADER projektu pieņemšana 
 

2021.gadā izsludinātā projektu iesniegšanas kārta 
2021.gadā Stratēģijas īstenošanai tika izsludināta viena atklāta projektu iesniegumu 

konkursa kārta ar kopējo publisko finansējumu 317 408,38 EUR no Eiropas Lauksaimniecības 
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fonda lauku attīstībai (ELFLA): 

▪ No 22.11.-22.12.2021. īstenota atklātā projektu iesniegumu konkursa 7.kārta, 
Uzņēmējdarbības projektiem ar divām rīcībām SM3 "Uz vietējiem resursiem un 

konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" ietvaros. Kārtas kopējais publiskais 

finansējums 317 408,38 EUR. Iesniegti un izvērtēti 9 projektu iesniegumi. SVVA projektu 

daļa 4 projektu iesniegumus ir noraidījusi un 5 projektu iesniegumus ir apstiprinājusi, un 

tie ir iesniegti Lauku atbalsta dienestā (LAD) tālākai izvērtēšanai. LAD ir apstiprinājis 

visus iesniegtos projektus, kuri atrodas īstenošanā. 

 

Kopā 7.kārtā apgūts/apstiprināts publiskais finansējums 123 909,65 apmērā (39,04% no kārtā 

izsludinātā finansējuma) 

 

Stratēģijas kopējā apguve uz 30.04.2022. 

No kopā pieejamā Stratēģijas finansējuma projektiem 2 104 350,87 EUR apgūts/apstiprināts 

publiskais finansējums ir 1 793 845,52 EUR (85,25%).  

Atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem uzņēmējdarbības projektiem jābūt novirzītiem vismaz 

50% no kopējā Stratēģijas finansējuma. Uz 30.04.2022. no uzņēmējdarbības projektiem pieejamā 

finansējuma 1 422 319,17 EUR apgūts/apstiprināts publiskais finansējums 1 111 813,82 EUR 

(78,17%). 

 

12.4. Starpteritoriālā sadarbība 
 

12.4.1. 2021.gadā biedrība sadarbībā ar biedrību “SATEKA” turpināja Starpteritoriālās 

sadarbības projekta “Bānīša zemes labumi- 33 km garumā un platumā!” 
(“33km”) īstenošanu. Covid-19 radītie apstākļi un ārkārtējās situācijas iestāšanās 

ietekmēja šī projekta īstenošanu, kas saistījās ar klātienes pasākumu norises pārcelšanu 

vai organizēšanu digitālā vidē. 

 

Sadarbības un vadošais partneris: biedrība ”SATEKA” 

Īstenošanas laiks: 17.05.2019.-31.05.2022.     

Kopējās izmaksas: 98 670,00 EUR      

T.sk. ELFLA finansējums: 97 670,00 EUR     

T.sk. līdzfinansējums: 1000,00 EUR (t.sk. 500,00 EUR Alūksnes lauku partnerības finansējums)     

Īstenošanas teritorija: Alūksnes un Gulbenes novads un Ape, Apes un Trapenes pagasts      

Projekta mērķis: veicināt Gulbenes un Alūksnes novadu ekonomisko izaugsmi, pilnveidojot un 

popularizējot Bānīša teritoriju un aktivizējot pakalpojumu sniedzējus, tādējādi sekmējot vietējā 

tūrisma attīstību. 

Projekta ietvaros tiek pilnveidota un popularizēta Bānīša teritorija, kā arī aktivizēti 

uzņēmēji un teritorijā esošie pakalpojumu sniedzēji, t.sk. veidojot kopīgus un papildinošus 

piedāvājumus. 

Projekta “33km” 2021.gada aktivitātes: 
▪ 2021.gadā turpinājās darbs pie video ceļveža “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un 

platumā!” veidošanas – filmēšana ziemā, pavasarī, vasarā, rudenī un uzsākta montēšana; 

▪ 2021.gadā izstrādāti un nomarķēti 6 velo maršruti; 

▪ 29.01.2021. darba grupas tikšanās Zoom vidē; 

▪ 19.02.2021. un 26.02.2021. saruna par projekta aktivitātēm Zoom vidē; 

▪ 12.03., 17.03. un 24.03.2021. notika tiešsaistes apmācību cikls “Mājražotāja zīmola stāsts 

digitālajā laikmetā”, kopā piedalījās vairāk nekā 45 dalībnieki; 

▪ 07.04.2021. darba grupas tikšanās Zoom vidē; 

▪ 15.04., 22.04. un 28.04.2021. notika tiešsaistes apmācību cikls “Efektīva vizuālā identitāte 
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– tava uzņēmuma vizītkarte”, kopā piedalījās vairāk nekā 45 dalībnieki. 

▪ 19.04.2021. darba grupas tikšanās Zoom vidē; 

▪ 15.09.2021. darba grupas tikšanās Zoom vidē. 

   

12.5. Starpvalstu sadarbība 
 

12.5.1.  2021.gadā biedrība sadarbībā ar organizāciju “Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry” no 

Somijas turpināja divpusēja Starpvalstu sadarbības projekta “Together we are one 

(more)” īstenošanu. Covid-19 radītie apstākļi un ārkārtējās situācijas iestāšanās 

ietekmēja šī projekta īstenošanu, kas saistījās ar klātienes pasākumu norises pārcelšanu 

uz 2022.gadu un projekta pagarināšanu līdz 30.11.2022. 

 

Sadarbības partneris: Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry (Somija) 

Īstenošanas laiks: 28.05.2019. – 30.11.2022. 

Kopējās izmaksas: 67 489,62 EUR 

T.sk. ELFLA finansējums: 46 232,62 EUR 

T.sk. līdzfinansējums: 21 257,00 EU (t.sk. 5 747,00 EUR Alūksnes lauku partnerības finansējums) 

Īstenošanas teritorija: Alūksnes novads un Ape, Apes un Trapenes pagasts 

Projekta mērķis: mācību virziena izveide ar uzsvaru uz sporta vingrinājumiem, kas sniedz 

jauniešiem iespēju piedalīties gan nopietnos treniņos, gan veselīgās aktivitātēs (pirms skolas 

dienas, skolas dienas laikā un/vai pēc skolas, t.sk. sporta klubos), kā arī bērnu un jauniešu aktīvās 

dzīves kvalitātes uzlabošana, piedāvājot daudzveidīgas vingrošanas iespējas, palielinot esošo 

sporta resursu pilnvērtīgāku izmantošanu. 

 

Projekta aktivitātes vērstas uz sporta skolotājiem/treneriem noderīga mācību virziena 

izveidi, lai uzlabotu bērnu un jauniešu sportiskās aktivitātes un palielinātu esošo sporta resursu 

pilnvērtīgāku izmantošanu. 

Projekta “Together we are one (more)” 2021.gada aktivitātes: 

 20.04.2021. darba grupas tikšanās Zoom vidē.  

 09.-12.2021. mācību plānu izstrāde. 

 08.10.2021. darba grupas tikšanās Zoom vidē. 

 

12.6. Informatīvie un izglītojošie pasākumi 

12.6.1.  Alūksnes lauku partnerības organizētie pasākumi: 

 29.10.2021. tiešsaistes informatīvais seminārs “LEADER projektu iespējas 

uzņēmējdarbības attīstībai Alūksnes lauku partnerības teritorijā 7.kārtas ietvaros”, 

Zoom vidē. 

 

12.6.2. Alūksnes lauku partnerības līdzdalība sadarbībā ar citām organizācijām: 

 26.01.2021. iesaistījāmies Latvijas Lauku foruma un Valsts Lauku tīkla Sekretariāta 

organizētajā diskusijā par Eiropas Komisijas iniciatīvu "Ilgtermiņa vīzija lauku 

apvidiem 2040", Zoom vidē.  

 16.-18.06.2021. iesaistījāmies Latvijas Lauku foruma organizētajā “5.Latvijas Lauku 

kopienu parlamentā” Stāmerienā, Gulbenes novadā.  

 

12.6.3. Dalība citu organizāciju rīkotajos pasākumos: 

 19.01.2021. dalība Latvijas Lauku foruma organizētajā tikšanā ar LAD un Zemkopības 

ministriju (ZM), Zoom vidē, piedalījās 2 Alūksnes lauku partnerības pārstāvji; 

 21.01.2021. dalība Finanšu nozares asociācijas sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi un 

Finanšu un kapitāla tirgus komisiju organizētajā seminārā “Kredītiestāžu un biedrību 
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sadarbība naudas atmazgāšanas novēršanā”, Zoom vidē, piedalījās 1 Alūksnes lauku 

partnerības pārstāvis; 

 28.01.2021. dalība Aktīvo iedzīvotāju fonda rīkotajā seminārā “Kā vadīt organizāciju 

tā, lai cilvēki tajā plauktu”, Zoom vidē, piedalījās 1 Alūksnes lauku partnerības pārstāvis; 

 24.02.2021. dalība PROVIDUS organizētajā NVO fokusgrupā “NVO klasifikācija”, 

Zoom vidē, piedalījās 1 Alūksnes lauku partnerības pārstāvis; 

 26.02.2021. dalība Vidzemes plānošanas reģiona organizētajā seminārā un koprades 

darbnīcā “Sabiedrības līdzdalība vietu izaugsmei”, Zoom vidē, piedalījās 1 Alūksnes 

lauku partnerības pārstāvis; 

 03.03.2021. dalība ZM organizētajā diskusijā “LEADER pieejas ieviešana un VRG 

darbība”, Microsoft Teams Meeting, piedalījās 1 Alūksnes lauku partnerības pārstāvis; 

 12.03.2021. dalība Baltijas Vides Foruma organizētajā informatīvajā seminārā “Vietējās 

sadarbības un iesaistes iespējas ilgtspējīgai virszemes ūdens resursu 

apsaimniekošanai”, Zoom vidē, piedalījās 1 Alūksnes lauku partnerības pārstāvis; 

 18.-19.03.2021. dalība Latvijas Lauku foruma organizētajā kopsapulcē, Zoom vidē, 

piedalījās 1 Alūksnes lauku partnerības pārstāvis; 

 08.04., 15.04., 22.04., 29.04.2021. dalība LD.net organizētajos vebināros “LDnet 

Webinar Series Recovery through Community-Based Approaches”, Zoom vidē, 

piedalījās 1 Alūksnes lauku partnerības pārstāvis; 

 28.05.2021. dalība Alūksnes NVO atbalsta centra organizētajā seminārā “Kopienas. 

Kāpēc un kā”, Zoom vidē, piedalījās 1 Alūksnes lauku partnerības pārstāvis; 

 04.06.2021. dalība Latvijas pilsoniskās alianses organizētajā fokusgrupā par sabiedrības 

līdzdalību, Zoom vidē, piedalījās 1 Alūksnes lauku partnerības pārstāvis; 

 31.05.2021. dalība Latvijas Lauku foruma organizētajā tikšanā ar ZM un LAD, Zoom 

vidē, piedalījās 2 Alūksnes lauku partnerības pārstāvji; 

 23.09.2021. dalība Valsts Lauku tīkla Sekretariāta organizētajā konferencē 

“Lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēma AKIS” un darba grupā “Par AKIS 

sistēmas pilnveidošanu un dalībnieku iesaisti”, Zoom vidē, piedalījās 1 Alūksnes lauku 

partnerības pārstāvis; 

 07.10.2021. dalība Alūksnes NVO atbalsta centra organizētajā konferencē “Kopienu 

darbība un sadarbības izaicinājumi”, Alūksnē, Alūksnes novadā, piedalījās 2 Alūksnes 

lauku partnerības pārstāvji; 

 12.-13.10.2021. dalība Latvijas Lauku foruma organizētajā “LEADER DOMUBIEDRU 

UN DARĪTĀJU RUDENS FORUMĀ”, Strazdes pagastā, Talsu novadā, piedalījās 2 

Alūksnes lauku partnerības pārstāvji; 

 27.10.2021. dalība European Rural Parliament (ERP) organizētajā “ERP Mid-Term 

Event”, Zoom vidē, piedalījās 1 Alūksnes lauku partnerības pārstāvis; 

 02.11.2021. dalība Vidzemes plānošanas reģiona organizētajā tiešsaistes diskusijā “Kāda 

ir Vidzemes loma makroreģiona konkurētspējas veicināšanā?”, Zoom vidē, piedalījās 1 

Alūksnes lauku partnerības pārstāvis; 

 30.11.-03.12.2021. dalība ELARD organizētajā konferencē “LEADER 30 years 

Celebration & Conference”, Halmstad, Zviedrijā, piedalījās 1 Alūksnes lauku partnerības 

pārstāvis; 

 16.12.2021. dalība Latvijas Lauku foruma organizētajā sarunā par projekta “CITIES 2030” 

ietvaros veikto aptauju par zaļā publiskā iepirkuma jautājumiem, Zoom vidē, piedalījās 1 

Alūksnes lauku partnerības pārstāvis. 

 

 

12.6.4.  Dalība LLF: 

 2021.gadā notikušas 18 Padomes sēdes. 
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 2021.gadā notikušas 35 tiešsaistes tikšanās, kuru ietvaros ir pārrunātas VRG aktualitātes, 

iegūta noderīga informācija, notikušas tikšanās un diskusijas ar dažādu institūciju 

pārstāvjiem, un iegūta cita informācija, kas nepieciešama biedrības darbībai. 

  

12.6.5. Dalība ELARD: 

 03.02.2021. dalība General assembly, Zoom vidē, piedalījās 1 Alūksnes lauku partnerības 

pārstāvis; 

 03.03.2021. dalība Members meeting, Zoom vidē, piedalījās 1 Alūksnes lauku partnerības 

pārstāvis; 

 20.05.2021. dalība General assembly, Zoom vidē, piedalījās 1 Alūksnes lauku partnerības 

pārstāvis; 

 05.10.2021. dalība Members meeting, Zoom vidē, piedalījās 1 Alūksnes lauku partnerības 

pārstāvis. 

 

12.7. Pieredzes apmaiņas pasākumi 
 

12.7.1. Alūksnes lauku partnerības organizētie pieredzes apmaiņas pasākumi citiem 

interesentiem: 

 14.10.2021. Informācijas un pieredzes apmaiņas pasākums “Labā prakse SVVA 

stratēģijas īstenošanā un LEADER projekti ekonomikas, kopienas attīstībai”, 

piedalījās 11 biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” teritorijas pārstāvji. 

 

12.8. Vietējā sadarbības platforma 
 

Biedrības “Alūksnes lauku partnerība” biedri pārstāv plašu auditoriju Alūksnes un 

Smiltenes (iepriekš Apes) novadu pašvaldības, biedrības un nodibinājumus, uzņēmumus un 

aktīvos iedzīvotājus. Biedri līdzdarbojas dažādas biedrības institūcijās un sniedz ieguldījumu visu 

biedrības darbības virzienu īstenošanā. Tādā veidā tiek nodrošināta uz dažādu pieredzi, zināšanām 

un prasmēm, balstīta darbība, biedrības mērķa sasniegšanā un uzdevumu pildīšanā.  

 

Ikdienā biedrība “Alūksnes lauku partnerība” sadarbojas ar Alūksnes novada Sabiedrības 

centrā darbojošām organizācijām. Kopīgi tiek organizēti pasākumi, notiek tikšanās un citas 

aktivitātes. Šī sadarbība sniedz iespēju pārrunāt sektora aktuālos jautājumus un vienoties par 

kopīgu sadarbību. Ja nepieciešams tiek plānota kopīga dalība pasākumos, lai ietaupītu organizāciju 

resursus. Tiek pārrunāti organizāciju aktivitāšu plāni, lai papildinātu savstarpējo darbību un 

nedublētu, līdz ar to tiek racionālāk izmantoti resursi, ņemot vērā katras organizācijas kapacitāti 

un darbības virzienus.  

 

12.9. Dalība vietējā, reģionālā nacionālā līmeņa attīstības plānošanā. 

 Dalība Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. 1.redakcijas 

publiskās apspriešanas darba grupās/diskusijās: 

10.02.2021. “Kultūra, dabas un kultūras mantojums, spēcīgas kopienas”; 

09.03.2021. “UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN INOVĀCIJU EKOSISTĒMAS ATTĪSTĪŠANA 

REĢIONĀ”. 

 Dalība Eiropas Komisijas Lauksaimniecības ģenerāldirektoriāta (DG AGRI) un 

Zemkopības ministrijas aptaujā par LEADER nozīmi un lomu dažādos ES reģionos. 

 12.04.2021. dalība ZM darba grupā “Lauku telpa”. 

 22.04.2021. dalība ZPI tikšanā ar ZM, LLKC un LPS. 

 06.05.2021. LLF padomes saruna ar Pierīgas VRG. 

 30.04.2021. dalība diskusijā par jaunveidojamā Smiltenes novada administratīvās 
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struktūras projektu. 

 Dalība Smiltenes novada attīstības programmas izstrādes darba grupu sanāksmēs: 

05.05.2021. “Uzņēmējdarbības vide”; 

05.05.2021. “Izglītība, kultūra, sports”; 

07.05.2021. “Vide un publiskā ārtelpa”; 

07.05.2021. “Vietējā kopiena”. 

 Dalība Alūksnes novada attīstības programmas darba grupu sanāksmēs: 

19.05.2021. Uzņēmējdarbības tematiskā darba grupa; 

15.06.2021. Vides attīstības jautājumu darba grupa; 

22.07.2021. Kultūras, kultūrvēsturiskā mantojuma darba grupa; 

17.08.2021. Pārvaldības, pašvaldības pakalpojumu attīstības, iedzīvotāju iesaistes un 

speciālistu piesaistes darba grupa. 

 25.05.2021. dalība ZM tematiskajā darba grupā “KLP un Lauku telpa”. 

 26.10.2021. dalība Valsts Lauku tīkla Sekretariāta organizētā tikšanās par Inkubatoriem 

lauku telpā.  

 26.10., 09.11., 25.11.2021. dalība Smiltenes novada pašvaldības darba grupā par 

Līdzdalības budžetu. 

 

13. Izmantotās metodes mērķa un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no 

iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm 
Līdzšinējās metodes: 

 Stratēģijas “Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam” 

(turpmāk tekstā ALP Stratēģija 2015.-2020.) īstenošana. 

 Dalība nacionāla un starptautiska līmeņa semināros, apmācībās, konferencēs. 

 Sabiedrības iesaistīšana, aktivizēšana un informēšana. 

 Darbība biedrībā „Latvijas Lauku forums” un Eiropas līmeņa sadarbības tīklā European 

LEADER Association for Rural Development (ELARD). 

 Organizācijas lietvedības organizēšana- Lietu nomenklatūra 2021.gadam.  

 Dalība nacionālā līmeņa attīstības plānošanā. 

 Turpināta starpteritoriālā un starpvalstu sadarbības projektu īstenošana. 

 

Pārskata gadā: 

 13.10.2021. ar lēmumu Nr. 32.6/8.71/31401 biedrībai ir piešķirts Sabiedriskā labuma 

statuss. Darbības joma: Pilsoniskas sabiedrības attīstība. 

 

Gada pārskata sagatavošanas metodes: 

 Gada pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par biedrības līdzekļiem, saistībām, 

finansiālo stāvokli. 

 Grāmatvedības politika nodrošina, ka finansu pārskats sniedz informāciju, kas ir atbilstīga 

finansu pārskatu lietotājiem un tā ir patiesa. 

 Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, biedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas 

metodes nav mainītas.  

 Gada pārskats sagatavots, pamatojoties uz darbības turpināšanas koncepciju. 

 Ieņēmumu un izdevumu pārskatā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas 

neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas 

ir saskaņotas ar ienākumiem attiecīgajos pārskata periodos. 

 Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas ir novērtētas atsevišķi. 

 Norādīti visi posteņi, kas būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu 

pieņemšanu. 

 Biedrības saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, ņemot vērā to 
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ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu. 

 

14.  Organizācijas publicitāte 
▪ 2021.gadā turpinās darbs pie biedrības mājas lapas www.aluksnespartneriba.lv veidošanas. 

▪ Aktīvi tiek izmantots sociālo tīklu resurss – facebook.com, kurā biedrībai ir izveidota sava 

lapa. Šis resurss piedāvā no vienas puses klientu ziņā ierobežotu, tomēr ļoti aktīvu 

informācijas apmaiņas iespēju. 

 

15.  Organizācijas attīstības perspektīvas 2022.gadā 
▪ Biedrības darbības nodrošināšanai pamatā tiks izmantots finansējums no projekta 

“Alūksnes lauku partnerības darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana 2014.-

2020.gada plānošanas periodā” līdzekļiem, kas ir pietiekams, jo 2021.gadā tika piesaistīts 

Pārejas perioda finansējums, kas tiek rūpīgi plānots, lai būtu pietiekami finanšu līdzekļi 

projekta veiksmīgai īstenošanai. 

▪ 2020.gadā bija jānoslēdzas Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 

2015.-2020.gadam īstenošanai, kas mainījās saistībā ar Eiropas Komisijas lēmumu par 

Pārejas periodu ELFLA ietvaros. Šī rezultātā tika sagatavoti Stratēģijas grozījumi un tās 

īstenošana tiek turpināta arī 2021. un 2022.gadā. Arī 2022.gadā tiks izsludinātas Atklātas 

projektu pieteikumu iesniegšanas kārtas. 

▪ Līdz 2022.gada 30.jūnijam tiks veikts ikgadējais novērtējums par Stratēģijas mērķu un 

sasniedzamo rezultātu, arī rīcību rādītāju izpildi un iesniegts LAD; 

▪ 2022.gadā turpinās būtiski jaunā plānošanas perioda uzsākšanas procesi un biedrības 

pārstāvji aktīvi iesaistīsies tajos, lai aizstāvētu savas teritorijas intereses un vajadzības; 

▪ Turpināsim piedalīties dažādos pasākumos, kas saistīti ar LEADER pieejas īstenošanu 

periodā 2014.-2020.gadam; 

▪ Biedrība „Alūksnes lauku partnerība” turpinās dalību biedrībā „Latvijas Lauku forums” un 

Eiropas līmeņa sadarbības tīklā ELARD; 

▪ Turpināsim darbu pie starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektu īstenošanas, kuru 

īstenošana tika ietekmēta arī 2021.gadā, ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, kad daudzas 

aktivitātes nevarēja notikt, kā rezultātā tika saskaņoti projektu pagarinājumi un tie 

noslēgsies 2022.gadā; 

▪ Turpināsim veidot biedrības tēlu un atpazīstamību – caur organizācijas mājas lapu 

www.aluksnespartneriba.lv un facebook.com, kā arī citiem publicitātes piedāvājumiem, 

tajā skaitā nacionāla līmeņa; 

▪ Arī 2022.gadā meklēsim iespējas piesaistīt papildus finansējumu no citiem fondiem un 

programmām, lai veicinātu vēl labāku Partnerības mērķu sasniegšanu. Taču šajā procesā 

ievērosim koleģiālas attiecības ar citām mūsu teritorijā darbojošām biedrībām un 

nodibinājumiem, un ļausimies dabīgai konkurencei, atdodot kolēģiem tās pozīcijas, kurās 

viņi ir spēcīgāki un pieredzējušāki, un atrodot pozīcijas, kurās biedrībai ir lielāks 

potenciāls. 

 

16. Darbības plāns 2020. - 2022. gadam 

 2020.gadā tika izstrādāts biedrības “Alūksnes lauku partnerība” DARBĪBAS PLĀNS 

07.2020.-07.2022., kas tika apstiprināts 28.07.2020.. Šis ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, 

kura mērķis ir atspoguļot organizācijas darbību, atbilstoši organizācijas noteiktajam mērķim un 

uzdevumiem. 2022.gadā tiks pabeigta šī plāna īstenošana un tiks veikts tā novērtējums. 

Pamatojoties uz šo varēs lemt par jauna plāna sagatavošanu un apstiprināšanu.  

 

Valdes priekšsēdētāja     Santa HARJO-OZOLIŅA 

http://www.aluksnespartneriba.lv/
http://www.aluksnespartneriba.lv/

