
Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”
Biedrības darbības uzdevumi:
•	 izmantojot	 sabiedrības	 līdzdalības	 principus,	 izstrādāt	 un	 īstenot	
stratēģiju	ilgtspējīgai	attīstībai;

•	veicināt	iedzīvotāju	un	vietējo	kopienu	iniciatīvu,	kas	vērsta	uz	dzīves	
kvalitātes	uzlabošanos	un	vides	attīstību;

•	koordinēt	un	piesaistīt	finansiālos,	materiālos	un	cita	veida	resursus	
Partnerības	mērķu	sasniegšanai.
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Alūksne

Kopš	2009.gada	biedrība	„Alūksnes	lauku	partnerība”	savas		
darbības	teritorijas	attīstībai	realizē	LEADER	pieeju	ar	Eiropas		
Lauksaimniecības	fonda	lauku	attīstībai	un	Latvijas	valsts		
finansiālu	atbalstu,	pamatojoties	uz	teritorijas	attīstības	Stratēģiju.

1. Prioritāte
	 Pakalpojumu	pieejamības	nodrošināšana

2. Prioritāte
	 Lauku	vides	attīstība

3. Prioritāte
	 Uzņēmējdarbības	attīstība

Biedrība	„Alūksnes	lauku	partnerība”	ir	dibināta		
2006.	gadā	ar	mērķi	veicināt	teritorijas	ilgtspējīgu		
attīstību	 un	 uzlabot	 iedzīvotāju	 dzīves	 kvalitāti.

Biedrības	„Alūksnes	lauku	partnerība”		

dARBĪBAs TeRIToRIJA

„Alūksnes lauku partnerība” teritorijas  
attīstības stratēģija 2009.-2013. gadam



BIedRĪBAs PāRVALdes sTRukTūRA 2014. GAdā

koPsAPuLCe
biedri

VALde
(2	pašv.pārst.		

+	2	NVO	+	2	fiz.pers.	
+	uzņēmēji)

Ievēl	uz	2	gadiem

PRoJekTu 
VĒRTĒŠANAs 

koMIsIJA
5	locekļi

Ievēl	uz	2	gadiem

kooRdINAToRs

Ievēl	uz	4	gadiem

ADMINISTRATĪVAIS	VADĪTĀJS FINANŠU	VADĪTĀJS

LeAdeR pieeja
LeAdeR pieeja nozīmē	 -	mērķtiecīgas	un	 savstarpēji	 koordinētas	 aktivitātes	 lauku	 attīstībai,	 kuras	
rosina	sabiedrību	meklēt	 jaunus	risinājumus	esošajām	lauku	problēmām.	LEADER	būtība	 ir	uzlabot	
dzīves	kvalitāti	cilvēkam	laukos,	domājot	gan	par	ekonomiskajiem,	sociālajiem	uzlabojumiem	un	vides	
saglabāšanas	iespējām.	

LEADER	vīzija	–	ar	dzīvi	apmierināts	cilvēks	laukos,	kas	spēj	realizēt	savas	ekonomiskās	un	sociālās	
vajadzības	pēc	iespējas	tuvāk	dzīvesvietai.	

LEADER	pieeja	balstās	uz	vietējās	attīstības	stratēģijas	 izstrādi,	kas	paredzēta	skaidri	noteiktu	vietēja	
līmeņa	 problēmu	 risināšanai,	 kas	 aktuālas	 konkrētās	 lauku	 teritorijas	 iedzīvotājiem,	 kā	 arī	 nosaka	
vietējās	teritorijas	attīstības	prioritātes.	

LeAdeR pieejas īstenošana

Lai	 nodrošinātu	 kopīgu	 (integrētu)	 skatījumu	 uz	 lauku	 attīstības	 jautājumu	 risināšanas	 iespējām,	
stratēģijas	 izstrāde,	 saskaņošana	 un	 īstenošana	 tiek	 uzticēta	 vietējām	 partnerībām,	 kuras	 apvieno	
pārstāvjus	no	dažādiem	lauku	attīstībā	iesaistītiem	sektoriem	un	lauku	iedzīvotāju	interešu	grupām.	
(turpmāk	-	“vietējas	rīcības	grupas”	jeb	VRG).	

Vietējā	 rīcības	grupa	 (partnerība)	 ir	vietējo	organizāciju	un	 lauku	 iedzīvotāju	apvienība,	kas	darbojas	
noteiktā	lauku	teritorijā	ar	iedzīvotāju	skaitu	robežās	no	5	līdz	65	tūkstoši,	pārstāv	šīs	teritorijas	iedzīvotāju	
intereses	un	rūpējas	par	lauku	attīstības	jautājumiem	vietējā	līmenī.	

Vietējā	 attīstības	 stratēģija	 ir	 detalizēts	 plāns,	 ko	 izstrādājusi	 un	 apstiprinājusi	vietējā	 rīcības	 grupa,	
balstoties	uz	lauku	iedzīvotāju	vajadzībām,	un	saskaņojusi	tās	ar	kopējām	attīstības	prioritātēm.	



LeAdeR pieejas īstenošana

Vietējā	rīcības	grupa	-	partnerība		
(VGR)	sagatavo	stratēģiju

VGR	izsludina	projektu	
iesniegumu	pieņemšanu

VGR	pieņem	projekta	iesniegumu	un	izvērtē		
tā	atbilstību	vietējai	attīstības	stratēģijai

Projekta iesniedzējs 
īsteno projektu

LeAdeR vīzija - ar dzīvi apmierināts 
cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas 
ekonomiskās un sociālās vajadzības  
pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai

Lauku	atbalsta	dienests	(LAD)		
izvērtē	un	apstiprina	stratēģiju

Projekta	iesniedzējs	sagatavo	projekta	
iesniegumu	un	iesniedz	tajā	VGR,		
kuras	teritorijā	projektu	plānots	īstenot

LAD	izvērtē	projekta	iesnieguma	atbilstību	
administratīvajiem	un	publiskā	finansējuma	
saņemšanas	nosacījumiem



Vietējās attīstības stratēģija
Stratēģijas	 izstrādē	 un	 īstenošanā	 tiek	 izmantota	 APVĒRSTA	 PIEEJA,	 kas	 nosaka	 aktīvu	 iedzīvotāju	
iesaistīšanu	gan	stratēģijas	izstrādē,	gan	apstiprināšanā	un	stratēģijas	īstenošanā.
•	 Alūksnes	lauku	partnerības	teritorijas	attīstības	stratēģija	2009.-2013.gadam	-ALP	Stratēģija	-	tika	

izstrādāta	balstoties	uz	pašvaldību,	NVO	un	iedzīvotāju	aptaujām.
•	 ALP	 Stratēģija	 tika	 apstiprināta	 Alūksnes	 lauku	 partnerības	 kopsapulcē,	 kurā	 tolaik	 darbojās	 18	

pašvaldību	(pagastu	un	pilsētu)	pārstāvji	un	18	NVO	un	uzņēmēji.
•	 Par	ALP	Stratēģijas	īstenošanu	lēmumus	pieņem	Alūksnes	lauku	partnerības	Valde,	kurā	tiek	

ievērota	vienmērīga	proporcija	starp	pašvaldību	un	NVO,	uzņēmējiem,	fiziskām	personām.		

ALūksNes LAuku PARTNeRĪBAs TeRIToRIJAs ATTĪsTĪBAs 
sTRATĒģIJA 2009.-2013. GAdAM
stratēģijas vīzija
Alūksnes lauku partnerības teritorijā esošā dzīves vide gan laukos, gan pilsētās ir piemērota cilvēku vajadzībām un tajā ir pieejami 
nepieciešami sociālie un sadzīves pakalpojumi; uzņēmējdarbība ir paplašinājusies un attīstījusies aktīvi visā teritorijā; lauki tiek uztverti, kā 
piemērota dzīves, darba un atpūtas vieta un tie atrodas nepārtrauktā attīstībā; iedzīvotāji aktīvi iesaistās un līdzdarbojas savas dzīves vides 
veidošanā un ir aktīvi sabiedrisko organizāciju dalībnieki.

Misija
Alūksnes lauku partnerības teritorijas iedzīvotājiem dot iespēju uzlabot dzīves kvalitāti, aktīvi iesaistoties un līdzdarbojoties tās veidošanā, 
kā arī veicināt lauku vides sakārtošanu un saglabāšanu, kas ir kā pamats ekonomiskai attīstībai. 

1.Prioritāte 2.Prioritāte 3.Prioritāte

Pakalpojumu	
pieejamības	
nodrošināšana

Lauku	vides		
attīstība

Uzņēmējdarbības	
attīstība

MĒRĶIS:	Veicināt dzīves 
vides uzlabošanu, nodrošinot 
pakalpojumu pieejamību atbilstoši 
iedzīvotāju vajadzībām.

MĒRĶIS: Veicināt lauku vides un tajā 
esošo objektu sakārtošanu, kā arī 
teritorijas atpazīstamību.

MĒRĶIS:	Veicināt vietējās 
uzņēmējdarbības attīstību, tā 
radot iespēju veidoties jaunām 
darbavietām un palielināties lauku 
iedzīvotāju ekonomiskajai aktivitātei.

1.1.	Sabiedrisko	aktivitāšu	(t.sk.	
apmācību	un	interešu	klubu,	
kultūras,	vides	aizsardzības,	sporta	
un	cita	brīvā	laika	pavadīšanas	
aktivitāšu)		dažādošana	dažādām		
iedzīvotāju	grupām

2.1.	Lauku	vides	sakārtošana	 3.1.	Iedzīvotāju	ekonomiskās	
aktivitātes	veicināšana

1.2.	Sociālo	pakalpojumu	
pilnveidošana

2.2.	Lauku	mantojuma	saglabāšana	
un	pilnveidošana

3.2.	Lauku	tūrisma	pakalpojumu	
dažādošana	un	pilnveidošana

1.3.	Sadzīves	pakalpojumu	
pilnveidošana

3.3.	Lauksamniecības	produktu	
ražošanas,	pārstrādes	un	
pirmapstrādes	veicināšana	

3.4.	Mājamatniecības	prasmju	
saglabāšana	un	attīstīšana



Rīcības plāns 2009.-2014.gadam

Rīcība

Atbalsta	
apjoms	
(%	pret	
kopējo	
atbalstu)

2009.gads 2010.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads

Atbalsta	
apjoms	

rīcībai	(EUR)I II III IV V VI VII VIII IX

1.1.	Rīcība 55.80 28	621.01 105	486.38 40	560.93 42	818.50 67	370.87 x x 47	743.12 x 332	600.81

1.2.	Rīcība 12.29 x 11	894.17 22	964.24 12	034.55 26	384.51 x x x x 73	273.04

1.3.	Rīcība 10.96 0.00 x x 15	140.22 50	169.01 x x x x 65	309.23

2.1.	Rīcība 11.30 x 0.00 x 67	340.27 x x x x x 67	340.27

2.2.	Rīcība 2.71 x 16	131.86 x x x x x x x 16	131.86

3.1.	Rīcība 0.00 0.00 x x 0.00 x x x x x 0.00

3.2.	Rīcība 0.00 0.00 x x 0.00 x x x x x 0.00

3.3.	Rīcība 6.46 x x x 1	344.63 3	041.39 13	953.12 4	527.92 x 15	609.06 38	476.12

3.4.	Rīcība 0.49 x x x 2	904.35 x x x x x 2	904.35

Kopā	
finansējums	
pa	kārtām

 28 621.01 133 512.41 63 525.17 141 582.52 146 965.78 13 953.12 4 527.92 47 743.12 15 609.06
596 035.68

kopā 100.00 28 621.01 197 037.58 141 582.52 165 446.82 63 352.18

1.1.Rīcība „sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, 
vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošana dažādām iedzīvotāju grupām”

MĒRĶIS: Mazināt iedzīvotāju aizplūšanu no Alūksnes lauku partnerības teritorijas, piedāvājot plašāku un kvalitatīvāku sabiedrisko aktivitāšu 
klāstu.

Atklātā	projektu	
iesniegumu	

iesniegšanas	kārta

Iesniegtie	
projekti

Pieprasītais	publiskais	
finansējums	(EUR)

Kārtā	izsludinātais	
publiskais	finansējums	

(EUR)

Apstiprinātie	projekti Kārtā	apgūtais		
publiskais	finansējums	

(EUR)

I	kārta 9 57687,86 21230,83 3 28621,01

II	kārta 21 155609,36 89561,36 15 105486,38

III	kārta 16 112984,31 39840,41 8 40560,93

IV	kārta 24 121818,68 34148,92 9 42818,50

V	kārta 28 252685,55 66517,71 10 67370,87



Rezultāti

IzVeIdoTI 4 sABIedRĪBAs CeNTRI
«Alūksnes novada sabiedrības centrs – reģiona NVo aktivitātēm un sadarbībai»

Projekta	realizētājs:	Biedrība „Alūksnes nevalstisko orga-
nizāciju atbalsta centrs”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 22763.54 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)

Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads

Projekta	 mērķis: uzlabot Alūksnes novada sabiedrības centra darbībai 
nepieciešamos materiāltehniskos resursus, izveidojot nozīmīgu resursu bāzi 
reģiona NVO aktivitātēm.

Projekta	 rezultāti: rekonstruētas telpas 163.7 m² platībā Alūksnes novada 
Sabiedrības centra darbības nodrošināšanai, Dārza ielā 8a, Alūksnē. Iegādāts 
biroja mēbeļu komplekts, multimediju projektors, portatīvais dators, personālais 

dators un digitālā spoguļkamera Sabiedrības centra lietotāju vajadzībām – NVO darbības nodrošināšanai, semināru, sanāksmju, nodarbību, 
tikšanos un citu pasākumu organizēšanai.

«sabiedrības centrs Ilzenē»
Projekta	realizētājs: Biedrība „ILzeNes ATTĪsTĪBAI”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 4826.08 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	 īstenošanas	 vieta: Ilzenes ciems, Ilzenes pagasts, Alūksnes 
novads
Projekta	 mērķis: piedāvāt iespējas kvalitatīvai, aktīvai un veselīgai laika 
pavadīšanai Ilzenes pagastā dažādu vecumu un interešu grupu cilvēkiem, raisot 
viņu pašaktivitāti. Sabiedrības centrs iecerēta kā vieta, uz kuru var doties visu 
vecumu ļaudis un katrs var atrast sev piemērotu nodarbošanos.
Projekta	rezultāti: aprīkotas 3 telpas Kultūras, sporta un mūžizglītības centrā 
“Dailes” - galda spēļu istaba, vaļasprieku istaba (adīšana, šūšana, klavierspēle, 
amatu prasmes) un bērnu un māmiņu istaba.

«Māriņkalna sabiedriskā centra aprīkošana, pilnveidošana un attīstība
Projekta	realizētājs: Biedrība „Ieviņa”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 4652.81 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Māriņkalna ciems, Ziemera pagasts, Alūksnes 
novads
Projekta	mērķis: izveidot un aprīkot Māriņkalna sabiedrisko centru, tā veicinot 
iedzīvotāju vēlmi veidot un saglabāt savu dzīves vietu lauku teritorijā.
Projekta	rezultāti: Aprīkotas telpas Māriņkalna tautas namā 83 m² platībā. 
Iegādātas mēbeles, tehniskais aprīkojums - datorkomplekts, DVD atskaņotājs, 
mūzikas centrs, digitālais fotoaparāts, videokamera, televizors, galda spēles, 
galda hokejs, lecamās bumbas, u.c. Sabiedriskais centrs ir vieta, kur laiku pavadīt 
pirmsskolas vecuma bērniem un skolas jauniešiem pēc stundām, kur pulcēties 
vecāka gada gājuma ļaudīm un dažādu amatu pratējiem uz kopīgiem vakariem.

«sabiedrības centrs kalncempjos»
Projekta	realizētājs: Alūksnes novada pašvaldība
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 6891.86 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	 īstenošanas	 vieta: Kalncempju ciems, Kalncempju pagasts, 
Alūksnes novads
Projekta	mērķis: izveidot un ar nepieciešamo inventāru aprīkot sabiedrisko 
centru Kalncempjos, lai nodrošinātu un dažādotu brīvā laika pavadīšanas 
iespējas pagasta iedzīvotājiem.
Projekta	rezultāti: rekonstruēta un aprīkota viena telpa Kalncempju pagasta 
pārvaldes ēkā un iegādātas mēbeles, spēles, portatīvais dators, projektors, 
printeris, ekrāns, tāfele. Šajā centrā iedzīvotāji var sanākt kopā, spēlēt dažādas 
galda spēles, rīkot tikšanās domubiedru grupām – jauniešiem, pensionāriem, 
sievietēm. Šīs telpas var izmantot kultūras pasākumu organizēšanai un citu 

organizāciju pasākumu organizēšanai.



 
Veikta sporta infrastruktūras sakārtošana
Hokeja laukuma aprīkojuma iegāde

Projekta	realizētājs: Biedrība „Hokeja klubs „Alūksne””
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 17136.37 (90% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	 mērķis: veicināt dzīves kvalitāti Alūksnes novadā, dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas, sporta aktivitātes, 
iegādājoties aprīkojumu hokeja laukumam.
Projekta	rezultāti: pilnveidots āra hokeja laukums Alūksnes pilsētā – iegādāti ielas hokeja laukuma borti, 16 LED prožektori un 
slidu asināmais aparāts.

Lai top BMX trase Apē
Projekta	realizētājs: Biedrība „Apes Jauniešu klubs „slie-
des””
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 3777.72 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Ape, Apes novads
Projekta	mērķis: BMX trases pilnveidošana un labiekārtošana bērniem un 
jauniešiem Apes pilsētā.
Projekta	 rezultāti: pilnveidota un labiekārtota BMX trase Apes pilsētā, tādā 
veidā radot interesantu, drošu, sakoptu vietu, kur ilgtermiņā jaunieši var organizēt 
dažādas sacensības, iesaistot jauniešus gan no Latvijas, gan no Igaunijas. BMX 
trasē jaunieši var attīstīt kalnu velo braukšanas prasmes.

strautiņu pamatskolas sporta zāles vienkāršota renovācija
Projekta	realizētājs: Alūksnes novada pašvaldība, Alsviķu 
pagasta pārvalde
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 10684.61 (75% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	 īstenošanas	 vieta: Strautiņu ciems, Alsviķu pagasts, Alūksnes 
novads
Projekta	mērķis: radīt iespēju skolēniem un pagasta iedzīvotājiem nodarboties 
ar sporta aktivitātēm, kā arī iesaistīties sabiedriskajos procesos, šīm vajadzībām 
piemērotās un drošības prasībām atbilstošās telpās, vienlaikus veicinot interesi 
par sportu kā vienu no galvenajiem brīvā laika pavadīšanas veidiem laukos un 
sabiedrisko aktivitāšu pilnveidošanos un paplašināšanos.
Projekta	 rezultāti: renovēta Strautiņu pamatskolas sporta zāle ar divām 
palīgtelpām (priekštelpa, inventāra glabāšanas telpa) 111,30 m² platībā. Sporta 

zāle ir vieta, kur pagasta jaunieši un iedzīvotāji var nodarboties ar sporta aktivitātēm, raisot arvien lielāku interesi par sportu un citām brīvā 
laika pavadīšanas iespējām.

Tehniskā aprīkojuma iegāde hokeja – slidotavas laukuma sakopšanai un  
apsaimniekošanai

Projekta	realizētājs: Biedrība „Hokeja klubs „Ape””
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 2313.39 (100% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Ape, Apes novads
Projekta	mērķis: iegādāties tehnisko aprīkojumu hokeja-slidotavas laukuma 
sakopšanai un apsaimniekošanai.
Projekta	 rezultāti: iegādāts ūdens sūknis un ūdens šļūtenes, mehāniskā 
tīrīšanas birste, sniega lāpstas un birstes Apes pilsētas hokeja – slidotavas 
laukuma uzturēšanai.



sporta centrs zeltiņos
Projekta	realizētājs: Biedrība „sporta klubs „zeltiņi””
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 9913.34 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: „Medņukalni”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads
Projekta	 mērķis: pilnvērtīgi izmantot bijušās Zeltiņu pamatskolas telpas 
sporta nometņu un tūristu izmitināšanai, kā arī vietējiem iedzīvotājiem brīvā 
laika aktivitāšu dažādošanai visām vecumu grupām, radot izpratni par veselīgu 
dzīvesveidu un sportisku aktivitāšu pozitīvo ietekmi uz veselību, kā arī radīt jaunas 
darbavietas vietējiem iedzīvotājiem.
Projekta	rezultāti: veikta dušas telpas renovācija 12,29 m² platībā, iegādātas 
vingrošanas bumbas, vingrošanas paklāji, 5 slēpju komplekti un slēpju zābaki, 
3 trenažieri. Iegādāts tenisa galds, novuss, galda futbols, galda hokejs, darts un 
galda spēles. Iegādāti 20 guļamie matrači. Šos resursus paredzēts izmantot 

iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai, nometņu dalībnieku un tūristu lietošanai. 

sporta laukuma labiekārtošana un inventāra papildināšana sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai Alsviķu pagastā

Projekta	realizētājs: Biedrība „Alsviķu pagasta attīstībai un 
labklājībai”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 2420.26 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alsviķu ciems, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: nodrošināt Alsviķu ciema iedzīvotājiem saturīgu un veselīgu 
brīvā laika pavadīšanu, izveidojot piemērotu infrastruktūru sporta aktivitāšu 
dažādošanai, jauna sporta inventāra iegādi un vietējās sabiedrības izglītošanu 
un aktivizēšanu fiziskām aktivitātēm.
Projekta	 rezultāti: labiekārtota pagasta sporta laukuma teritorija 2100 m² 
platībā Alsviķu ciemā, iegādāts sporta inventārs futbola, pludmales volejbola un 
basketbola spēlēm, kā arī iegādāti dažādi sporta inventāra elementi sabiedrisko 
aktivitāšu un sporta pasākumu organizēšanai. Pagasta iedzīvotājiem ir pieejams 

plašāks sportisko aktivitāšu klāsts un iespēja izmantot kvalitatīvāku inventāru iemīļotiem sporta veidiem. Inventāru ir iespēja izmantot  
PII „Saulīte” audzēkņiem un Alsviķu Profesionālās skolas audzēkņiem.

 strautiņu vissezonas sporta un atpūtas laukums
Projekta	realizētājs: Biedrība „Alsviķu pagasta attīstībai un 
labklājībai”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 11783.14 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: veicināt Strautiņu ciema un tuvējo pagastu un pilsētas 
bērnu, jauniešu un vecāku vēlmi veselīgi un mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku. 
Nodrošināt pieejamību visām iedzīvotāju grupām aktīvi nodarboties ar sportiskām 
aktivitātēm vai būt aktīviem līdzjutējiem hokeja un florbola spēles laikā. Veidot 
sapratni par to, cik liela loma veselības stiprināšanā un saglabāšanā ir aktīvam 
dzīvesveidam un sportam svaigā gaisā.
Projekta	rezultāti: iegādātas laukuma apmales hokeja – florbola laukuma 
ierīkošanai, aprīkojums – ūdens sūknis ar šļūtenēm, apgaismojuma stabi un 

laternas, sniega lāpstas un stūmēji – ledus seguma sagatavošanai, sporta inventārs spēlētājiem. Iegādāta pārvietojamā sporta inventāra 
glabāšanas un pārģērbšanās mājiņa 18 m² platībā.

sporta un atpūtas laukuma pie BMX trases labiekārtošana Apē
Projekta	realizētājs: Biedrība „Apes Jauniešu klubs  
„sliedes””
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 4211.40 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Ape, Apes novads
Projekta	mērķis: sporta un atpūtas laukuma pie BMX trases labiekārtošana 
Apē.
Projekta	 rezultāti: BMX trases teritorijā Apes pilsētā izveidota āra nojume 
un uzstādīti āra trenažieri. Āra trenažierus var izmantot jaunie cilvēki (un 
ne tikai) iesildot muskuļu grupas pirms braukšanas pa trasi un atpūšoties 
starpbraucienos, kā arī vecāki, elpojot svaigu gaisu un baudot dabas krāšņumu, 
var nesteidzīgi rūpēties par savu veselību un labsajūtu, kamēr mazie un jaunie 
braucēji attīsta savas prasmes BMX trasē. 



Veikta sporta pasākumu nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde
Pirmie soļi ceļu satiksmē ar mobilo piekabi

Projekta	realizētājs: Biedrība „Alūksnes pilsētas riteņbraukšanas klubs „VeLo””
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 15853.18 (90% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: pilnveidot biedrības Alūksnes pilsētas riteņbraukšanas kluba „VELO” aprīkojumu, iegādājoties mobilo piekabi un 
nepieciešamo inventāru, lai varētu veidot izbraukuma pasākumus jauno velosipēdistu apmācībām uz dažādām vietām Alūksnes 
lauku partnerības teritorijā.
Projekta	rezultāti: iegādāta furgona tipa piekabe, pārvietojamais 4 kw elektroģenerators, apskaņošanas iekārtas komplekts, 10 
tehniskās norādes – karogi, 2 viegli un salokāmi galdi un 12 krēsli, daudzfunkcionāla telts (3,0m x6,0m).

orientēšanās sporta pieejamība – no maza līdz lielam!
Projekta	realizētājs: Biedrība „orientēšanās klubs „Alūksne””
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 9531.24 (90% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: izmantojot orientēšanās sporta aktivitātes, nodrošināt dažādām iedzīvotāju grupām kvalitatīvu aktīvās atpūtas 
pasākumu pieejamību, vienlaicīgi sekmējot ekonomikas attīstību vietējā pašvaldībā, uzlabot vietējo iedzīvotāju dzīves līmeni un 
stiprināt viņu veselību.
Projekta	rezultāti: iegādāta elektroniskā atzīmēšanās sistēma, elektroniskās atzīmēšanās kartiņas un sacensību organizēšanai 
nepieciešamais aprīkojums – printeris, portatīvais dators, portatīva elektrostacija, telts, karogi, videokamera, rezultātu nolasīšana 
finišā.

sacensību inventāra iegāde orientēšanās pasākumu kvalitātes uzlabošanai
Projekta	realizētājs: Biedrība „orientēšanās klubs „Alūksne””
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 5089.29 (100% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: materiāltehniskās bāzes palidināšana orientēšanās kvalitatīvu un ilglaicīgu sporta un brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu nodrošināšanai.
Projekta	 rezultāti: iegādātas digitālais sporta sacensību starta pulkstenis orientēšanās sacensību apkalpošanai ar augstu 
precizitāti rezultātu fiksēšanā. Iegādāta pārvietojamā lauka duša sportistu higiēnas nodrošināšanai un sacensību kvalitātes līmeņa 
paaugstināšanai. 

Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana biedrības “sporta klubs kurbads”
Projekta	realizētājs: Biedrība „sporta klubs kurbads”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 7293.30 (100% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	 mērķis: sekmēt džudo un citu austrumu cīņu sporta attīstību 
novadā. Dot iespēju pilnveidoties, veicināt veselīga dzīvesveida, harmoniski 
attīstītas personības veidošanu arī bērniem un jauniešiem no sociālā riska 
ģimenēm, interesentiem no maznodrošinātajām ģimenēm, kurām patreizējā 
sociālekonomiskajā situācijā nav iespēju nodrošināt speciālā džudo tērpa 
– kimono iegādi, tā mazinot nelietderīgi pavadīta brīvā laika un bezmērķīgas 
klaiņošanas risku. Morāli un fiziski novecojušo materiāli tehnisko bāzi atjaunot 
atbilstoši mūsdienu kvalitātes, drošības un ergonomikas prasībām, tā uzlabojot 
treniņu darba un turnīru norises kvalitāti.

Projekta	rezultāti: Iegādāts džudo tatami 130m², trenažieris un 25 kimono bērniem un jauniešiem no sociāla riska ģimenēm.

Tehniskā aprīkojuma un hokeja tiesnešu tērpu iegāde Apes hokeja – slidotavas laukuma 
funkciju nodrošināšanai

Projekta	realizētājs: Biedrība „Hokeja klubs „Ape””
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 2842.90 (100% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Ape, Apes novads
Projekta	mērķis: iegādāties tehnisko aprīkojumu Apes hokeja-slidotavas laukuma apsaimniekošanai un nodrošināt kvalitatīvu 
hokeja spēļu sacensību organizēšanu un ieviešanu.
Projekta	rezultāti: iegādāts sniega pūtējs regulārai laukuma seguma sagatavošanai un 2 hokeja tiesnešu tērpu komplekti 
sacensībām.



dārza traktora ar aprīkojumu iegāde
Projekta	realizētājs: Biedrība „Hokeja klubs „Alūksne””
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 5898.37 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	 mērķis: veicināt dzīves kvalitāti Alūksnes novadā, dažādot brīvā 
laika pavadīšanas iespējas, sporta aktivitātes, iegādājoties dārza traktoru ar 
aprīkojumu hokeja laukuma uzturēšanai.
Projekta	rezultāti: iegādāts dārza traktors ar aprīkojumu Alūksnes pilsētas 
hokeja laukuma uzturēšanai, kas būtiski paaugstinās ledus laukuma 
sagatavošanas kvalitāti.

Loka šaušanas pieejamība Alūksnes novada iedzīvotājiem
Projekta	realizētājs: Biedrība „kaspara Aigara loka 
šaušanas sporta klubs „ziemeļnieks””
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 8964.09 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: veicināt lauku dzīves kvalitātes uzlabošanos, nodrošinot 
iedzīvotājiem sporta aktivitāšu dažādošanu ar loka šaušanas pieejamību 
Alūksnes novadā.
Projekta	rezultāti: iegādāta piekabe inventāra transportēšanai, vairogu un 3D 
mērķu komplekts, dators, fotoaparāts. Alūksnes novada iedzīvotājiem ir pieejams 
loka šaušanas sporta veids ar kvalitatīvu materiāltehnisko bāzi.

Aprīkojuma iegāde un bērnu rotaļu stūrīša izveide Liepnas vidusskolas multifunkcionā-
lajā sporta zālē

Projekta	realizētājs: Biedrība „Liepnas attīstības grupa „Iespēja””
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 8993.29 (90% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Liepnas ciems, Liepnas pagasts, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: nodrošināt vietējiem iedzīvotājiem un pagasta viesiem daudzveidīgas, pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas, attīstīt nepieciešamību pēc sporta aktivitātēm, iegādājoties nepieciešamo sporta inventāru un izveidojot bērnu rotaļu 
stūrīti Liepnas vidusskolas multifunkcionālajā sporta zālē.
Projekta	rezultāti: iegādāts inventārs volejbola, florbola, basketbola spēlēm, vingrošanai, trenažieru zāle papildināta ar 6 jauniem 
trenažieriem, iegādāti florbola borti, izveidots telpas bērnu rotaļu laukums – baseins ar bumbām.

sporta inventāra iegāde brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Mārkalnes pagastā
Projekta	realizētājs: Alūksnes novada pašvaldība
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 1415.74 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Mārkalnes ciems, Mārkalnes pagasts, Alūksnes 
novads
Projekta	 mērķis: veidot labvēlīgu vidi brīvā laika pavadīšanai, atpūtai un 
sportam, mazinot iedzīvotāju aizplūšanu no Mārkalnes pagasta.
Projekta	 rezultāti: iegādāts plašs sporta inventārs – volejbola, basketbola, 
futbola bumbas, lecamauklas, vingrošanas riņķi, pildbumbas, futbola vārtu un 
basketbola grozu tīkli, 3 slēpju komplekti un slēpju zābaki, augstlēkšanas kārts. 
Iegādātas galda spēles, mazais biljarda galds, badmintons, novuss, galda teniss. 
Šis inventārs ir pieejams pagasta iedzīvotāju sporta aktivitāšu nodrošināšanai 
dažādām gaumēm visu gadu.



Buru sporta attīstīšana Alūksnē un Alūksnes ezerā
Projekta	realizētājs: Biedrība „ekstrēmās atpūtas klubs- 
Četras buras”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 5213.93 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	 mērķis: paplašināt, uzlabot un dažādot iespējas pavadīt brīvo 
laiku, apgūt buru sportu bērniem un jauniešiem, tādejādi piedāvājot saistoši 
pavadīt brīvo laiku brīvā dabā, nostiprinot fizisko un garīgo veselību, norūdīties 
un pilnveidot sevi, kā arī paplašināt tādu iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, kuriem 
līdz šim nebija vai bija ierobežotas iespējas aktīvi nodarboties ar ūdens sporta 
veidiem, tādejādi paaugstināt dzīves kvalitāti, sekmēt iedzīvotāju neaizplūšanu 
no Alūksnes un Alūksnes novadiem.
Projekta	 rezultāti: iegādāta autopiekabe inventāra transportēšanai,  

1 vindsērfinga un 1 kaitsērfinga komplekts interesentu apmācībai un brīvā laika pavadīšanai.

Alūksnes sporta kluba „Lagūna” materiālās bāzes pilnveidošana
Projekta	realizētājs: Biedrība „Alūksnes sporta klubs 
„Lagūna”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 3822.55 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	 mērķis: paplašināt Alūksnes novada iedzīvotāju iespējas aktīvi 
pavadīt brīvo laiku un pilnveidot sportisko meistarību – trenēties galda tenisā 
un piedalīties kluba rīkotās sacensībās, uzlabojot un papildinot galda tenisa 
inventāru.
Projekta	rezultāti: iegādāti 5 tenisa galdi, 1 galda tenisa trenažieris un 20 galda 
tenisa kortu norobežojošās barjeras, kā rezultātā ir iespēja Alūksnē nodarboties 
ar galda tenisu labākā kvalitātē, katrā treniņā iesaistot līdz 40 spēlētājiem. 

Novusa, galda tenisa un lielā tenisa inventāra iegāde
Projekta	realizētājs: Biedrība „Hokeja klubs „Ape””
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 2539.78 (100% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Ape, Apes novads
Projekta	 mērķis: iegādāties jaunu novusa, galda tenisa un lielā tenisa 
inventāru Apes pilsētas sporta aktivitāšu pilnveidošanai.
Projekta	 rezultāti: iegādāti 4 novusa spēles komplekti, 3 tenisa galdi un 
3 lielā tenisa komplekti. Hokeja klubam „Ape” un vietējiem iedzīvotājiem tiek 
nodrošināts kvalitatīvs, brīvi pieejams inventārs treniņu nodrošināšanai un brīvā 
laika pavadīšanai.

Veikta kultūras iestāžu aprīkojuma pilnveidošana
Jaunlaicenes tautas nama aprīkojuma un inventāra iegāde

Projekta	realizētājs: Alūksnes novada pašvaldība, Jaun-
laicenes pagasta pārvalde
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 6138.16 (75% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	 īstenošanas	 vieta: Jaunlaicenes ciems, Jaunlaicenes pagasts, 
Alūksnes novads
Projekta	mērķis: veicināt pagasta iedzīvotāju – pieaugušo, bērnu un jauniešu 
iesaistīšanu kultūras procesos – amatierkolektīvu sastāvos, papildinot to 
materiāli tehnisko bāzi, tā dodot jaunus akcentus, motivējot un piesaistot jaunus 
dalībniekus un popularizējot kultūras tradīcijas Jaunlaicenē.
Projekta	 rezultāti: iegādāta skaņas un gaismas aparatūra – mikrofoni, 
prožektori, skaņas un gaismas pultis un tehnika notikumu atspoguļošanai - 
videokamera, projektors, ekrāns, un portatīvais dators.



Alūksnes muzeja pieejamības spektra dažādošana
Projekta	realizētājs: Alūksnes novada pašvaldība, Alūksnes muzejs
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 5882.21 (75% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: dažādot un paplašināt muzeja piedāvājumu klāstu, uzlabot materiāli tehnisko bāzi atbilstoši mūsdienu 
tehnoloģiskajām prasībām. Izveidot daudzveidīgas, dažādām auditorijām paredzētas mobilās muzeja ekspozīcijas, tā nodrošinot 
iespēju iepazīties ar Alūksnes muzeja piedāvājumu ārpus muzeja telpām. Nodrošināt muzeja piedāvājuma pieejamību cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām.
Projekta	rezultāti: mobilo ekspozīciju veidošanai ir iegādāts piezīmjdators, fotoaparāts, foto apstrādes programmatūra, skeneris, 
projektors, ekrāns ar statīvu un printeris. Muzeja pieejamības nodrošināšanai iegādāts kāpurķēžu pacēlājs.

Alūksnes pilsētas Tautas nama amatierkolektīvu aprīkojuma iegāde
Projekta	realizētājs: Alūksnes novada pašvaldība
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 10852.75 (75% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	 mērķis: iegādāties Alūksnes tautas namam nepieciešamo 
aparatūru pasākumu kvalitatīvai norisei un izgatavot nepieciešamos tērpus 
amatierkolektīvam „Jukums”.
Projekta	rezultāti: iegādāta gaismas sistēma kamerzālei, izgatavoti 16 dažādi 
tematiski tērpi deju kopai “Jukums” (tiek izmantoti īpašam deju uzvedumam par 
dzīvi Alūksnē 20.gs. sākumā), projektors, kopētājs.

Liepnas pagasta Tautas nama gaismas tehnikas un tautas tērpu iegāde
Projekta	realizētājs: Alūksnes novada pašvaldība
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 4227.89 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	 īstenošanas	 vieta: Liepnas ciems, Liepnas pagasts, Alūksnes 
novads
Projekta	mērķis: veicināt kultūras dzīves uzlabošanu, piedāvājot plašāku 
un kvalitatīvāku sabiedrisko aktivitāšu klāstu un nodrošinot pakalpojumu 
pieejamību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.
Projekta	rezultāti: iegādāts gaismu aparatūras komplekts un 9 tautas tērpu 
komplekti un apavi jaunizveidotajam vidējās paaudzes deju kolektīvam.

Pededzes tautas nama nodrošinājums ar nepieciešamo aprīkojumu
Projekta	realizētājs: Alūksnes novada pašvaldība, Pededz-
es pagasta pārvalde
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 1720.46 (75% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Pededzes ciems, Pededzes pagasts, Alūksnes 
novads
Projekta	mērķis: uzlabot iedzīvotājiem dzīves kvalitāti, piedāvājot dažādas 
sabiedriskās aktivitātes.
Projekta	rezultāti: uzlabots Pededzes Tautas nama skatuves aprīkojums – 
iegādāti 4 prožektori, gaismas efekts, gaismas filtri, CD atskaņotājs, aizkari un 
ģērbtuvju aprīkojums – iegādāti pakaramie, spoguļi, gludināmie dēļi.

Iegādāts kultūras aktivitātēm nepieciešamais aprīkojums, materiāltehniskie līdzekļi
Neformālo mazo mūzikas un mākslas radošo grupu izveide un to darbības  
nodrošināšana Alūksnes lauku partnerības teritorijas iedzīvotājiem

Projekta	realizētājs: Biedrība „ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 7290.23 (100% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Glika iela 10, Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	 mērķis: muzikāli kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespēja muzikāli talantīgajiem Alūksnes lauku partnerības 
iedzīvotājiem.
Projekta	 rezultāti: iegādāts pūšamo instrumentu komplekts un mūzikas grupas instrumentu komplekts, dodot iespēju 
radošajiem jauniešiem pēc Alūksnes mūzikas skolas pabeigšanas turpināt attīstīt savu radošo potenciālu, darbojoties Ernsta Glika 
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestrī.



kultūras tradīciju kopšana, izceļot latviešu tautas tērpu, tautiskās dejas  
popularizēšana sabiedrībā

Projekta	realizētājs: Biedrība „Interešu centrs „Jaunanna””
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 3926.27 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	 īstenošanas	 vieta: Jaunannas ciems, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads
Projekta	mērķis: pilnveidot deju kopas „Jaunanna” koncerttērpus ar jauniem 
un etnogrāfiski pareiziem tautas tērpiem, kurus turpmāk varēs izmantot dažādu 
Vidzemei un Alūksnes novadam raksturīgo deju spilgtākai un kvalitatīvākai 
atainošanai.
Projekta	 rezultāti: iegādāti divpadsmit 19.gs. beigu svētdienas tērpi deju 
kopai “Jaunannai” dāmām un 12 pusgarie svārki, cepures un vestes kungiem. 
Pilnībā ir nokomplektēts deju kopas „Jaunanna” Vidzemes novada 19.gs. otrās 
puses tautas tērps un izveidots jauns meiteņu 19.gs. beigu Svētdienas tērps, kas 

nepieciešams deju kopas iestudētajām raksturdejām un oriģināldejām.

Pilnveidots iedzīvotāju nodarbību nodrošināšanai nepieciešamais aprīkojums

Mēs veidosim telpas, kur darboties prieks!
Projekta	realizētājs: Biedrība „Radošo Ideju Centrs”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 4431.78 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Ape, Apes novads
Projekta	mērķis: renovēt un labiekārtot telpas 97,66 m² platībā, kas atrodas 
Apes Tautas namā, Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā, LV4337, lai darbotos, radoši 
attīstītos un atrastu kopīgas intereses domubiedru grupās.
Projekta	rezultāti: renovētas un labiekārtotas telpas 41,86 m² platībā Apes 
tautas namā, izveidota pastāvīgo ekspozīciju telpa 55,86 m² platībā vietējo un 
pierobežas amatnieku darbiem. Iegādāts pamatlīdzekļu komplekts drēbniekam, 
māksliniekam, virtuvei, interjeram un fotogrāfam.

Tekstildarbnīcas izveidošana Apē
Projekta	realizētājs: Biedrība „Apes Attīstības Atbalsta klubs”
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 3841.70 (90% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Ape, Apes novads
Projekta	mērķis: izveidot materiāli tehnisko bāzi tekstilmateriālu atjaunināšanai, labošanai, pārveidošanai, kas dos iespēju 
novada iedzīvotājiem radoši pavadīt brīvo laiku, uzlabot savu dzīves vidi un tās kvalitāti, ekonomēt ģimenes budžeta līdzekļus, 
izmantojot neordināras metodes.
Projekta	rezultāti: aprīkota telpa Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā – 8 darbagaldi, 16 krēsli un iegādātas 2 šujmašīnas, 1 izšujamā 
mašīna un 1 overloks. Ir iespēja gan veikt saimnieciskus darbus, gan noformēt un radīt īpašus izstrādājumus.

Profesionālās ievirzes kabinets Trapenē
Projekta	realizētājs: Apes novada pašvaldība, Trapenes 
pagasta pārvalde
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 6692.51 (75% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Trapenes ciems, Trapenes pagasts, Apes novads
Projekta	mērķis: pielāgot telpas profesionālās ievirzes kabineta izveidei.
Projekta	rezultāti: renovētas telpas Trapenes ciemā 47,75 m² platībā, kur tiks 
izveidots profesionālās ievirzes kabinets aprīkots ar kokapstrādes tehniku, kas 
iegūta Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansētā projekta 
„Bay local” ietvaros. Iedzīvotājiem ir iespēja apgūt jaunas iemaņas kokapstrādē, 
izmantojot mūsdienīgas iekārtas.



Malienas pagasta Bērnu un ģimenes atbalsta centra materiāltehniskās bāzes pilnveidošana

Projekta	realizētājs: Nodibinājums „Malienas skolas fonds”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 700.48 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	 īstenošanas	 vieta: Brencu ciems, Malienas pagasts, Alūksnes 
novads
Projekta	 mērķis: iegādāties divas elektromehāniskās šujmašīnas un 
overloku, ar mērķi piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem, plašāku aktivitāšu klāstu, 
veidot radošu un interesantu vidi, kas veicinātu vietējo iedzīvotāju vēlmi palikt 
dzīvot un strādāt Malienas pagastā.
Projekta	 rezultāti: iegādātas divas elektromehānsikās šujmašīnas un 
overloks, kuras var izmantot Malienas bērnu un ģimenes atbalsta centra 
apmeklētāji.

Izveidotas aktivitāšu vietas, objekti 
Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma izveide Apē

Projekta	realizētājs: Biedr. „Apes Attīstības atbalsta klubs”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 2293.75 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Ape, Apes novads
Projekta	 mērķis: izveidot rotaļu un atpūtas laukumu, kas atbilst bērnu 
vajadzībām un kļūst par brīvā laika pavadīšanas vietu, kā arī attīstīt un pilnveidot 
ikviena radošo potenciālu, bagātināt pilsētas kultūras vidi ar jauniem apskates 
un aktīvās atpūtas objektiem.
Projekta	rezultāti: Izveidots multifunkcionāls rotaļu laukums Apes pilsētas 
centrā ar dažādiem bērnu rotaļu laukumu elementiem, kas piemēroti 
dažādām vecuma grupām, izvietoti 6 atpūtas soli, 5 atkritumu urnas, 
izveidotas muzikālo dabas instrumentu grupas, caur visu rotaļu laukumu 
izveidots stilizēts sliežu ceļš.

Infrastruktūras izveide brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Veclaicenes pagastā
Projekta	realizētājs: Biedrība „Alūksnes novada attīstībai”
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 4742.59 (90% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Kornetu ciems, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: labiekārtojot pludmales, veicināt plašāku aktīvās atpūtas pasākumu piedāvājumu Veclaicenes pagastā, 
vienlaicīgi sekmējot tūrisma un aktīvās atpūtas attīstību teritorijā un uzlabojot vietējo iedzīvotāju dzīves līmeni.
Projekta	rezultāti: ierīkotas un aprīkotas 2 pludmales ar kopējo platību 1000 m² Kornetu ciema centrā, iedzīvotāju veselīgu 
aktivitāšu veicināšanai. 

Jaunannas tautas nama aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
Projekta	realizētājs: Alūksnes novada pašvaldība, Jaunan-
nas pagasta pārvalde
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 7941.75 (75% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	 īstenošanas	 vieta: Jaunannas ciems, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads
Projekta	mērķis: iegādāties nepieciešamo inventāru un aprīkot atjaunoto 
tautas namu, lai varētu pilnveidot, dažādot un nodrošināt kvalitatīvas pieejamās 
brīvā laika pavadīšanas un citas sabiedriskās aktivitātes.
Projekta	 rezultāti: iegādātas mēbeles un papildaprīkojums. Iegādāta 
datortehnika, printeris, kopētājs, skeneris, projektora ekrāns. Iegādāti dienas 
aizkari, galda spēles, trauku komplekts.

Gaismas un skaņu ritmos
Projekta	realizētājs: Biedrība „Alūksnes rajona bērnu, jauniešu ar īpašām vajadzībām atbalsta 
centrs „saulstariņi””
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 9857.02 (90% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšanos sabiedrībā, mazināt izolētību no apkārtējiem, novērst 
atstumtības risku. Uzlabot dzīves kvalitāti ar mūsdienīgu apskaņošanas aparatūras un gaismas palīdzību, aktīvi iesaistoties un 
līdzdarbojoties tās izmantošanā.
Projekta	rezultāti: iegādāta skaņu un gaismu aparatūra, lai varētu turpināt biedrības uzsākto izglītojošo un attīstošo darbu – 
teātra, mākslas un mūzikas nodarbības bērniem, jauniešiem ar īpašām vajadzībām.



daudzfunkcionāla brīvā laika atpūtas, izziņas un izglītības centra izveide un iekārtošana
Projekta	realizētājs: Biedrība „„ozolzīle” Apes izglītības 
attīstībai”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 5113.39 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Ape, Apes novads
Projekta	mērķis: izveidot un iekārtot daudzfunkcionālu brīvā laika atpūtas, 
izziņas un izglītības centru, paaugstinot visa novada ilgtspējīgu attīstību 
mūžizglītības un kvalitatīva, mērķtiecīga, izziņu veicinoša brīvā laika pavadīšanas 
jomā, akcentējot skolas kā izziņas, izglītības un kultūrvides nozīmi sabiedrībā.
Projekta	rezultāti: renovēta telpa Apes vidusskolas 3.stāvā un aprīkota ar IKT 
komplektu, magnētisko tāfeli, korķa tāfeli, deju paklāju un spēli, mēbelēm un 
attīstošām un loģikas veidojošām galda spēlēm. Centrā tiks organizēti semināri, 
brīvā laika nodarbības bērniem un jauniešiem, atpūtas pēcpusdienas, radošas 

nodarbības, karjeras izglītība, u.c.

Aktīvu un mūsdienīgu sporta deju attīstīšana Alūksnē un Alūksnes novadā
Projekta	realizētājs: Biedrība „Saules vārti”
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 1473.06 (100% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: paplašināt, uzlabot un dažādot iespējas pavadīt brīvo laiku, apgūt aktīvu deju sportu bērniem un jauniešiem, 
tādejādi piedāvājot saistoši pavadīt brīvo laiku brīvā laikā, nostiprinot fizisko un garīgo veselību, norūdīties un pilnveidot sevi kā arī 
paplašināt tādu iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, kuriem līdz šim nebija vai bija ierobežotas iespējas aktīvi nodarboties ar aktīviem 
sporta veidiem, tādejādi paaugstināt dzīves kvalitāti, sekmēt iedzīvotāju neaizplūšanu no Alūksnes un Alūksnes novada.
Projekta	rezultāti: iegādāta CD skaņas iekārta, videokamera, dators. Jaunā tehnika ļaus nodrošināt kvalitatīvu deju nodarbību 
darbu.

Multimediju iekārtu iegāde un pievilcīgas vides radīšana Apes jauniešu aktivitāšu  
pilnveidošanai

Projekta	realizētājs: Biedrība „Apes Jauniešu klubs „Sliedes””
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 2667.17 (90% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Ape, Apes novads
Projekta	mērķis: multimediju iekārtu un mīksto sēžammaisu iegāde, tādejādi radot pievilcīgu vidi Apes jauniešiem aktivitāšu 
pilnveidošanai.
Projekta	rezultāti: iegādāts, projektors, datortehnika, pārnēsājamais dators, sēžammaisi, skaļrunis, lai realizētu aktivitāti bērniem 
un jauniešiem – multiplikācijas un animācijas filmiņu veidošana, kā arī rīkotu raidījumu un filmu skatīšanās vakarus.

Šaudauns Alūksnē
Projekta	 realizētājs: Biedrība „Latvijas Neredzīgo biedrība Balvu teritoriālā 
organizācija”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 2560.87 (100% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: papildināt sabiedrisko aktivitāšu klāstu cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām Alūksnes novadā, piedāvājot apgūt pamatprasmes datora lietošanā 
un iesaistīt aizraujošās sporta aktivitātēs.
Projekta	 rezultāti: iegādāts šaudauna galds (neredzīgo galda teniss) 
ar aprīkojumu sporta aktivitāšu dažādošanai, biroja aprīkojums un dators 
datorprasmju apguvei cilvēkiem ar redzes traucējumiem. 

Brīvā laika aktivitāšu pilnveidošana Pededzes pagastā
Projekta	realizētājs: Biedrība „Pededzes nākotne”
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 2667.46 (90% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: veicināt Pededzes iedzīvotāju aktivitāti, sekmējot lauku teritorijas attīstību, nodrošinot pilnvērtīgu dzīves kvalitāti.
Projekta	rezultāti: iegādāts portatīvais dators, galvas un rokas bezvadu mikrofonu komplekts teatrālo uzvedumu gatavošanai, 
apskaņošanai, āra pasākumu organizēšanai. Iegādāti trenažieri veselības uzlabošanai, elektriskā plīts kulinārijas prasmju apguvei, 
tenisa galds jaunu sporta veidu apgūšanai.



1.2.Rīcība” sociālo pakalpojumu pilnveidošana”
MĒŖKIS:	veicināt sociālo pakalpojumu attīstību Alūksnes lauku teritorijā, tādejādi uzlabojot sociāli nenodrošināto iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Atklātā projektu 
iesniegumu 
iesniegšanas kārta

Iesniegtie 
projekti

Pieprasītais 
publiskais 
finansējums (euR)

kārtā izsludinātais 
publiskais 
finansējums (euR)

Apstiprinātie 
projekti

kārtā apgūtais 
publiskais finansējums 
(euR)

II	kārta 2 12139,71 19920,21 2 11894,17
III	kārta 3 41450,31 39840,41 2 22964,24
IV	kārta 2 12034,60 19920,21 2 12034,55
V	kārta 4 26801,48 24902,21 4 26384,51

Rezultāti

PILNVeIdoTI soCIāLIe PAkALPoJuMI
Atbalsta grupa vecākiem sekmīgai socializācijai no disfunkcionālām ģimenēm

Projekta	realizētājs: Biedrība „Alūksnes novada attīstībai”
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 2483.05 (90% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Māriņkalna ciems, Ziemera pagasts, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: izveidot alternatīvu sociālo pakalpojumu – atbalsta grupu vecākiem no augsta riska grupas, kas veicinās 
vecāku personības pilnveidi, apgūstot zināšanas un prasmes, rosinot vecākus vērtību sistēmas attīstībai un jaunu uzvedības 
modeļu apgūšanai, radot priekšnosacījumus labvēlīgai sociālajai videi bērnu audzināšanai ģimenē.
Projekta	 rezultāti: aprīkota nodarbību telpa „Pagastmājā” Māriņkalna ciemā. Iegādāts tehniskais aprīkojums nodarbību 
nodrošināšanai sociālā riska grupas vecākiem Alūksnes novadā - daudzfunkcionālā iekārta, portatīvais dators, videoprojektors, 
ekrāns.

Mālupes pagasta īpašuma “Māras” pielāgošana sociālā centra izveidei un aprīkojuma 
iegāde sociālo pakalpojumu dažādošanai

Projekta	realizētājs: Alūksnes novada pašvaldība, Mālupes 
pagasta pārvalde
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 9411.12 (75% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	 īstenošanas	 vieta: Mālupes ciems, Mālupes pagasts, Alūksnes 
novads
Projekta	mērķis: veicināt sociālo pakalpojumu attīstību Alūksnes novada 
Mālupes pagastā, lai uzlabotu sociāli maznodrošināto iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 
Pielāgot un aprīkot telpas sociālā centra „Māras” izveidei, sociālo pakalpojumu 
dažādošanai, izveidojot dienas centru dažādām iedzīvotāju grupām, „krīzes” 
istabu, dažādās nelabvēlīgās dzīves situācijās nonākušiem iedzīvotājiem un 
lietotu apģērbu un preču maiņas punktu.
Projekta	rezultāti: pielāgotas un rekonstruētas telpas 85,2 m² platībā Mālupes 

ciemā, kurās izveidots dienas centrs dažādām iedzīvotāju grupām, „krīzes” istaba un kabinets sociālajām darbiniecēm.

«sociālā aprūpes centra “Trapene” atpūtas laukuma labiekārtošana»
Projekta	realizētājs: Apes novada dome
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 17501.08 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Trapenes ciems, Trapenes pagasts, Apes novads
Projekta	 mērķis: labiekārtot sociālā aprūpes centra „Trapene” atpūtas 
laukumu, pielāgojot to cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Projekta	 rezultāti: labiekārtots aprūpes centra „Trapene” atpūtas laukums 
700 m² platībā.



Veļas mazgāšanas nodrošināšana Alūksnes novada iedzīvotājiem
Projekta	realizētājs: Biedrība „Sociālās palīdzības atbalsts Alūksnei”
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR):	5463.16 (90% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: nodrošināt Alūksnes lauku partnerības teritorijas iedzīvotājus ar daļēju higiēnas pakalpojumu (veļas mazgāšanu, 
žāvēšanu un gludināšanu), kas ietilpst alternatīvo pakalpojumu klāstā.
Projekta	rezultāti: iegādātas 2 veļas mazgājamās mašīnas, veļas žāvātājs/gludinātājs, veļas gludināmais dēlis, gludeklis, veļas 
rullis, 2 veļas žāvēšanas ruļļi. Šo pakalpojumu sniedz Alūksnes novada pašvaldības telpās O.Vācieša ielā 2a, Alūksnē. Pakalpojuma 
saņēmēji ir visi Alūksnes novada iedzīvotāji, kam tas ir nepieciešams, kā arī Apes novada iedzīvotāji. 

Pakalpojumu pieejamības pilnveidošana sociālās aprūpes centrā “Alūksne”
Projekta	realizētājs: Alūksnes novada pašvaldība
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 5039.04 (90% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: dažādot un paplašināt esošo pakalpojumu klāstu, uzlabojot materiāli tehnisko bāzi atbilstoši mūsdienu 
tehnoloģiskajām prasībām. Nodrošināt pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar kustību un citiem funkcionālās dabas traucējumiem 
ārpus pansionāta telpām, uzlabot viņu dzīves un atpūtas apstākļu kvalitāti, veicināt iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs. 
Projekta	rezultāti: iegādāts mobilais kāpurķēžu ratiņkrēslu pacēlājs un divi saliekamie ratiņkrēsli. 

dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana  
Jaunalūksnes pagastā

Projekta	realizētājs: Biedrība „JAuNALūksNes dāLdeRI”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 6995.51 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	 īstenošanas	 vieta: Kolberģa ciems, Jaunalūksnes pagasts, 
Alūksnes novads
Projekta	mērķis: radīt iespēju rūpēties par personīgo higiēnu personām, kam 
veļas mazgāšana un mazgāšanās iespējas ir ierobežotas.
Projekta	 rezultāti: rekonstruētas telpas 26,10 m² platībā „Ielejās 1”, 
Kolberģa ciemā, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā. Nodrošināta iespēja 
Jaunalūksnes pagasta trūcīgām personām un vientuļiem pensionāriem 
noteiktās dienās izmantot dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus.

Vēlamies kļūt veselāki!
Projekta	realizētājs: Alūksnes novada pašvaldība
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 6507.82 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	 mērķis: sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidošana 
pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti Sociālās aprūpes centrā „Alūksne”, 
uzlabojot centra materiāli tehnisko bāzi un centra klientiem radot ērtu, drošu un 
estētisku vidi ikdienas vajadzību apmierināšanai.
Projekta	 rezultāti: iegādāts pacēlājs komplektā ar drošības sistēmu, 
ratiņkrēsls, BIOPTRON gaismas terapijas aparāts ar aprīkojumu, 20 tualetes 
krēsli. Ar šo aprīkojumu tiks nodrošināta cilvēku ar kustību traucējumiem droša 
pārvietošana mikroautobusā, fizioterapijas pakalpojuma uzlabošana un ikdienas 
primāro higiēnas vajadzību apmierināšanas uzlabošana.

Apes novada sociālā dienesta alternatīvo sociālo pakalpojumu telpas pilnveidošana
Projekta	realizētājs: Apes novada dome
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 1061.31 (90% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Ape, Apes novads
Projekta	mērķis: paaugstināt sniedzamo pakalpojumu kvalitāti un uzlabojot tehniskā aprīkojuma bāzi, nodrošināt atbilstošākus 
un komfortablākus apstākļus Apes novada Sociālā dienesta klientiem un aprūpētājiem.
Projekta	rezultāti: iegādāta veļas mazgājamā mašīna un dušas kabīne Apes novada sociālā dienesta pakalpojumu klāsta 
pilnveidošanai. Uzlabotais pakalpojums paaugstina klientu dzīves kvalitāti higiēnas pakalpojumu saņemšanā.



Higiēnas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju 
grupām Alsviķu pagastā

Projekta	realizētājs: Alūksnes novada pašvaldība
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 8859.04 (90% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alsviķu pagasts, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: palīdzēt personai, ģimenei, personu grupai un sabiedrībai kopumā, veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli 
funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot 
pašas personas (u) resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.
Projekta	rezultāti: veikta telpu rekonstrukcija, izveidojot dušas telpu 4.3 m² platībā, veļas mazgāšanas telpu 16.4 m² platībā, 
priekštelpu 3.5 m² platībā. Maznodrošinātiem iedzīvotājiem ir iespēja izmantot dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu dzīves 
vietas tuvumā.

Romeškalna centrs – attīstībai un sadarbībai: alternatīvo sociālo pakalpojumu 
sniegšanas vietas – higiēnas punkta izveide

Projekta	realizētājs: Biedrība „Veclaicenes avotiņš”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 9951.91 (100% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: radīt iespēju rūpēties par personīgo higiēnu personām, kam 
mazgāšanās iespējas un veļas mazgāšana ir ierobežotas, tādejādi uzlabojot 
viņu dzīves kvalitāti pēc iespējas tuvāk dzīves vietai.
Projekta	 rezultāti: veikta Romeškalna centra trīs telpu rekonstrukcija, 
iegādāta automātiskā veļas mazgājamā mašīna. Ar Alūksnes novada sociālā 
dienesta lēmumu tiek piešķirts atbalsts konkrētai personai izmantot alternatīvo 
sociālo pakalpojumu.

1.3.Rīcība „sadzīves pakalpojumu klāsta pilnveidošana”
MĒRĶIS:	veicināt kvalitatīvu sadzīves pakalpojumu attīstību Alūksnes lauku partnerības teritorijā, tādejādi sekmējot lauku vides pārmaiņu 
procesu. 
Atklātā projektu 
iesniegumu 
iesniegšanas kārta

Iesniegtie 
projekti

Pieprasītais 
publiskais 
finansējums (euR)

kārtā izsludinātais 
publiskais 
finansējums (euR)

Apstiprinātie 
projekti

kārtā apgūtais 
publiskais 
finansējums (euR)

I	kārta 0 0 9791,24 0 0
IV	kārta 3 21689,21 28457,44 3 15140,22
V	kārta 7 93736,28 51055,46 4 50169,01

Rezultāti
PILNVeIdoTs sAdzĪVes PAkALPoJuMu kLāsTs
Arboristu pakalpojuma ieviešana Alūksnes novadā

Projekta	realizētājs: Alūksnes novada pašvaldība
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 8960.30 (90% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: ieviest jaunu sadzīves pakalpojuma piedāvājumu un nodrošināt tā pieejamību iedzīvotājiem Alūksnes novada 
pašvaldības teritorijā.
Projekta	 rezultāti: projekta ietvaros pašvaldības aģentūra “SPODRA” iegādājās specializēto arboristu aprīkojumu un par 
pašvaldības līdzekļiem tika sagatavoti speciālisti darbam ar šo aprīkojumu. Aģentūra piedāvā jaunu pakalpojumu fiziskām un 
juridiskām personām: koku un krūmu vainagu veidošana; bīstamo koku likvidēšana; koku celmu frēzēšana; dzīvžogu veidošana; 
mazvērtīgo krūmu izgriešana.

droši un bez stresa
Projekta	realizētājs: Biedrība „Astes un ūsas”
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 2029.03 (90% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: uzlabot klaiņojošu vai kādā citādā veidā bezpalīdzīgā situācijā nonākušu dzīvnieku humānas notveršanas 
un drošas transportēšanas kvalitāti, paaugstinot sniegtā pakalpojuma darba drošību un humānu rīcību ar dzīvniekiem, un mainīt 
sabiedrības negatīvo priekšstatu par dzīvnieku ķērājiem, kā „sliktajiem puišiem”.
Projekta	rezultāti: biedrība “Astes un Ūsas” projekta ietvaros iegādājās dzīvnieku ķērāja aprīkojumu.



Friziera pakalpojuma pieejamība Liepnas pagasta iedzīvotājiem
Projekta	realizētājs: Biedrība „skaistums L”
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 4150.89 (90% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Liepnas ciems, Liepnas pagasts, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes uzlabošanos Liepnas pagasta teritorijā, nodrošinot 
iedzīvotājiem friziera pakalpojumu pieejamību.
Projekta	rezultāti: veikta telpas renovācija 25 m² platībā un iegādāts nepieciešamais aprīkojums un materiāltehniskie līdzekļi. 
Biedrības „Skaistums L” frizētavā ir iespējams iegūt prakses vietu topošajiem frizieriem – Liepnas pagasta iedzīvotājiem.

Malkas sagatavošanas pakalpojuma ieviešana Alūksnes novadā
Projekta	realizētājs: zemnieku saimniecība „Plešulauzi”
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 6768.31 (60% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: „Plešulauzi”, Liepnas pagasts, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: dažādot lauku ekonomiku un veicināt dzīves kvalitāti, nodrošinot kvalitatīva malkas zāģēšanas un skaldīšanas 
pakalpojuma pieejamību novadā.
Projekta	rezultāti: iegādāts malkas zāģis-skaldītājs un satvērējkauss frontālajam iekrāvējam. Ar šiem resursiem zemnieku 
saimniecība attīsta jaunu pakalpojumu teritorijas iedzīvotājiem malkas sagatavošanā.

Ts kokdarbnīca
Projekta	realizētājs: Toms sedlenieks
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 11295.59 (60% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	 mērķis: uzlabot galdniecības pakalpojumu piedāvājumu 
Jaunalūksnes pagasta un Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem
Projekta	 rezultāti: iegādāta kombinētā taisnošanas – biezumapstrādes 
ēvelmašīna, kombinētā ropzāģmašīna – frēzmašīna, horizontālā urbšanas – 
ligzdu iestrādes iekārta. Iedzīvotājiem tiek piedāvāti galdniecības pakalpojumi - 
koka izstrādājumu restaurācija, koka izstrādājumu labošana, jaunu izstrādājumu 
izgatavošana no visdažādākajiem kokmateriāliem – koksnes, finiera, kokskaidu 
plātnēm.



2.1.Rīcība „Lauku vides sakārtošana”
MĒRĶIS:	 uzlabot lauku vidi akcentējot atpūtas iespējas, ko piedāvā Alūksnes lauku partnerības daudzveidīgā daba un bagātais 
kultūrvēsturiskais mantojums.

Atklātā projektu 
iesniegumu 
iesniegšanas kārta

Iesniegtie 
projekti

Pieprasītais 
publiskais 
finansējums (euR)

kārtā izsludinātais 
publiskais 
finansējums (euR)

Apstiprinātie 
projekti

kārtā apgūtais 
publiskais 
finansējums (euR)

II	kārta 1 7464,1 9960,10 0 0
IV	kārta 11 118688,17 59760,62 5 67340,27

Rezultāti
VeIkTA LAuku VIdes sAkāRToŠANA
Īpašuma “Cālenītis” dīķa rekonstrukcija lauku vides sakārtošanai un iedzīvotāju aktīvās 
atpūtas pasākumu nodrošināšanai

Projekta	realizētājs: Alūksnes novada pašvaldība
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 16353.38 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	 īstenošanas	 vieta: Liepnas ciems, Liepnas pagasts, Alūksnes 
novads
Projekta	 mērķis: rekonstruējot īpašumu „Cālenītis” veicināt lauku vides 
sakārtošanu un uzlabot iedzīvotāju rekreācijas iespējas.
Projekta	rezultāti: Liepnas ciemā sakopta teritorija 1,45 ha platībā, izveidots 
dīķis 0,8 ha platībā ar labiekārtotu peldvietu - uzstādīti 3 soliņi, 2 ģērbtuves, laipa, 
atkritumu konteineris, ierīkots pludmales volejbola laukums un ugunskura vieta. 
Izmantojot īpašumu „Cālenītis”, netālu esošo Liepnas skolu sporta bāzi, blakus 
esošo estrādi „Saidupe” var rīkot dažādus pasākumus un spartakiādes. 

Bērnu un jauniešu atpūtas, spēļu un rotaļu laukuma izveidošana Pededzes pagastā
Projekta	realizētājs: Biedrība „Pededzes Nākotne”
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 12076.65 (90% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Pededzes ciems, Pededzes pagasts, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: uzlabota Pededzes bērnu un jauniešu dzīves kvalitāte, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas pilnvērtīgi pavadīt brīvo 
laiku mūsdienu prasībām atbilstošā, drošā vidē.
Projekta	rezultāti: Pededzes ciemā labiekārtots rotaļu un spēļu laukums un uzstādīts ar rotaļu un spēļu laukuma aprīkojums.

Alūksnes evaņģēliski luteriskās baznīcas pagalma uzlabošana
Projekta	realizētājs: Biedrība „ernsta Glika mantojuma 
biedrība”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 11171.51 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alūksne, Alūksnes novads
Projekta	 mērķis: nodrošināt cilvēkiem ērtu piekļūšanu baznīcas ēkai, 
uzlabot Alūksnes evaņģēliski luteriskās baznīcas pieejamību cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, sekmēt šo cilvēku iekļūšanu baznīcā, sakārtot baznīcas 
iekšpagalmu, radīt pievilcīgu kopējo ainavu.
Projekta	 rezultāti: atjaunots Alūksnes evaņģēliski luteriskās baznīcas 
pagalma un celiņu segums 380 m² platībā noklājot ar bruģi un uzstādīta 
uzbrauktuve.

Teritorijas labiekārtošana kolberģī sporta un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
Projekta	realizētājs: Alūksnes novada pašvaldība
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 9810.55 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	 īstenošanas	 vieta: Kolberģa ciems, Jaunalūksnes pagasts, 
Alūksnes novads
Projekta	mērķis: atpūtas un sporta pakalpojumu izmantošanas iespējas 
nodrošināšana iedzīvotājiem lauku teritorijā.
Projekta	rezultāti: labiekārtota teritorija 550 m² platībā Kolberģa ciemā pie 
Kolberģa tautas nama, iekārtots rotaļu laukums un uzstādīti āra trenažieri.



Ērmaņu muižas koncertvide
Projekta	realizētājs: Biedrība „Ērmaņu muiža”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 17928.18 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	 īstenošanas	vieta: Ērmaņu muiža, Malienas pagasts, Alūksnes 
novads
Projekta	mērķis: labiekārtot un rekonstruēt kultūrvēsturiskā mantojuma – 
Ērmaņu muižas koncertvidi, uzlabojot Malienas pagasta un Alūksnes novada 
atpūtas iespējas un iegūstot labiekārtotu rekreācijas vietu.
Projekta	 rezultāti: daļēji rekonstruēta Ērmaņu muiža (384 m² platībā) – 
sakārtota muižas segtā terase, uzlabota muižas zāle, atjaunots pirmskara jumta 
apjoms, izbūvējot dekoratīvo tornīti-laternu. Malienas pagastā ir labiekārtota 
rekreācijas pasākumu organizēšanas vieta – brīvdabas skatuve un uzlabota zāle 
koncertpasākumiem, nelielām teātra izrādēm un mākslas izstādēm.

2.2.Rīcība „Lauku mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”
MĒRĶIS:	 veicināt esošā lauku mantojuma saglabāšanu un nodošanu nākošajām paaudzēm, lai liecības par latviešu prasmēm un 
sasniegumiem neizzustu.

Atklātā projektu 
iesniegumu 
iesniegšanas kārta

Iesniegtie 
projekti

Pieprasītais 
publiskais 
finansējums (euR)

kārtā izsludinātais 
publiskais 
finansējums (euR)

Apstiprinātie 
projekti

kārtā apgūtais 
publiskais 
finansējums (euR)

II	kārta 2 16146,35 19920,21 2 16131,86

Rezultāti

ReALIzĒTA LAuku MANToJuMA sAGLABāŠANA uN PILNVeIdoŠANA
kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja ēku renovācija

Projekta	realizētājs: Alūksnes novada pašvaldība
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 10719.87 (100% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: „Ate”, Annas pagasts, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja kompleksā 
ietilpstošo ēku - klēts un linu šķūņa jumtu vienkāršota renovācija, nodrošinot šo 
ēku turpmāku saglabāšanu muzeja funkciju veikšanai.
Projekta	rezultāti: renovēts linu šķūņa jumts 184 m² platībā un klēts jumts 
84 m² platībā. 

Jaunlaicenes muižas muzeja teritorijas labiekārtošana
Projekta	realizētājs: Alūksnes novada pašvaldības Jaun-
laicenes muižas muzejs
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 5411.99 (100% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	 īstenošanas	 vieta: Jaunlaicenes ciems, Jaunlaicenes pagasts, 
Alūksnes novads
Projekta	mērķis: Jaunlaicenes muižas muzeja teritorijas pielāgošana seno 
darbu demonstrācijām un prasmju apgūšanai, vizuāli pievilcīgas ainavas 
izveidošana, ēkas saglabāšana, muzeja pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem.
Projekta	rezultāti: labiekārtota muzeja teritorija 2000 m² platībā – nogrieztas 
lazdas, izveidotas terases, novērsta nokrišņu ūdeņu ieplūšana pagrabos, izveidots 
stiprināts un līdzens zāliens, ugunskura vieta, pielāgota teritorija seno amata 

prasmju apgūšanai un darbu demonstrācijām. Izbūvēta uzbrauktuve, lai muzejs būtu pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.



3.3.Rīcība „Lauksaimniecības produktu ražošanas, pārstrādes un pirmapstrādes 
VeICINāŠANA”

MĒRĶIS: attīstīt lauksaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un pirmapstrādi, tādejādi veicinot lauksaimniecības produktu pievienotās 
vērtības radīšanu un kvalitātes paaugstināšanu. 
Atklātā projektu 
iesniegumu 
iesniegšanas kārta

Iesniegtie 
projekti

Pieprasītais 
publiskais 
finansējums (euR)

kārtā izsludinātais 
publiskais 
finansējums (euR)

Apstiprinātie 
projekti

kārtā apgūtais 
publiskais 
finansējums (euR)

IV	kārta 1 1344,63 57376,24 1 1344,63
V	kārta 4 20771,90 56031,61 1 3041,39
VI	kārta 6 50434,52 49401,10 2 13953,12
VII kārta 4 17562,51 26970,62 3 4527,92

Rezultāti

VeICINāTA LAuksAIMNIeCĪBAs PRodukTu RAžoŠANA, PāRsTRāde  
uN PIRMAPsTRāde
dārzeņu kaltēšanas ražotnes izveidošana

Projekta	realizētājs: zemnieku saimniecība „Paipalas”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 1344.63 (45% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: „Paipalas”, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads
Projekta	 mērķis: konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā.
Projekta	rezultāti: ZS “Paipalas” iegādājusi dārzeņu griezēju un kondensāta 
tipa augļu žāvēšanas iekārtu. Izveidota neliela ražotne kaltētu ķiploku skaidiņu, 
ķirbju sukāžu, žāvētu ābolu un garšvielu maisījumu gatavošanai, tādā veidā 
radot kvalitatīvu, Latvijā ražotu produktu.

Ieguldījumi lauksaimniecības produktu pārstrādē
Projekta	realizētājs: zemnieku saimniecība „Paipalas”
Projekta	publiskais	finansējums	(EUR): 253.98 (50% no projekta attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: „Paipalas”, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.
Projekta	rezultāti: ZS “Paipalas” iegādājusi garšvielu dzirnavas, nodrošinot efektīvu garšvielu smalcināšanas procesu. Izveidota 
sadarbība ar Ilzenes mazpulku organizāciju un vietējiem iedzīvotājiem, kurā notiek informācijas nodošana par dārzeņu un garšaugu 
audzēšanu un saražotās produkcijas uzpirkšana tālākai pārstrādei. Tādā veidā tiek veicināta ne tikai zemnieku saimniecības, bet arī 
vietējo iedzīvotāju ienākumu palielināšanās.

zs „sauleskalns” medus ražošanas kvalitātes uzlabošana
Projekta	realizētājs: zemnieku saimniecība „sauleskalns”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 3041.39 (45% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	 īstenošanas	 vieta: „Sauleskalns”, Mārkalnes pagasts, Alūksnes 
novads
Projekta	mērķis: medus ražotnes uzlabošana un konkurētspējas veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.
Projekta	 rezultāti: iegādāta medus sviešanas un fasēšanas iekārta, kas 
ļaus uz vietas jebkurā medus ieguves vietā, apstrādāt iegūto medu un novērst 
piesārņojuma iespējamo rašanos sviešanas un iepakošanas procesā.



«Ik „k.I.G.” kā lauksaimnieciskās mājražošanas uzņēmuma izveide»
Projekta	realizētājs: Ik „k.I.G.”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 4799.40 (50% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: Alsviķu pagasts, Alūksnes novads
Projekta	mērķis: attīstīt IK „K.I.G.” kā lauksaimniecības produktu audzēšanas 
un pārstrādes mājražošanas uzņēmumu, iegādājoties nepieciešamos 
pamatlīdzekļus un paplašinot esošo augļu dārzu.
Projekta	 rezultāti: iegādāta traktortehnika ar aprīkojumu uzņēmumam 
jaunas dārzeņu kultūras – ķiploku - audzēšanai. 

3.4. Rīcība „Mājamatniecības prasmju saglabāšana un attīstīšana”
MĒRĶIS: saglabāt un attīstīt esošās amata prasmes un rosināt to izmantošanu, lai veicinātu ekonomiskās situācijas uzlabošanos partnerības 
teritorijā.

Atklātā projektu 
iesniegumu 
iesniegšanas kārta

Iesniegtie 
projekti

Pieprasītais 
publiskais 
finansējums (euR)

kārtā izsludinātais 
publiskais 
finansējums (euR)

Apstiprinātie 
projekti

kārtā apgūtais 
publiskais finansējums 
(euR)

IV	kārta 1 3074,43 22271,36 1 2904,35

Rezultāti

VeICINāTA MāJAMATNIeCĪBAs PRAsMJu sAGLABāŠANA uN ATTĪsTĪŠANA
Jo pliks, jo traks

Projekta	realizētājs: Biedrība „Latvijas labklājības 
veicināšanas biedrība „Atskalas”
Projekta	 publiskais	 finansējums	 (EUR): 2904.35 (90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām)
Projekta	īstenošanas	vieta: „Imanti”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads
Projekta	 mērķis: ieviest jaunu tehnoloģiju. Varbūt kādam tas kļūst par 
vaļasprieku, bet kādam citam laukos par iztikas avotu.
Projekta	 rezultāti: biedrībai “Atskalas” iegādātas 3 adāmās mašīnas un 2 
filcēšanas mašīnas. Šīs mašīnas ļauj iedzīvotājiem izmantot savās saimnie-
cībās iegūto vilnu un tās produktus, kā rezultātā tiek apgūtas jaunas prasmes 
un jauns amats.



Biedrība	“Alūksnes	lauku	partnerība”
Faktiskā adrese: Dārza iela 8a, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis/fakss: +371 64321132
Mob. tālrunis: +371 29422952, +371 26330477
E-pasts: partneriba@aluksne.lv

Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par 
saturu atbild Alūksnes lauku partnerība. Aktivitāte notiek ELFLA projekta Nr.09-00-443100-000031 Latvijas Lauku attīstības programmas 
2007.-2013. gadam pasākuma “Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana” ietvaros. 100% 
no projekta finansē Eiropas Savienības ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai starpniecību.


