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Darba
kārtība

iepazīšanās  



Darbības mērķis - veicināt
teritorijas ilgtspējīgu attīstību un
uzlabot iedzīvotāju dzīves
kvalitāti.

Biedrība
"Alūksnes lauku
partnerība" 



Kas ALP nav

Lauku
atbalsta
dienests ES fonds

Vieta, kur
dod
nauduPašvaldība



Darbības teritorija



Projekti teritorijas
attīstībai

Vietējā sadarbības
platforma

LEADER projektu
pieņemšana

Darbības
virzieni

Vietējās attīstības
Stratēģijas izstrāde

Teritorijas aktivizēšanas
pasākumi

Starpteritoriālā un
starpvalstu sadarbība



Biedrības Valde



ALP Projektu vērtēšanas
komisija

ALP SVVA projektu
daļa 



Santa Harjo-
Ozoliņa
Administratīvā
vadītāja

Inga Sedleniece
Administratīvā
vadītāja asistente

Indra Levane
Projektu vadītāja
(starpteritoriālo)

Žanna Heidemane
Projektu vadītāja
(starpvalstu)

Inga Zeltiņa
Grāmatvede

ALP Birojs



Jautājumi Jums!

Kā Tevi sauc? Kāpēc Tu šeit
dzīvo?

Ko Tu pats vai
kopā esi gatavs

darīt, lai
turpinātu šeit

būt?

1 2 3



Kas ir LEADER?

Ko nozīmē LEADER
Stratēģija?



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



 
LEADER pieejas

principi
 

 
Sadarbība 

 

 

Konkrēta
teritorija 

 
 

 
Jauninājumi 

 

 
Publiskā

un privātā
partnerība

 

 
No

apakšas uz
augšu 

 

 
Tīklošanās 

 

 
Integrācija 

 



ALP 2022.gada nogalē
iesniedza pieteikumu LAD. 

2023.gada janvārī saņemts SVVA
stratēģiju 2023.-2027.gadam atlases

komitejas pozitīvs atzinums + LAD
lēmums.

Kāpēc ALP izstrādā Stratēģiju?



Alūksnes lauku
partnerības teritorijas
attīstības stratēģijas
2015.-2020.gadam
īstenošanas rezultāti





Rīcību plāns 2015.-2022.



Kultūra



Sports



Saieta nami



Aktīvs brīvais laiks



Mūžizglītība



Dzīves vide



Kultūras mantojums



Ražošana



Tūrisms



Lauksaimniecības produktu
pārstrāde



Pakalpojumi



Vietējo produktu realizācija







Trapenes pagastā
īstenotie LEADER
projekti



Projekta izmaksas 5 460,00 EUR
 t.sk. ELFLA 4 914,00 EUR



Projekta izmaksas 3 736,30 EUR
 t.sk. ELFLA 3 362,67 EUR



Projekta izmaksas 10 409,20 EUR
 t.sk. ELFLA 9 368,28 EUR



Projekta izmaksas 6 660,08 EUR
 t.sk. ELFLA 5 994,07 EUR



Projekta izmaksas 4 958,16 EUR
 t.sk. ELFLA 3 470,71 EUR



Projekta izmaksas 45 683,00 EUR
 t.sk. ELFLA 28 133,69 EUR



Perioda
2015.-2022.
rezultāti skaitļos



KOPĀ:
Iesniegti – 192
Apstiprināti – 106
Sākta uzraudzība - 96
 

Alūksne
Iesniegti – 69

Apstiprināti – 38
Sākta uzraudzība -

36

Iesniegtie un apstiprinātie projekti 
 teritoriālā sadalījumā



KOPĀ:
1 651 876,92 EUR
 

Apgūtais publiskais finansējums %

Alūksne
44,4



Apgūtais publiskais finansējums uz vienu
iedzīvotāju (EUR) uz 01.07.2022.



Alūksnes novada
pašvaldība 

47/ 25/ 25
Smiltenes novada

pašvaldība 

15/ 10/ 8

Iesniegto un apstiprināto projektu sadalījums
pēc iesniedzēja 

 



Alūksnes novada
pašvaldība 

677848 /
307161

 
Smiltenes novada

pašvaldība 

198227 /
74506

Reģistrētā un apgūtā finansējuma 
 sadalījums pēc iesniedzēja (EUR) 

 



Jaunas iespējas



Rīcības atbalsta apmērs: 181 045.78EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa
vienam projektam: 100 000,00 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte: 70%,
kopprojektiem 80%

Rīcības atbalsta apmērs: 42 460,43,00 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa
vienam projektam: 20 000,00 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%

R3.6. “Uz vietējiem resursiem un pieprasījumu
balstītas ražošanas vai pakalpojumu
attīstīšana”

R1.4.“Sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu
organizēšanas infrastruktūras un pakalpojumu
attīstīšana”

NEPĀRTRAUKTAS
PIETEIKŠANĀS
KĀRTA

https://site-142022.mozfiles.com/files/142022/R3_6-2.pdf
https://site-142022.mozfiles.com/files/142022/R1_4.pdf


Iedzīvotāju
padome

Konsultatīva institūcija, ko pašvaldība var
izveidot vietējo kopienu iedzīvotāju interešu
pārstāvībai un pašvaldības teritorijas attīstībai.

Par padomes locekli var kļūt LV vai ES pilsonis
vecāks par 16 gadiem.

Padomes vēlētājs ir LV vai ES pilsonis vecāks par
16 gadiem.

Iedzīvotāju padomes nolikums nosaka padomes
KOMPETENCI, darbības TERITORIJU, locekļu SKAITU,
darbības TERMIŅU, darba ORGANIZĀCIJU, kādā
veidā PŠV izskata padomes IESNEIGUMUS.

Iedzīvotāju padomes kompetencē ir jautājumi,
kas skar attiecīgās teritorijas iedzīvotāju
intereses un izriet no PŠV funkcijām.

Domei ir pienākums noskaidrot padomes viedokli,
pirms pieņemt lēmumu, ja tas skar šo teritoriju.



Kolektīvais
iesniegums

Kolektīvais iesniegums - prasījums pašvaldībai
par tās kompetences jautājumiem, ietverot
pamatojumu.

Iesnieguma iesniedzējs var būt LV pilsonis vecāks
par 16 gadiem (deklarēts vai īpašuma īpašnieks). 

Iesniedzēju skaits - vismaz 200 iedzīvotāju.

Pašvaldība septiņu darbadienu laikā izvērtē
iesnieguma atbilstību.

Nākamajā domes sēdē lemj - turpmākā virzība,
atbildīgā institūcija

Atbildīgā institūcija - pēc 3 mēnešiem sniedz atskaiti
vai katros 3 mēnešos publicē atskaiti.



Līdzdalības budžets

No 2025.gada pašvaldība gadskārtējā budžetā paredz finansējumu līdzdalības
budžetam vismaz 0,5% apmērā no vidējiem IIN un NĪN ieņēmumiem, kas tiek
aprēķināti par pēdējiem 3 gadiem.

Izlieto sabiedrības ierosinātiem teritorijas attīstības projektiem.



E-adrese



Vieds Ciems ir tāds ciems,
kas nevis gaida, kad
pārmaiņas notiks ar
viņiem, bet paši dara
pārmaiņas.

Āris Ādlers



Ciemā ir
identificēja

ma
IEDZĪVOTĀJU

KOPA

Ciemā ir
identificējama

INOVATĪVU
RISINĀJUMU

ieviešana, kas   
palīdz virzīties

uz mērķu
sasniegšanu 

Iedzīvotāju
kopas

ATVĒRTĪBA un
MIJIEDARBĪBA

gan iekšēji,
gan ārēji

Ciems spēj
savus mērķus

īstenot,
pilnvērtīgi
izmantojot

esošos
RESURSUS

Viedo ciemu noteikšanas
kritēriji LV

Iedzīvotāju
kopas

PĀRVALDĪBU
raksturo: *

 

*Integritāte un atvērtība; Skaidra pārvaldes struktūra; 
Lēmumu pieņemšanas process notiek pēc “no apakšas uz augšu” (bottom-up) principa.





Juridiska
persona

Mērķis ražot
enerģiju

pašpatēriņam
biedriem vai

daļu
turētājiem

Sniedz vides,
ekonomisku

un sociālu
labumu

kopienai un
vietai, kurā

kopiena
darbojas

Energokopien
as primārais

darbības
mērķis nav

peļņas
gūšana

ENERGOKOPIENA

Iedalās:
ATJAUNOJAMĀS

ENERĢIJAS
kopienas;

ELETROENERĢIJ
AS

(IEDZĪVOTĀJU)
kopienas







Kopīga
darbošanās



Esošie resursi

Objekti, vietas, u.c. resursi, kuru attīstība dod vai var dot nozīmīgu pienesumu
gan pagasta, gan ALP teritorijas attīstībai? 
Kādas kopienu aktivitātes notiek? Kur un kādā veidā pulcējas un darbojas
iedzīvotāji?



15 min.
Aprakstām mūsu iedomāto
jaunās LEADER Stratēģijas
LIETOTĀJU. 
Ļaujiet vaļu savai izdomai un
iztēlei!

LEADER
Stratēģijas
2023.-2027.
Lietotāja profils



15-20 min.
Kādu problēmu Jūs saskatāt šobrīd, kas traucē
KOPIENAS procesiem, vai LABĀKAI DZĪVEI, vai
VIETĒJĀS EKONOMIKAS norisēm? Kuru var
risināt ar pašu spēkiem.

Kāds būtu vēlamais REZULTĀTS un KĀ to
KOPĪGI varētu sasniegt?

Šā brīža
izaicinājumi/
PROBLĒMAS,
kuras mēs varam
ietekmēt



15-20 min.
Katrs, individuāli uzzīmē līdz 5 idejām!
Nebaidies, savējie sapratīs. Var zīmēt arī
burtus, ja tas ko redzam pēc tā neizskatās!

Izskaidrojiet savas idejas komandas biedriem.
Nobalsojiet par 3 idejām ar vislielāko
potenciālu.

Radiet pirmos
ideju risinājumu!
Kā var atrisināt
Jums būtisku
problēmu!



Nākotnes
risinājumi





Kas notiks
tālāk?

KOPIENU SARUNAS

23.03.2023. noslēgsies KOPIENU SARUNU tūre

DARBA GRUPA

Tiek plānots analizēt un apkopot informāciju, kas būs iegūta
sarunu un fokussgrupu laikā, lai kopīgi nonāktu līdz jaunās LEADER
stratēģijas stratēģiskajiem mērķiem un iespējamām rīcībām.

Noslēguma Konference

Ir plānota 12.04.2023., kad iepazīstināsim ar jaunās LEADER
stratēģijas 2023.-2027.gadam īstenošanas plānu + pieaicinātu
EKSPERTU viedoklis un informācija. 

FOKUSSGRUPAS

Paralēli KOPIENU SARUNĀM notiks tikšanās ar Alūksnes un
Smiltenes novadu pašvaldībām, organizācijām - uzņēmējdarbības
veicinātājām, jauniešiem, u.c.



Svarīgi
uzdevumi

Paldies Svetlanai un
Dzidrai par rūpēm un
gādību!
Lūdzam uz kopīgu
foto!



Paldies par ieguldījumu un
atsaucību!

Santa Harjo-Ozoliņa
santa.harjoozolina@gmail.com


