


Mērķis - veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un uzlabot iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti.

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.



Guntars 
Sniedzāns

ZS «Klajalkšņi»

Dace Sniķere 
Kļitko

SIA «Sniķere 
un Kļitko»

Marina Ramane

B-ba «Alsviķu pagasta 
attīstībai un labklājībai»

Astrīda Harju

Smiltenes novada 
pašvaldība

Aivars Fomins

Santa Harjo-
Ozoliņa

Valdes 
priekšsēdētāja

Inga Sedleniece

Valdes 
priekšsēdētāja 
pirmā vietniece

Sarmīte Svilāne

Valdes 
priekšsēdētāja 
otrā vietniece

Druvis Tomsons

Alūksnes novada 
pašvaldība

Daiga Bojāre

B-ba «Apes jauniešu 
klubs  «Sliedes»»



Tiks ievēlēta no Valdes locekļiem pēc 20.12.2022.



Inga Sedleniece

Administratīvā 
vadītāja asistenteSanta Harjo-Ozoliņa

Administratīvā 
vadītāja

Indra Levane

Projektu vadītāja

Žanna Heidemane

Projektu vadītāja

Inga Zeltiņa

Grāmatvede



•

•





SM1
22%

SM2
16%

SM3
62%
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*13.10.2015. MK noteikumi Nr.590, 8.5.apakšpunkts

**13.10.2015. MK noteikumi Nr.590, 6.3.apakšpunkts
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LEADER 

Projekta iesnieguma 

sagatavošana un iesniegšana
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https://www.aluksnespartneriba.lv/leader/20/pieteiksanas_sabiedriskam-aktivitatem/
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http://www.lad.gov.lv/lv/
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LEADER 

Projekta iesnieguma vērtēšana

Alūksnes lauku partnerībā 

atbilstoši kritērijiem



24

PROJEKTA ATBILSTĪBA LAP APAKŠPASĀKUMA MĒRĶIM UN ALP 
STRATĒĢIJAI 
(Projekts, kas pēc kritērija 1.4.1 un 1.4.2 tiek atzīts par Stratēģijai 
neatbilstošu, tālāk netiek vērtēts)

1.4.1 Projekts un tā mērķis atbilst LAP 
apakšpasākuma  mērķim un ALP 
Stratēģijas SM1.

A., B., C., D. Atbilst vai 
neatbilst

1.4.2 Projektā paredzētie resursi ir 
atbilstoši mērķa sasniegšanai.

B., C., D Atbilst vai 
neatbilst
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KVALITĀTES KRITĒRIJI

1.4.3 Ir pamatota projekta ilgtspējas 
nodrošināšana.

A., B., C., D. 4 punkti

1.4.4 Projekts attīsta sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai 
nepieciešamos resursus.

A., B., C., D. 4 punkti

1.4.5 Projekta īstenošanas vieta. A., B. 2 punkti 

1.4.6 Projekta īstenošanas un 
uzturēšanas risku novērtējums.

B., D. 2 punkti
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SPECIĀLIE KRITĒRIJI

1.4.7 Projekta iesniegumam ir pievienotas projekta īstenošanas 
vietas foto fiksācijas.

B., D. 0.5 punkti

1.4.8 Projekta iesniegumam ir pievienots(-i) dokuments(-i), kas 
pamato iedzīvotāju pieprasījumu konkrētām sabiedriskām 
aktivitātēm.

B., D. 1 punkts

1.4.9 Projekta rezultātu uzturēšanas plāns, kurā atspoguļota  
projekta rezultātu uzturēšana visā uzraudzības periodā.

C. 1 punkts

1.4.10 Projekta iesniegumam pievienots Aktivitāšu plāns vismaz 
pirmajam kalendārajam gadam pēc projekta īstenošanas.

B., D. 1 punkts

1.4.11 Projektā plānotas investīcijas ar zemāku īstenošanas risku. B., C., D. 2 punkti

Minimālais iegūstamo punktu skaits – 12 punkti



27

KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM
(Kritērijs dod papildu punktus un to piemēro, ja Kvalitātes kritērijā 1.4.3 ir iegūti 4 
punkti)

1.4.12 Horizontālā prioritāte “Rekreācija un ilgtspējīgs 
tūrisms”. 
(Attīstīta infrastruktūra/produkts, kuru paredzēts  
izmantot arī vietējā tūrisma piedāvājumā)

B., D. 5 punkti

1.4.13 Horizontālā prioritāte “Kultūra un radošās industrijas”.
(Attīstīta tāda nozare, ar kuru iespējams organizēt 
vietējā, nacionālā un pat starptautiska mēroga 
pasākumus, kas attīsta tūrisma piedāvājumu 
teritorijā. Attīstīta kāda radošo industriju nozare ar 
mērķi saglabāt amatu prasmes un veicināt to 
nodošanu nākamajām paaudzēm)

B., D. 5 punkti
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Citi LEADER

Projekta iesnieguma 

sagatavošanas/ īstenošanas 

nosacījumi 
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Projektā paredzētās tehnikas, iekārtu, aprīkojuma, darba instrumentu, 

informācijas tehnoloģiju, programmnodrošinājuma, būvmateriālu iegādei, 

pakalpojumiem, būvniecībai vai būves pārbūvei, kā arī vispārējām 

izmaksām, ja tās ir lielākas par 1000 euro, izvēlas visizdevīgāko 

piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To 

apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai 

iegādei neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida

*30.09.2014. MK noteikumi Nr.598, 6.5.3.apakšpunkts 
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Iepirkumus veicam, saskaņā ar 28.02.2017. MK noteikumiem Nr.104 

«Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību 

pasūtītāja finansētiem projektiem»

Finansējuma saņēmējs AUTOMĀTISKI (ieliekot ķeksi EPS veidlapā) 

apliecina, ka finansējuma saņēmējs un tā izraudzītais piegādātājs 

neatrodas interešu konfliktā šo noteikumu 13.punkta izpratnē.

http://likumi.lv/doc.php?id=257257#p13
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Atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc tam 

kad, ALP projektu ir iesniegusi LAD, uzņemoties pilnu finanšu risku*. 

Projekta īstenošanas laikā atbalsta saņēmējs publisko finansējumu 

saņem ne vairāk kā 5 daļās. Biedrības/ nodibinājumi/ reliģiskas 

organizācijas var 3 reizes pieprasīt priekšapmaksu**. 

(Jāņem vērā projekta īstenošanas termiņš!!!)

*30.09.2014. MK noteikumi Nr.598, 26.punkts

**30.09.2014. MK noteikumi Nr.598, 45. un 55.1.punkts
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Visiem projektiem 5 gadi (izņemot mācību projektus, kurus īsteno 

biedrības un nodibinājumi)

**Projekta uzraudzības laikā atbalsta saņēmējs projektā par publiskā 

finansējuma līdzekļiem iegūtos pamatlīdzekļus: 

izmanto tikai projektā paredzētajām aktivitātēm;

neatsavina vai nepatapina

Neizīrē vai neiznomā, ja vien tas nav paredzēts saskaņā ar 

pasākuma un projekta atbalstāmajām aktivitātēm un tā dēļ nemainās 

projekta mērķis.
*13.10.2015. MK noteikumi Nr.590, 55.punkts

** 30.09.2014. MK noteikumi Nr.598, 64.1, 64.2. un 64.3.apakšpunkts 
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Pēc projekta īstenošanas sasniedz ALP Stratēģijas 2015.-

2020.gadam rādītājus, kas atbilst projekta mērķim.

ALP Lēmumā tiek ietvertas darbības, par kurām ir iegūti punkti, bet 

kuras veiks projekta īstenošanas vai uzraudzības laikā.
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Šis ir Publisks finansējums un pieprasa publisku savu projektu rezultātu 

atrādīšanu, un saistībā ar šo ALP jūs var:

Uzaicināt filmēties video priekš TV vai publicēšanas sociālos resursos;

Aicināt iesniegt kvalitatīvas fotogrāfijas par projekta rezultātiem vai atļaut 

nofotografēt projekta rezultātus;

Pieteikt jūsu projektu konkursam «Dižprojekts» vai «Sējējs», vai kādam 

citam konkursam;

Veidot bukletus, brošūras, informācijas stendus, avīžu slejas, avīžu 

pielikumus, u.c. publicitātes materiālus.

Esiet gatavi iesaistīties šajā procesā!

Paldies tiem, kas vienmēr ir bijuši atsaucīgi un veltījuši savu laiku, lai 

palīdzētu šajos procesos!





Sports





































Kultūra



05.07.2018., Tautas tērpu skate koncertzālē «Palladium», 
iegūta 2.vieta deju kolektīvu grupā























Saietu vietas













Aktīvs brīvais laiks









Mūžizglītība














