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ieskats perioda 2015.-2022.

rezultātos un aktualitātēs
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saruna par nepieciešamajiem

atbalsta pasākumiem
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sarunas "KĀ LABĀK?"3

vakariņas un draudzīgas

sarunas
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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? Kas ir Tava
nodarbošanās un
kā tas saistīts ar
uzņēmējdarbību?

Kāpēc Tu izvēlies
strādāt šajā
teritorijā?

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.



Īstenotie Sabiedriskā
labuma projekti



Kultūra



Sports



Saieta nami



Aktīvs brīvais laiks



Mūžizglītība



Dzīves vide



Kultūras mantojums



Īstenotie
Uzņēmējdarbības
attīstības projekti



Daži fakti Uzņēmēji apņēmušies radīt 104
darba vietas

Izveidotas 4 ražotnes un attīstītas 2,
kā arī izveidotas 3 produktu
pārstrādes

Izveidoti 16 jauni pakalpojumi un
attīstīti 10 esošie

Izveidoti 11 jauni uzņēmumi un
attīstīti 19 esošie



Ražošana



Ražošana



Ražošana



Ražošana



Tūrisms



Tūrisms



Tūrisms



Tūrisms



Tūrisms



Lauksaimniecības produktu
pārstrāde



Pakalpojumi



Pakalpojumi



Pakalpojumi



Pakalpojumi



Pakalpojumi



Pakalpojumi



Pakalpojumi



Vietējo produktu realizācija







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


E-adrese



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







Sarunas par
jaunā perioda
nosacījumiem
"Kā labāk"





jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu
attīstīšana, to realizēšanai tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu
darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana

produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī
jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana 

Ietver nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību, tūrismu, lauksaimniecības produktu
pārstrādi (t.sk. mājražošana), amatniecību, mācības darbiniekiem, sociālo
uzņēmējdarbību, kopprojektus, fiksētās summas maksājumu ar budžeta
projektu «Lauku biļete»

tirgus laukumi, tirdzniecības vietas, tirdzniecības platformas, internetveikals

Atbalstāmās aktivitātes, atbilstoši
Stratēģijai ...



 lauksaimniecības produktu primārai ražošana (NACE 2. red. A sadaļas
01.00 klase), 
zvejniecība un akvakultūra (NACE 2. red. A sadaļas 03.00 klase),    
zivsaimniecības produktu pārstrādei (NACE 2. red. C sadaļas 10.20 klase), 
nekustamā īpašuma īres pakalpojuma (NACE 2. red. L sadaļas 68.20
klase) sniegšana, izņemot šo noteikumu 6.4.3. apakšpunktā minēto
gadījumu, 
enerģijas ražošana, sadale un tirdzniecība (NACE 2. red. D sadaļas 35.1
klase).  

Neatbalstāmās aktivitātes



Uzņēmumi ar apgrozījumu līdz 150 000 EUR noslēgtā gadā
"Lauku biļete" lauku teritorijā (izņemot Alūksnes pilsētu)

Projekta īstenošana dod ieguldījumu vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas teritorijai, tostarp LAUKU TERITORIJAI
Viena atbalstāmā projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa
no 15 000 EUR līdz 200 000 EUR

Atbalsta pretendents: Jaundibināta juridiska persona (darbojas ne ilgāk
kā 18 mēnešus) un fiziska persona, kur uzsāk vai plāno veikt
saimniecisko darbību lauku teritorijā

Atbalsta saņemšanas nosacījumi



Kādām RĪCĪBĀM Jūsuprāt ir
jānovirza Stratēģijas ietvaros
pieejamais finansējums 
Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvām
Lauku biļete???

LEADER Stratēģijas
2023.-2027. 
Uzņēmējdarbības
atbalsta virzieni



Kopprojekts (paaugstināta atbalsta intensitāte) – kopdarbība starp ne vairāk kā 3
uzņēmējiem 
Inovācijas – saskaņā ar Kopējo noteikumu regulas projektu SVVA atbalsta vietējā līmeņa
inovācijas (esošajā – SVVA stratēģijas teritorijas līmenī)
Bioekonomika - ietver atjaunojamo bioloģisko resursu ražošanu un to pārveidošanu
pārtikā, lopbarībā, bioloģiskas izcelsmes produktos un bioenerģijā. 
Sociālā uzņēmējdarbība – atbalsta pretendents ir sociālais uzņēmums, kuram ir piešķirts
sociālā uzņēmuma statuss un kurš veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko
darbību.
U.c.

Aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ir 40 procenti, bet
vietējā attīstības stratēģijā noteiktos gadījumos tā var tik paaugstināta līdz  65
procentiem.

Ministrijas ieteikumi intensitātes paaugstināšanai:

Atbalsta intensitāte



atbalsta pretendents ir gados jauns lauksaimnieks 
atbalsta pretendents ir mazā lauku saimniecība 
projektā ir investīcijas pamatpakalpojumos lauku apvidos izglītības, sociālā,
veselības jomā vai neienesīgās investīcijas* (darbinieku produktivitātes
kāpināšana);
projektā ir investīcijas, kas saistītas ar Regulas Nr.2021/2115 6.panta 1.punkta
d) apakšpunktā minēto konkrēto mērķi palīdzēt mazināt klimata pārmaiņas un
pielāgoties tām, tostarp, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un veicinot
oglekļa piesaisti, kā arī veicināt ilgtspējīgu enerģētiku.

ja to paredz vietējā attīstības stratēģijā, līdz 75 procentiem, ievērojot regulas 
2021/2115 73.pantu, šādos gadījumos:

Atbalsta intensitāte



Par ko Jūs būtu gatavi piešķirt kādam no
uzņēmēju iesniegtajiem projektiem papildus
atbalsta intensitāti? 
Cik lielu? 
Kādā veidā uzņēmējs to pamato?
Kā to pārbaudīt? 
Izmaksas iekļautas projektā?

Papildus atbalsta
intensitāte 
Uzņēmējdarbības
projektiem



Citi nosacījumi

līdz 200 000 EUR (minimālā 15 000 EUR)
Lauku biļetei līdz 15 000 EUR

Nepārtrauktās pieteikšanās kārta
Pieteikšanās 1 mēnesi - kad un cik bieži būtu jāizsludina

Viena atbalstāmā projekta (tai skaitā Kopprojekta) maksimālā
attiecināmo izmaksu summa:

Uzņēmējdarbībai pieejamais finansējuma periodā no
2023.-2027.gadam ir 917 823,22 EUR (50%)

Kārtas izsludināšanas principi:



Maksimālā attiecināmo izmaksu summa
vienam projektam no 15 000 - 200 000 EUR

Kādā veidā un cik bieži izsludināt projektu
pieteikšanās kārtas?

Citi nosacījumi 
Uzņēmējdarbības
projektiem



Uzņēmējdarbības  
atbalsta sniedzēji
ALP teritorijā.





Valsts attīstības
finanšu institūcija





Pirmsinkubācijas programma PINK
Inkubācijas programma INK

Jaunā periodā:
Uzsvars uz inovācijām, tehnoloģijām.
Ražošana ar inovatīviem elementiem.
Konkrēti kritēriji vēl nav apstiprināti.

Piedāvā



Varam piedāvāt
Apmācības - potenciālajiem
projektu iesniedzējiem
Pieredzes apmaiņas
pasākumus
Starpteritoriālo/ starprvalstu
sadarbību - uzņēmējdarbības
attīstības jomā
Konsultācijas



Ieskats citu
uzņēmējdarbības  
atbalsta
sniedzēju
piedāvājumos ...



Ko darīt, lai būtu labāk? Kā pilnvērtīgi izmantot atbalsta iespējas? Kas
pietrūkst? Kas nedarbojas?

Laiks sarunai par
nepieciešamo atbalstu

uzņēmējiem,
uzlabojumiem



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.



Paldies par ieguldījumu un
atsaucību!

Santa Harjo-Ozoliņa
santa.harjoozolina@gmail.com


