
LEADER projektu iesniegumu 

konkursa 7.kārtas nosacījumi

Partnerība Daugavkrasts



Pamata nosacījumi

 Biedrības «Partnerība Daugavkrasts» darbības teritorija - Ķekavas novads: Ķekavas pagasts, 
Daugmales pagasts, Baložu pilsēta

 Projektu iesniegšana – 2022.gada 1.februāris – 28.februāris
 Kopējais izsludinātais finansējums – EUR 357 624,66
 Projekta realizācijas termiņš (no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu):

 Būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi
 Iekārtu, aprīkojuma, tehnikas iegāde, informācijas tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde – 1 gads
 Izsludinātas visas rīcības



1.rīcība „Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, 
tirdzniecības vietu izveidošana”

Mērķis: Partnerības „Daugavkrasts” teritorijas ekonomiskā attīstība, atbalstot jaunu uzņēmumu 
veidošanos un esošo attīstību
Aktivitātes:
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū;
Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū;
Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu 

ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai

 Izsludinātais publiskais finansējums: EUR 226 080,07
 Viena projekta attiecināmās izmaksas: EUR 40 000
 Atbalsta intensitāte: 70% no attiecināmajām izmaksām/ kopprojektiem 80%



2.1.rīcība „Partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras 
un vides kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība”

Mērķis: VRG “Partnerība Daugavkrasts” teritorijas iedzīvotāju labklājības paaugstināšana un dabas un 
kultūrvides attīstība
Aktivitāte: vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu 
pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību

 Izsludinātais publiskais finansējums: EUR 54 000,00
 Viena projekta attiecināmās izmaksas: EUR 30 000
 Atbalsta intensitāte: 90% no attiecināmajām izmaksām
 !!! Rīcībā netiek atbalstīta ceļu, ielu un ar tām saistītas infrastruktūras izbūve, rekonstrukcija, 

atjaunošana, u.c. darbības.



2.2.rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, 
mūžizglītības veicināšana”

Mērķis: VRG “Partnerība Daugavkrasts” teritorijas iedzīvotāju labklājības paaugstināšana un 
dabas un kultūrvides attīstība
Aktivitāte: sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, 
kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai
 Izsludinātais publiskais finansējums: EUR 77 544,59
 Viena projekta attiecināmās izmaksas: EUR 10 000
 Atbalsta intensitāte: 90% no attiecināmajām izmaksām
 !!! Rīcībā netiek atbalstīta tautas tērpu, koncerttērpu, citu māksliniecisko un sporta kolektīvu 

tērpu, apavu iegāde.



Nosacījums visām rīcībām

!!! Atbilstoši Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Rīcību aprakstos 
noteiktajam:

Projekti, kuros būs paredzēti būvdarbi, būvju būvniecība, pārbūve, atjaunošana, 
ierīkošana un/vai novietošana un tamlīdzīgi tiks atbalstīti tikai tad, ja kopā ar 
projekta iesniegumu būs iesniegts dokuments, kas pierāda, ka plānotajiem 
būvdarbiem ir izdota būvatļauja un tajā veikta atzīme par projektēšanas 
nosacījumu izpildi, vai ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi 
apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā par projektēšanas nosacījumu 
izpildi.



Partnerības papildus darbības virzieni
LEADER sadarbības projekts «Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā», projekta 
materiāli:

Rokasgrāmata: ej.uz/SUrokasgramata_LEADER
Video lekcijas: https://ej.uz/SU_video_lekcijas
Par projektu: https://daugavkrasts.lv/category/sadarbibas-projekti/sociala-
uznemejdarbiba/
FB lapa: @Biznesasiltumnica

NVO kontakt punkta veidošana Ķekavas novadā iedzīvotājiem, nevalstiskajām 
organizācijām, iedzīvotāju kopienām – pasākumi, savstarpēja tīklošanās, sadarbība ar 
pašvaldību, atbalsta un konsultāciju iespējas.

Vairāk informācijas: https://daugavkrasts.lv/category/notikumi-nvo-sektora/
FB lapa: @kekavasnovadanvo

https://ej.uz/SUrokasgramata_LEADER
https://ej.uz/SU_video_lekcijas
https://daugavkrasts.lv/category/sadarbibas-projekti/sociala-uznemejdarbiba/
https://daugavkrasts.lv/category/notikumi-nvo-sektora/


 Konsultācijas (iepriekš vienojoties par laiku) zoom vai klātienē:
 biedrības administratīvā vadītāja Aiga Smiltāne

 Tālrunis: 25418113
 E-pasts: info@daugavkrasts.lv

 Informācija pieejama:
 www.daugavkrasts.lv sadaļā Dokumenti
 www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi

SEKO MUMS:
www.daugavkrasts.lv

@partneribadaugavkrasts

Birojs: Nākotnes iela 2, 2.stāvā, Ķekavā
KODOLA ĒKĀ
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