
BIEDRĪBA «PARTNERĪBA «DAUGAVKRASTS»»



LEADER pieejas īstenošana

➢ 2021.gadā LEADER projektu kārta nebija, tikai gada otrā pusē tika piešķirts pārejas perioda (2021.-
2022.gads) finansējums EUR 212 751,02 apmērā.

➢ Projektu kārta izsludināta 2022.gada sākumā par kopējo summu EUR 357 624,66, t.sk. 
uzņēmējdarbība EUR 226 080,07, sabiedriskie projekti – EUR 131 544,59.

➢ DIŽPROJEKTS 2021: Pamatlīdzekļu iegāde SIA BeATUS darbības uzsākšanai



LEADER sadarbības projekti

➢Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums jeb Exit Rīga
➢zīmols, mājaslapa

➢mārketinga aktivitātes - tūrisma operatoru un blogeru

vizītes, mobilais TIC, video rullīši, 

➢semināri tūrisma pakalpojumu sniedzējiem

➢nodibināta Pierīgas novadu tūrisma asociācija



LEADER sadarbības projekts - Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku 
teritorijā

➢ Ideju attīstības un mentoringa programma - 5 mēnešu garumā, tēmas sākot ar sociālās 
uzņēmējdarbības būtību un beidzot ar Altum pieteikuma aizpildīšanu
➢tika pilnveidotas 15 idejas

➢2021.gada augusts, septembris trīs pieredzes braucieni



Citu projektu realizācija
➢SIF projekta Kaimiņu sadarbība īstenošana kopā ar Pierīgas partnerību

➢AIF Kapacitātes projekts par NVO kontaktpunktu Ķekavas novadā

➢Dalība Ķekavas pašvaldības Urbact projektā



Kas notiek 2022.gadā un turpmāk

➢Turpināsim uzrunāt pašvaldību sadarbības

veidošanai NVO jomā

➢Ir uzsākta SIF projekta realizācija: 

➢Septembrī jāuzsāk AIF Kapacitātes projekta realizācija: NVO sadarbības platformas attīstība 
novadā, projektā paredzēts:
➢pilnveidot komunikācijas instrumentus, līderu zināšanas un kompetenci;
➢komandas veidošana biedru iesaistei sadarbības platformas attīstībā – 2 dienu apmācības, septembris –

oktobris;
➢zināšanu un prasmju attīstība optimālai nevalstiskā sektora sadarbības veidošanai – apmācības par četrām 

tēmām un diskusiju cikls, vienas tēmas lektori – partneri no Norvēģijas, novembris – 2023.gada augusts;
➢NVO kontaktpunkta komunikācijas kampaņa sadarbības platformas nostiprināšanai, novembris – 2023.gada 

jūnijs



2023.-2027.plānošanas periods
➢ LAP paredzētas aktivitātes novadiem, kas robežojas ar Rīgu – šobrīd saskaņošanā EK:
➢ Uzņēmējdarbība – sociālā uzņēmējdarbība, kopprojekti ar pašvaldību, tirdzniecības vietas

➢ Publiskā infrastruktūra, sabiedriskās aktivitātes

➢ Starpteritoriālā, starpvalstu sadarbība

➢ Pārtikas īso piegāžu ķēžu un zaļā iepirkuma darbības veicināšana

➢Kritēriji LEADER finansējuma sadalei:
➢iedzīvotāju skaits vietējās rīcības grupas darbības teritorijā (1iedz.) – 0,2

➢vietējās rīcības grupas darbības teritorijas platība (1km2) – 0,1

➢iedzīvotāju samazinājuma koeficients (2020.gads/2014.gadu) – 0,4

➢attāluma koeficients līdz Rīgai – 0,3



2023.-2027.plānošanas periods

➢Paredzamais finansējums Daugavkrastam (esošās teritorijas ietvaros) – EUR 602 000, 
no kuriem (iespējams vēl tiek atrēķināts pārejas perioda finansējums EUR 265 813):
➢finansējums LEADER projektiem, t.sk. sadarbības projektiem – EUR 511 700

➢administratīvajām izmaksām (15%) – EUR 90 300 – jārēķina aptuveni 6 gadu periodam
➢šajā periodā administratīvās izmaksas vienam gadam – aptuveni EUR 25 000

➢Ja Daugavkrastam pievienojas Baldones pilsēta un lauku teritorija – papildus aptuveni 
EUR 200 000

➢Kādas ir iespējas:
➢palikt atsevišķi kā Daugavkrastam – nav pietiekošs administratīvais finansējums, kapacitāte

➢apvienoties – ar kurām partnerībām?



Partnerības Daugavkrasts kapacitātes stiprināšana jaunas funkcijas 
attīstīšanai



SEKO MUMS:

www.daugavkrasts.lv

@partneribadaugavkrasts

@kekavasnovadanvo

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

http://www.daugavkrasts.lv/

