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Piektdien, 2.novembrī, Lielvārdē, kultūras namā Lielvārde, plkst. 10:00 Zemkopības ministrija sadarbībā 
ar publisko un privāto partnerattiecību biedrību "Zied zeme" atklās LEADER+ veida pasākuma 
ieviešanas noslēguma konferenci "LEADER+ veida pasākuma ieviešana Latvijā".

Latvijā šobrīd darbojas 28 vietējās rīcības grupas, kas ģeogrāfiski ir 85% no Latvijas teritorijas. 17 no 
tām ir saņēmušas Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētu atbalstu vietējās attīstības stratēģijas 
īstenošanai. Savukārt 11 vietējās rīcības grupas patlaban izstrādā vietējās attīstības stratēģijas 
programmēšanas periodam 2007.-2013.gadam.

Konferenci atklās Zemkopības ministrs Mārtiņš Roze.

Konferences mērķis ir dalīties pieredzē par LEADER+ veida pasākuma ieviešanu Latvijā, salīdzināt to ar 
kaimiņvalstu, Lietuvas un Igaunijas, pieredzi, kā arī veidot diskusiju, kā iegūtās zināšanas izmantot 
nākamajā programmēšanas periodā 2007.-2013.gadam.

Konferences dienas otrajā pusē uzmanība tiks pievērsta praktisko darba rezultātu apkopošanai, vietējo 
rīcības grupu darbu prezentācijām un nākotnes perspektīvas modelēšanai.

Konferencē piedalīties ir laipni aicināti arī mediju pārstāvji.

Konference norit ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

Publisko un privāto partnerattiecību (PPP) biedrība “Zied zeme” ir LEADER+ veida pasākuma aktivitāšu 
īstenotāja Ogres rajonā, kas nodibināta 2005.gada 25.maijā, apvienojot pašvaldību, nevalstisko 
organizāciju un privāto uzņēmumu pārstāvjus. „Zied Zeme” darbības teritorija aptver visu Ogres rajonu 
(izņemot Ogres pilsētas teritoriju) - 1825,3 km², kopējais iedzīvotāju skaits - 36970.

Vietējās rīcības grupas PPP biedrības “Zied zeme” izstrādāta un Zemkopības ministrijā apstiprināta 
attīstības stratēģija ir virzīta uz vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu. LEADER+ veida 
pasākuma ietvaros vietējās rīcības grupas attīstības stratēģijas īstenošanai piesaistīti vairāk kā 112 000 
latu, t.sk. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju daļas līdzfinansējums 84 398 latu apmērā. Šos 
līdzekļus šobrīd var apgūt Ogres rajona nevalstiskās organizācijas (biedrības vai nodibinājumi), 
iesniedzot PPP biedrībai „Zied zeme” projektus, atbilstoši stratēģijā izvirzītājām prioritātēm. Patreizējais 
rīcības plāns tiks īstenots līdz 2008.gada 30.jūnijam.
Eiropā LEADER programma tiek ieviesta jau 15 gadus, taču Latvijā šo programmu plašāk pazīst tikai 
pēdējos trīs gadus.

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no 
LEADER pieejas principiem ir augšupējā pieeja, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, 
iesaistoties savas teritorijas problēmu risināšanā.

Lai nodrošinātu kopīgu skatījumu uz lauku attīstības jautājumu risināšanas iespējām, pārstāvji no 
dažādiem sektoriem (ekonomiskie, sociālie un pašvaldību pārstāvji) apvienojas un izveido vietējo rīcības 
grupu. Vietējai rīcības grupai ir nozīmīga loma aktuālu problēmu risināšanā vietējā teritorijā. Izmatojot 
novatorisku pieeju, tā izstrādā uz vietējo iedzīvotāju vajadzībām balstītu attīstības stratēģiju, nosaka 
teritorijas attīstības prioritātes un sniedz iespēju vietējiem iedzīvotājiem īstenojot pašu izstrādātus 
projektus saskaņotus ar attīstības stratēģiju.

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