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Janvāra sākumā VRG (Vietējās Rīcības grupa) PPP biedrības (Publisko un privāto 
partnerattiecību biedrība) “Zied zeme” valde saņēma informāciju ka Zemkopības 
ministrijas Lauku atbalsta dienestā ir izvērtēti programmā Leader+ izsludinātā 
konkursa Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas rezultāti – PPP 
biedrības “Zied zeme” izstrādātā un iesniegtā stratēģija ir apstiprināta. 

Kļuvis zināms, ka no Eiropas Lauksaimniecības virzības garantiju fonda 
organizācijai piešķirti 112 530,87 lati. 

Stratēģija ļaus PPP biedrības “Zied zeme” teritorijā esošajām biedrībām un nodibinājumiem realizēt savas idejas – 
organizēt izglītojošus, kultūras, izklaides u.c. pasākumus, attīstīt ārpusskolas un pieaugušo izglītību, rast inovatīvus 
risinājumus savas teritorijas attīstībai  un  labiekārtot savu dzīves vidi Ogres rajonā. Pirmos projektu konkursus izsludinās 
šā gada februārī.

Projektus var iesniegt oficiāli reģistrējušās nevalstiskās organizācijas (NVO) kuras savu projektu plāno īstenot PPP 
biedrības “Zied zeme” teritorijā. Projekta maksimālā summa 5 000 Ls. Atbalsts apstiprinātajiem projektiem tiks piešķirs 
100% apmērā. Projekti jāiesniedz 1 mēneša laikā no konkursa izsludināšanas. PPP biedrības “Zied zeme” stratēģija, 
aktivitātes, kurās var iesniegt projektus un iepazīties ar projektu atlases noteikumiem var pielikuma failā.

PPP biedrība “Zied zeme” teritorija: 9 pagasti (Birzgales pagasts, Jumpravas pagasts, Krapes pagasts, Ķeipenes 
pagasts, Lēdmanes pagasts, Lauberes pagasts, Madlienas pagasts, Mazozolu pagasts, Meņģeles pagasts, Taurupes 
pagasts, Suntažu pagasts) 3 novadi (Ikšķiles novads, Lielvārdes novads un Ķeguma novads),  kā arī Ogres novada 
Ogresgala pagasts.

Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu organizē reģionālo semināru Leader + veida aktivitāšu 
ieviešanai 13.februārī, Zemkopības ministrijā 2.stāva Lielajā zālē Republikas laukums 2, Rīgā plkst:10.00 – 13.00. Tēma 
„Vietējās iniciatīvas grupu projektu izstrāde (LEADER+ veida pasākums)”. 
Semināru mērķauditorija: vietējās iniciatīvu grupas (VIG) un citi interesenti, kas plāno iesniegt projektus vietējās attīstības 
stratēģiju īstenošanai.

Februāra sākumā tiks organizēts seminārs arī Ogres rajona pašvaldībā.

Kontaktinformācija: Velta Riekstiņa (t.263 14 147, nbaaka@inbox.lv) vai Indra Leja (t. 266 710 66, 
indra.leja@ogrerp.oic.lv).
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