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Šī gada, 24.aprīlī PPP biedrības „Zied zeme” izpilddirektore Linda Krūmiņa parakstīja līgumu ar Lauku 
Atbalsta dienestu, par finansējuma piešķiršanu projekta “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība 
“Zied zeme” attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam” , kas paredz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma (410) “Vietējās attīstības 
stratēģijas” īstenošanu.

Šī līguma parakstīšana apliecina, ka PPP biedrības „Zied zeme” darba komanda ir piesaistījusi vairāk kā 
600 tūkstoši latu, kas paredzēti Ogres lauku teritoriju attīstībai.
PPP biedrībai „Zied zeme” jau ir pieredze stratēģijas ieviešanā un īstenošanā, jo iepriekšējā perioda 
(2006.-2009.gads) attīstības stratēģija tika apstiprināta LR Zemkopības ministrijā un stratēģijas 
īstenošanai tika piešķirti 112 530 lati. 2007.gadā Ogres rajona nevalstiskās organizācijas trijās projektu 
konkursu kārtās PPP biedrībai „Zied zeme” iesniedza 41 projektu ar kopējo pieprasīto summu 195 
tūkstoši latu, no kuriem tika atbalstīti 23 projekti ar kopējo summu 112 tūkstoši latu.
Šajā plānošanas periodā PPP biedrības „Zied zeme” lauku attīstības stratēģijas Rīcības plānā ir 
sekojošas rīcības:
1.1.Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai.
1.2.Atbalsts jauniešu un ģimeņu centru izveidei.
2.1.Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai.
3.1.Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību 
saistīto nozari).
Galvenā atšķirība, salīdzinot ar iepriekšējiem projektu konkursiem, ir tā, ka šoreiz projektu pieteikumus 
varēs iesniegt ne tikai nevalstiskās organizācijas, bet arī uzņēmumi, pašvaldības un arī fiziskas 
personas. 
Pirmais projektu konkurss tiks izsludināts jau maija sākumā. 
Šī gada 21.maijā, pl.10, Ogres rajona padomes ēkā, notiks apmācību seminārs par   projektu pieteikumu 
veidlapu sagatavošanu. 
PPP biedrība „Zied zeme” ir izstrādājusi arī Ogres rajona zivsaimniecības attīstības plānu 2009-
2013.gadam. Šobrīd tiek gaidīts, kad Lauku atbalsta dienests izsludinās konkursu minēto stratēģiju 
īstenošanai. Veiksmes gadījumā laika posmā no 2009. līdz 2013. gadam Ogres rajonam vēl tiks 
piesaistīti gandrīz 1,5 miljoni latu.
Ar apstiprināto PPP biedrības „Zied zeme” lauku attīstības stratēģiju var iepazīties www.ziedzeme.lv 
sadaļā Dokumentācija. Tuvāk informācija par stratēģijas ieviešanu – Indra Leja, tel.29356923, 
indra@ziedzeme.lv
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