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Kas ir tā saucamais Delikatešu grozs? Vai tas paredzēts noteiktai elitei, izredzētajiem vai
vienkāršajai tautai?      

  

Publisko un privāto partnerattiecību (PPP) biedrības «Zied zeme» izpilddirektore Linda Krūmiņa
«OVV» skaidro, ka tā ir «Zied zeme» darbinieku brīvprātīga iniciatīva, kuras darbības mērķis ir
veicināt vietējo uzņēmēju/pārtikas ražotāju produktu atpazīstamību. Delikatešu grozs «Zied
zeme» ir piepildīts ar vietējo ražotāju produktiem, kuri izvēlēti, vērtējot to unikalitāti un kvalitāti,
īpaši veicinot noteiktas teritorijas atpazīstamību un izaugsmi. Tas ir piedāvājums Ogres, Ikšķiles,
Ķeguma un Lielvārdes novada ražotājiem. Produktu grozs sastāv no piecām grupām: piena
produkti; gaļas/zivs izstrādājumi; dārzeņi; konditoreja; dzērieni.

  

Delikatešu grozā «Zied zeme» dalībniekiem ir svarīgi dot savu produktu kvalitātes atzinību, līdz
ar to produktam jābūt Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) un citām ražošanai nepieciešamajām
atļaujām.

  

Ražotājam jānodrošina bezmaksas produkta vienības grozu komplektēšanai. Pēc iespējas
jāiesaistās produkta prezentācijā, piemēram, degustāciju galdos. Jānodrošina produkta
iesaiņošana. Jānodrošina informācija par produktu un uzņēmumu, kā arī vizuālie materiāli, kas
var tikti izmantoti bukletā. Produktam jābūt nopērkamam tirdzniecības vietās.

  

Nokomplektēts grozs tiks izmantots kā balva iedzīvotājiem un organizācijām par īpašiem
sasniegumiem sabiedriskajās aktivitātēs, izglītībā, kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā un citās
jomās.

  

Informācija par Delikatešu grozu «Zied zeme» un iekļautajiem produktiem tiks publicēta
plašsaziņas līdzekļos, izplatīta biedrībai pieejamos informācijas tīklos.

  

Delikatešu grozs tiks piedāvāts kā nopērkams suvenīrs, piemēram, vietējām pašvaldībām,
tūrisma organizācijām. Tāpat būs iespējama dalība tirdziņos un izstādēs; konsultācijas
investīciju piesaistē; apmācības konkurētspējas stiprināšanai, pieredzes un labas prakses
apmaiņas, jaunas sadarbības partneri, kontakti un iespējas.
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Ideja radusies pagājušā gada pavasarī un sabiedrībai tika prezentēta 2010.gada 25.maijā,
«Zied zeme» piecu gadu darbības jubilejas pasākumā. Šobrīd par sadarbības partneriem
kļuvuši zemnieku saimniecība «Galiņi», Šmita delikateses, Bekubode, Ķeipenes piparkūkas, 
Fazer
maiznīca, Policijas akadēmija.

  

Uzņēmēji, kuri ieinteresēti iesaistīties «Zied zeme» delikatešu groza satura pilnveidošanā, laipni
aicināti sazināties ar PPP biedrības «Zied zeme» izpilddirektori Lindu Krūmiņu.
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