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Vairåk informåcijas: www.ziedzeme.lv
Papildus informåcija un pieteikšanås uz seminåriem pie:  
Indras Lejas (indra@ziedzeme.lv, tålr. 29185665) vai Veltas Riekstiñas (velta@ziedzeme.lv, tålr.: 26314147)

Publisko un privåto partnerattiecîbu biedrîba „Zied zeme”
                                                     Izsludina projektu konkursu
Sekojošås rîcîbås:
1.1. Atbalsts iedzîvotåju apmåcîbai,  izglîtošanai, personiskai izaugsmei un jaunu iemañu iegüšanai; 
1.2. Atbalsts jauniešu un ©imeñu centru izveidei;
2.1. Atbalsts vietéjo iniciatîvu grupu darbîbas nodrošinåšanai un attîstîbai;
3.1. Atbalsts nodarbinåtîbas veicinåšanai un pakalpojumu dažådošanai;
3.2. Atbalsts ar zivsaimniecîbu un türismu saistîtas maza méroga infrastruktüras un pakalpojumu attîstîbai; 
4.1. Atbalsts teritorijas labiekårtošanai;
4.2. Atbalsts vietéjas nozîmes brîvå laika pavadîšanas, sporta un kultüras objektu izveidei vai atjaunošanai;
4.3. Atbalsts pašvaldîbas ce¬u büvniecîbai vai rekonstrukcijai. 

Projektu iesniegumu pieñemšana notiks no 2010. gada 3. maija lîdz 2010. gada 3. jünijam.

Atbalsta sañéméji var büt: biedrîbas vai nodibinåjumi, pašvaldîbas, juridiskas un fiziskas personas.  
Projekti jåîsteno Ogres (izñemot Ogres pilsétu), Ikš˚iles, eguma un Lielvårdes novados.

Seminåri par konkursiem un projektu sagatavošanu:
9. aprîlî,    plkst. 15.00, Ogres novada pašvaldîba, Lielajå zålé (3.ståvs), Brîvîbas iela 33, Ogré
5. maijå,   plkst. 15.00, Ogres novada pašvaldîba, Lielajå zålé (3.ståvs), Brîvîbas iela 33, Ogré
7. maijå,   plkst. 15.00, Eizenšteina komunikåciju centrå, eipenes stacija, eipenes pagasts
14. maijå, plkst. 15.00, Lielvårdes Sociålå dienas aprüpes centrå, Ausek¬a ielå 3, Lielvårde

Vairåk informåcijas: www.ziedzeme.lv

PPP biedrība Zied zeme 2013.gada projektu 
konkursu izsludinās vasaras beigās!

2013.gads sākās ar labām ziņām – PPP biedrība Zied zeme vietējās 
attīstības stratēģijas īstenošanai un LEADER projektu konkursa 
izsludināšanai ir piešķirts papildus fi nansējums!
Tas nozīmē, ka arī šogad tiks izsludinās projektu konkurss vietējās 
teritorijas iedzīvotājiem. 

Vairāk uzzini apmeklējot seminārus, kas notiks: 
23.aprīlis plkst.17:00 - Ķeguma komercnovirziena vidusskola, Skolas 
iela 10, Ķegums
30.aprīlis plkst.17:00 - Eizenšteina komunikāciju centrs, Ķeipenes 
stacija, Ķeipenes pagasts
8.maijs plkst.17:00 - Lielvārdes kultūras nams, 2.st. zāle, Parka iela 3, 
Lielvārde
Konkurss tiks izsludināts sekojošās rīcībās:
1.1. Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai; 
1.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem; 
2.1. Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai 
(izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari); 
2.2. Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga 
infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai; 
4.1. Atbalsts Mājražošanas attīstībai;
Dalība semināros ir BEZMAKSAS!
Piesakies semināram aizpildot pieteikuma anketu www.ziedzeme.lv
Papildus informācija zvanot vai rakstot: 
Indrai Lejai (indra@ziedzeme.lv, tālr.29185665)

No 2009.-2011.gadam PPP 
biedrība Zied zeme vietējās attīs-
tības stratēģijas LEADER projektu 
konkursos ir iesniegti 13 projekti, 
paredzot izveidot vai rekonstruēt 
13 jauniešu un ģimenes centrus 
Ogres (izņemot Ogres pilsētu), 
Ķeguma, Lielvārdes un Ikšķiles 
novados. Biedrības “Birzgales at-
tīstības centrs” īstenotais projekts 
“Jauniešu kultūras centra izveide 
Birzgalē” ir spilgts piemērs tam, 
ka LEADER var kļūt par pamu-
dinājumu, kā rezultātā iedzīvotāji 
nāk kopā, lemj un līdzdarbojās. 
Lai arī 2013.gadā rīcība Atbalsts 
jauniešu un ģimeņu centru izvei-
dei nav paredzēts, līdzīga rakstura 
projektu var sagatvot un iesniegt 
rīcībās, kas paredz sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanu vietējiem 
iedzīvotājiem. 

Lai saņemtu informāciju, par 
projekta Idejas atbilstību publiskā 
fi nansējuma atbalsta piešķiršanas 
nosacījumiem, aicinu apmeklēt 
seminārus par LEADER projekta 
iesnieguma sagatavošanu. 

Linda Cīrule
valdes priekšsēdētāja

Birzgales Attīstības Centrs
2012.gada novembrī ofi ciāli 

tika realizēts pirmais biedrības 
“Birzgales Attīstības Centrs” LE-
ADER projekts, kura rezultātā 
tika veikti telpu renovācijas darbi 
Birzgales tautas namā ar mērķi 
izveidot vietu, kur jauniešiem sa-
tikties, dalīties ar pieredzi, mācī-
ties un kopā interesanti un lietde-
rīgi pavadīt savu brīvo laiku. 

Biedrība aktīvi strādā, lai pie-
saistītu ziedojumus no vietējiem 
uzņēmējiem. 2012.gada oktobra 
un novembra mēnešu laikā tika 
saziedoti 575Ls!!! Ar šo fi nansēju-
mu pietik, lai veiksmīgi realizētu 
abus iesniegtos Ķeguma novada 
domes iedzīvotāju iniciatīvas vei-
cināšanas projektus par galdu un 
krēslu iegādi, kā arī virtuves stūrī-
ša izveidi jauniešu centrā.

2013.gada sākums biedrības 
izaugsmei bija īpaši notikumiem 
bagāts. 19.janvārī tika noorgani-
zēts pirmais Birzgales jauniešu 
forums, uz kuru ieradās vairāk 
nekā 26 darboties griboši jaunieši 
vecumā no 14 līdz 26 gadiem. Fo-
ruma laikā tika izklāstīta ideja par 
jauniešu centra izveidi un attīstī-
bu Birzgalē. Jaunieši ģenerēja ide-
jas par to, ko viņi vēlētos redzēt 
jauniešu centrā, kādus pasāku-
mus vēlētos organizēt un, kā jau-
nieši ar savām idejām un darbiem 
varētu sevi pierādīt pieaugušo 
acīs un darboties sabiedrības labā. 
Foruma laikā tika uzņemti 19!!! 
jauni biedri, kas izteica vēlmi 
darboties jauniešu centra labā. 
Uzreiz pēc foruma tika izveidota 
draugiem.lv domubiedru grupa, 
kurai šobrīd seko vairāk kā 100 
jaunieši. Domu biedru grupā jau-

nieši tiek informēti par piedāvāta-
jām aktivitātēm un biedrības ak-
tualitātēm, kā arī tiek dota iespēja 
izteikt savu viedokli un idejas 
jauniešu centra darbībai.

25.janvārī, ikviens interesents 
tika aicināts uz ofi ciālo Birzgales 
jauniešu centra atklāšanas pasā-
kumu. Uz pasākumu tika aicināti 
Ķeguma novada deputāti, ziedo-
tāji, pašvaldības iestāžu darbinie-
ki, jaunieši u.c. interesenti. Nefor-
mālā gaisotnē pasākuma viesiem 
tika prezentēts stāsts par jauniešu 
centra tapšanu, kas uz doto brīdi 
paveikts, kādu devumu jaunieši 
var dot sabiedrībai, kādas fi nan-
sējuma piesaistes iespējas pastāv, 
kā arī tika izteiktas pateicības 
dāsnākajiem ziedotājiem. Paldies 
visiem ielūgtajiem viesiem par 
apsveikumiem, praktiskajām dā-
vanām un laba vēlējumiem nā-
kotnē! 

Par godu jauniešu centra at-
klāšanai, tajā pašā vakarā tika or-
ganizēta pirmā ballīte jauniešiem. 
Jau nākamajā nedēļas nogalē jau-
nieši organizēja pirmo tematisko 
galda spēļu vakaru, kurā tika uz-
ņemti vēl 9 jauni biedri, kopējo 
biedru pulku palielinot līdz 30 
biedriem! Paldies visiem jaunie-
šiem, kuri aktīvi iesaistās aktivitā-
tēs un vēlas padarīt ikdienu krā-
saināku.

9.februārī tika organizēts pir-
mais jauniešu forums pamatsko-
las skolēniem. Foruma organi-
zatorisko lomu uzņēmās Baiba 
Petrovska, jo ikdienā Birzgales 
pamatskolā strādā tieši ar šiem 
skolēniem. Foruma laikā  jaunie-
šiem bija jāatbild un jāsniedz ide-
jas uz jautājumiem, par to, kādu 
viņi vēlas redzēt jauniešu centru, 
kādus pasākumus vēlas īstenot un 
kā jaunieši sevi var pierādīt pie-
augušo acīs, veicot labus darbus 
sabiedrības labā.

Marta mēnesis tika pava-
dīts Lieldienu svētku noskaņās. 
Birzgales jauniešu centra telpās 
23.martā jaunākajiem biedriem 
tika organizēts tematiskais pasā-
kums “Lieldienas gaidot”. Pasā-
kuma laikā jaunieši atskaitījās par 
jau padarīto un plānoja jaunus 
darbus tuvākajiem mēnešiem. 
Jaunieši ģenerēja idejas sauklim, 
kas vislabāk varētu piestāvēt jau-
niešu centra būtībai. Jaunieši bija 
izdekorējuši centra telpas Lieldie-
nu noskaņās un pasākuma laikā 
tika krāsotas olas un veidots krāš-
ņs olu koks. 27.martā pie mums 
viesojās pārstāves no Taurupes, 
lai apskatītu jauniešu centru un 
smeltos iedvesmu jauniešu centra 
izveidei Taurupē. Izrādījām cen-
tra telpas, pastāstījām par savu 
pieredzi centra izveidē, realizēta-
jiem projektiem un iniciatīvām, 
saviem nākotnes plāniem un sa-
darbības iespējām. 31.martā Birz-

gales tautas namā notika Birzga-
les pamatskolas skolēnu Lieldienu 
koncertuzvedums „Kā zaķēni olas 
krāsoja!” Pēc koncerta palīdzējām 
organizēt Lieldienu atrakcijas un 
putnu būrīšu izgatavošanu. Bija 
liels prieks un gandarījums par 
to, ka varējām darboties kopā ar 
bērniem un viņu vecākiem, pa-
mācīt bērniem praktiskas lietas, 
kas noteikti noderēs dzīvē, un 
izgatavot dažādus putnu būrīšus, 
kuri tiks izlikti parkā, pie pamat-
skolas vai piemājas dārziņā.

Tuvāk plānotie pasākumi 
ir 27.aprīļa Lielās talkas diena, 
kurā palīdzēsim sakopt Birzgales 
centra teritoriju. Tajā pašā dienā 
pirmo reizi rīkosim akciju „Ielai-
dīsim pavasari tavās mājās!” Ak-
cijas laikā jaunieši bez atlīdzības, 
brīvprātīgi palīdzēs nomazgāt 
logus Birzgales pensionāriem un 
cilvēkiem ar invaliditāti. Šai akti-
vitātei esam aicinājuši pieteikties 
cilvēkus, kuri paši nespēj nomaz-
gāt savu mājokļu logus un kuriem 
nav, kas tos nomazgā. Šo lielisko 
ideju aizguvām no Ogres jauniešu 
kluba „Projektu darbnīca”.

Sakām lielu paldies Ķeguma 
novada pašvaldībai par līdzfi nan-
sējuma nodrošinājumu LEADER 
projekta realizācijai, kā arī sa-
kām lielu paldies Ķeguma nova-
da domes projektu koordinatorei 
Dacei Soboļevai par palīdzību 
un sadarbību abu iedzīvotāju ini-
ciatīvas projektu realizācijā. Pal-
dies PPP biedrībai „Zied zeme” 
par iespēju realizēt LEADER 
projektus vietējās teritorijas 
iedzīvotāju labklājībai!

Jānis Siliņš
valdes loceklis

biedrība “Birzgales Attīstības 
Centrs”

Iesniedzējs: Biedrība “Birz-
gales Attīstības Centrs” (NVO)

Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts
Īstenošanas vieta: Birzgale, 

Birzgales pag., Ķeguma nov.
Kopējais fi nansējums: 

9460,00Ls
Publiskais fi nansējums: 

8419,22Ls
Rīcības nosaukums: 1.2.At-

balsts jauniešu un ģimeņu centru 
izveidei

Projekta apraksts:
Projekta mērķis: izveidot jau-

niešu kultūras centru Birzgalē.
Birzgales jaunieši ir aktīvi, 

sportiski, veselīgi un izglītoti pa-
teicoties Birzgales mūzikas skolas 
darbībai, sportiskām aktivitātēm 
un iegūtām zināšanām skolās, 
BET jauniešiem līdz šim nebija 
savas vides, kur satikties, dalīties 
ar pieredzi, mācīties un kopā in-
teresanti un lietderīgi pavadīt 
savu brīvo laiku. Pateicoties pašu 
jauniešu iniciatīvai, tika sagata-

Zied zeme LEADER projekts: 
Jauniešu kultūras centra izveide Birzgalē

vots projekts, kura mērķis bija 
izveidot estētisku vidi, kur jau-
niešiem pavadīt savu brīvo laiku, 
kā arī nodarboties ar neformālo 
izglītību.

Projekta rezultātā tika izre-

montētas Birzgales tautas nama 
2.stāva telpas. Tika izveidota vie-
na multifunkcionāla telpa dažāda 
veida aktivitātēm, gan atpūtai, gan 
izklaidei, gan apmācībām, gan arī 
citiem saviesīgiem pasākumiem.


