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Zied zeme atbalsta 3 projektus zivsaimniecības 
un tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai

Augustā PPP biedrībā Zied 
zeme noslēdzās EZF* projektu 
konkurss, kura rezultātā tiks at-
balstīti projekti ar mērķi uzlabot ar 
zivsaimniecību un tūrismu saistītu 
maza mēroga infrastruktūru un 
pakalpojumus. Kopējais pieeja-
mais fi nansējums bija nepilni 10 
000 euro, tomēr ar to pietiek, lai 
60% apmērā no kopējām izmak-
sām atbalstītu 3 projektus. 

Ja projektus veiksmīgi izdo-
sies īstenot, līdz nākamā gada 
vasarai sabiedrībai būs pieejama 
pilnveidota makšķernieku bāze ar 
3 jaunām makšķernieku mājiņām 
un elektrību pie Plaužu ezera, ko 
nodrošinās SIA Pelnukrogs. Bied-
rība “Par zaļu nākotni” uzlabos 
makšķerēšanas iespējas Ogres-
galā un citos ūdeņos, piedāvājot 
kanoe laivu nomu ar visu aprīko-

jumu gan laivošanai, gan makšķe-
rēšanai. Savukārt biedrība “Mēs-
Zivīm” uzlabos malu zvejniecības, 
nelikumīgas makšķerēšanas kon-
troles un zivju aizsardzības pakal-
pojumus, iegādājoties jaunu infra-
sarkanās novērošanas iekārtu ar 
ieraksta funkciju. 

PPP biedrība Zied zeme attīs-
tības stratēģijas 2009-2013 un Ei-
ropas Zivsaimniecības fonda pa-
sākuma  „Teritoriju attīstības stra-
tēģiju īstenošana” ietvaros kopu-
mā bija pieejams fi nansējums 617 
629,99 euro apmērā, kas atklātu 
projektu konkursu rezultātā pie-
šķirts 50 projektiem. Projektu re-
zultātā uzlabota ar zivsaimniecību 
saistīta infrastruktūra, pilnveidoti 
tūrisma pakalpojumi, labiekārto-
tas teritorijas, izveidoti un atjau-
noti vietējas nozīmes brīvā laika 

galvenās attīstības problēmas un 
vajadzības, uz kuru pamata tiek 
veidota lauku teritorijas attīstības 
vīzija, noteiktas galvenās prioritā-
tes un paredzētas konkrētas rīcī-
bas, kas sekmēs lauku teritorijas 
attīstību, veicinās jauninājumus, 
stiprinās lauku ekonomiku, nodro-
šinās pilnvērtīgu lauku iedzīvotāja 
dzīves kvalitāti.

Lai informētu iedzīvotājus par 
organizācijas darbību un aktua-
litātēm fi nanšu piesasites jomā, 
šovasar Zied zeme aktīvi piedalī-
jās savas teritorijas novadu svēt-
kos: 7.jūnijā - Ķeguma novadā, 
26.jūlijā - Lielvārdē, 9.augustā – 
Ikšķilē un 23.augustā – Ogrē.

Svētku ietvaros Zied zemes 
telts pārvērtās par PROJEKTU 
DARBNĪCU, kurā ikviens svētku 
apmeklētājs bija laipni aicināts 
savā novada kartē iezīmēt un 
ierakstīt, kas viņam pilsētā trūkst 
pilnai laimei. Piemēram, Ikšķiles 
novada iedzīvotāji izteica vēmi 
pēc renovēta veloceliņa līdz Tī-
nūžiem un Ogrei, diennakts ap-
tiekas, kancelejas preču veikala, 
tējas namiņa, strūklakas, suņu 
treniņu laukuma, slidotavas, bēr-
nu atrakcijām un citām atpūtas ie-
spējām. Lielvārdiešiem pietrūkst 
peldbaseins, papildus pludmale 
Daugavā, veloceliņš līdz Ķegu-
mam, auto stāvvietas pie dzelz-
ceļa stacijas. Savukārt Ogres 
svētku apmeklētājiem aktuāli bija 
visdažādākie uzlabojumi pilsēt-
vidē – liels bērnu atpūtas parks, 
boulings, kartingu trase, mini zoo, 
akvaparks, vairāk volejbola lauku-
mu, kino, skeitparks, piepūšamās 
atrakcijas, bērnu kafejnīca, bas-

kāju taka Zilajos kalnos, vairāk 
apģērbu veikalu, golfa laukums, 
atbildīgais par senioru sportu, 
neasfaltēto ielu atputekļošana, 
lifts ģimnāzijā, auto tunelis zem 
dzelzceļa, remontēta Lapu iela un 
Zilo kalnu prospekts, “Saulstaru” 
restaurācija, veloceliņi J.Čakstes 
prospektā, radoši domes dar-
binieki, bērnu sanatorija un citi 
arkultūrvidi, sociālo jomu, infra-
struktūru un aktīvo atpūtu saistīti 
jautājumi. Kāds no apmeklētājiem 
vienkārši norādīja, ka pietrūkst 
vairāk mīlestības un ka šādu pa-
sākumu jārīko katru sestdienu.

PROJEKTU DARBNĪCĀ paus-
tās idejas ir nozīmīgs resurss Zied 
zemes turpmākās darbības plā-
nošanā. Katra ideja un vajadzība 
tika uzklausīta un izmantota ieros-
mei, problēmu prioretizēšanai un 
nākotnes projektu vadlīniju radī-
šanai. Turklāt idejas tiks iesnieg-
tas arī pilsētu pašvaldībās, kurās, 
cerams, tās tiks uzklausītas un 
kāda daļa no tām arī īstenotas. 

Projektu vadītājs Māris Cīru-
lis iedzīvotājus mudināja domāt 
par to, kā iespējams veicināt 
izaugsmi sev apkārt pašu spē-
kiem. Uzņēmīgajiem, kas zina, 
ko grib, radīta kopfi nansēšanas 
(crowdfunding) interneta platfor-

Kā ziedzemiešiem gāja pilsētu svētkos?

Pēdējā laikā PPP biedrība 
Zied zeme saskaras ar 
iedzīvotāju jautājumiem par 
nākamo plānošanas periodu, 
kas faktiski jau ir sācies. Līdz 
ar to sniedzu īsu skaidrojumu 
ar informāciju, kas šobrīd ir 
piejama.

Ir izstrādāta un Eiropas 
komisijā iesniegta Latvijas Lau-
ku attīstības programma 2014.-
2020 - pamatdokuments, kas 
nosaka vadlīnijas, prioritātes, 
pamatprincipus tālākai Eiropas 
fi nansējuma sadalei. Zemkopības 
ministrijas un LAD ir uzsākusi dar-
bu pie pirmo noteikumu izstrādes 
un konsultācijām ar dažādām 
iesaistītajām pusēm. Zied zeme 
aktīvi piedalās jebkurā notei-
kumu izstrādē, kā arī seko līdzi 
visiem ar jauno plānošanas peri-

od un LEADER pieeju saistītiem 
jautājumiem. 

LEADER pasākuma ieviešanas 
grafi ks šobrīd paredz jaunu Vietējo 
attīstības strateģiju sagatavošanu 
un atlasi, kas turpināsies līdz 2015. 
gada sākumam. Pēc tam Vietējā 
rīcības grupa varēs organizēt pro-
jektu konkursus. Diemžēl šobrīd 
nav iespējams nosaukt konkrētu 
datumu, kad būs pieejami jau-
nie LEADER projektu konkursi, 
taču pēc PPP biedrība Zied zeme 
prognozēm tas varētu notik 2015. 
gada vidū. 

Plā nošanas periodā  no 2014.-
2020. gadam LEADER pasā kumu 
atslēgas vārds būs Sabiedrības 
virzīta vietējā attīstība (SVVA), 
kas nozīmē, ka iniciatī va nā k no 
vietē jiem iedzī votā jiem, iesais-
toties savas teritorijas problē mu 

Par nākamo plānošanas periodu 2014-2020 Zied zemē

palīdz īstenot daudzus sapņus un 
projektus visdažādākajām dzīves 
jomās. 

Lielu atzinību no svētku dalīb-
nieku puses izpelnījās Zied ze-
mes milzu spēles. Zied zemes ra-
došā komanda apzinās, ka svēt-
kus apmeklē ģimenes ar bērniem, 
tāpēc, lai vecāki ‘netraucēti’ varē-
tu saņemt informāciju – bērniem 
bija iespēja ‘uzspēlēt’ Ziedzemie-
šu milzu cirku un milzu dambreti. 
Ziedzemiešu cirks veidots, stilizēti 
atainojot ES fi nansējuma ieguldī-

jumu lauku teritorijās, minot da-
žus LEADER projektus, kas īste-
noti Zied zeme vietējās attīstības 
stratēģijas ietvaros. 

Bija patiess prieks piedalīties 
svētkos, vēl jo vairāk iepriecināja 
laime un apmierinājums apmek-
lētāju sejās gan par to, ka bija 
iespēja izteikt savu viedokli par 
nepieciešamajiem uzlabojumiem 
viņu dzīvesvietā un iepazīties ar 
jau ierosinātajām idejām, gan arī 
par dāvanā saņemto Ziedzemie-
šu cirka galda spēli. 

iedzīvotāju vajadzībām, un sa-
skaņojot tās ar kopējām attīstības 
prioritātēm. Tā ietver detalizētu 
lauku teritorijas situācijas analīzi, 

pavadīšanas, sporta un kultūras 
objekti, rekonstruēti pašvaldības 
ceļi, kā arī iegādāts aprīkojums 
vietējās teritorijas un iedzīvotā-
ju dzīves kvalitātes uzlabošanai. 
Ar visiem projektiem iespējams 
iepazīties Zied zeme mājaslapā - 
http://www.ziedzeme.lv/lv/projek-
ti/realizetie_projekti/ezf/

Projektu konsultants:
Māris Cīrulis, 

maris@ziedzeme.lv,
mob.29782159

*EZF – Eiropas Zivsaimniecī-
bas fonds

*PPP biedība Zied zeme, iz-
mantojot LEADER pieeju, īsteno 
Vietējās attīstības stratēģiju, ku-
ras ietvaros tiek organizēti atklāti 
projektu konkursi. Vietējā attīstī-
bas stratēģija ir detalizēts plāns, 
kas izstrādāts, balstoties uz lauku 

ma – www.idejuarmija.lv, ar kuras 
palīdzību katrs pats var piesaistīt 
fi nansējumu savu ideju un mērķu 
īstenošanai. Atliek tikai iesniegt 
idejas aprakstu un ķerties pie dar-
ba, meklējot cilvēkus, kas kaut ar 
nelielām summām gatavi sniegt 
savu ieguldījumu idejas realizē-
šanā. Latvijā kopfi nansēšanas 
portāli ir jaunums, bet ārzemēs tie 
jau ir iemantojuši popularitāti un 

Projektu konsultants
Māris Cīrulis, 
maris@ziedzeme.lv, 
mob.29782159

uzlabošanas projektus.
Plānots, ka atbalsta intensitā te 

tiks noteikta pēc projekta veida, 
nevis iesniedzēja tipa, tādejādi 
atbalsta intensitāte projektiem būs 
sekojoša:

• Sabiedriskā  labuma projek-
tiem - lī dz 90%; 

• Kopprojektiem, kopdarbī bai - 
lī dz 80%;

• Privā ta labuma projektiem - 
lī dz 70%.

LEADER projektos viena 
atbalstā mā  projekta attiecinā mo 
izmaksu summa nebūs lielā ka par 
50 000 EUR, uzņ ē mē jdarbī bas 
infrastruktū ras projektiem - lī dz 
100 000 EUR. 

identifi cē šanā  un risinā šanā , kur 
Vietējā rīcības grupa darbojas kā 
šo iedzīvotāju iniciatīvas, proble-
mu identifi cēšanas un risināšanas 
koordinators, kā arī mērķtiecīgs 
lauku attī stī bas veicinā tājs. 

LEADER pieejas pasākumos 
atbalsts ī paš i tiks sniegts vietē jā s 
ekonomikas attī stī bai, atbalstot 
uzņ ē mē jdarbī bas projektus (īpa-
ši lauku tūrismā, nelauksaimnie-
ciskā uzņēmējdarbībā, mājražo-
šanā) (vismaz 50%), tomēr nav 
aizmirstas arī tā saucamās Vietas 
potenciā la attī stī bas iniciatī vas, ar 
ko šajā plānošanas periodā sapra-
ta sabiedrisko aktivitāšu un pakal-
pojumu, kā arī infrastruktūras 


