
PPP biedrības Zied zeme
Biedru kopsapulces protokols Nr.2015-01

Norises laiks: 2015.gada 25.februāris plkst.16:00
Norises vieta: Ķeguma Dienas centrs, Liepu aleja 1b, Ķegums, Ķeguma novads 

Biedru sapulci sasaukusi valde PPP biedrība Zied zeme valdes priekšsēdētājas Lindas Cīrules personā, 
biedriem paziņojot par sapulci 2015. gada 30. janvārī (elektroniski).
 
Sapulcē piedalās 22 no 36 Biedrības biedriem (pārstāvjiem), sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir 
lemttiesīga.

Dalībnieki: saskaņā ar pielikumu Nr.1.

Biedru kopsapulci vada: Linda Cīrule
Biedru kopsapulci protokolē: Ilze Staģīte

Darba kārtība: 

I daļa 
1. Lindas Cīrules un Roberta Ozola uzrunas
2. Biedrības aktualitātes (Linda Cīrule)
3. 2007. - 2013. (2014.) gada LEADER aktualitātes (Māris Cīrulis)
4. Sabiedrisko attiecību aģentūra (Aija Upleja, LEAD)
5. 2014. - 2020.gada LEADER aktualitātes (Māris Cīrulis)
II daļa

1. Gada pārskata apstiprināšana
2. Statūtu grozījumi
3. Padomes vēlēšanas 
4. Citi jautājumi

I daļa

1.
Uzrunas

L.Cīrule un R.Ozols sveic visus klātesošos.,
L.Cīrule izsniedz biedriem biedra apliecības. L.Cīrule aicina klatesošos, tos kuri nav biedri, iepazīstināt ar 
sevi. 
Lēmumi šajā jautājumā netiek pieņemti.

2.
Biedrības aktualitātes 

L.Cīrule informē,  ka  biedrība  darbojas  pēc  principa  atklātība  un  aktivitātes,  un  jaunumi  tiek  atspoguļoti
publiskajos  ziņu  nesējos  -  Zied  zeme  izveidotajā  mājas  lapā  un  sociālajos  tīklos  –  Twitter,  Facebook,
draugiem.lv. 
Tiek demonstrēts Zied Zeme Twitter konts un uzskaitītas 2014.gadā veiktās aktivitātes.G.Kurmis lūdz atsūtīt
elektroniski e-pastā ziņu par Ikšķiles pilsētas svētkos apkopotajām iedzīvotāju idejām/ vēlmēm.
Lēmumi šajā jautājumā netiek pieņemti.

3.
2007.-2013. (2014.) gada LEADER aktualitātes

M.Cīrulis  informē par LEADER pieeju un 2007.-2013. (2014.) ieviestajiem projektiem, piešķirto finansējumu
un  tā  sadalījumu  pa  teritorijām  un  citus  statistikas  datus.  Plānošanas  periodā  saņemti  404  projektu
iesniegumi, no kuriem nedaudz vairāk kā 200 apstiprināti – vidēji katrs otrais projekts tiek apstiprināts.
Tiek demonstrēta biedrības Zied zeme mājas lapa, kurā apkopota informācija par projektiem, kas ir realizēti
un ir ieviešanas stadijā. Tiek iesaistīta auditorija, lai veiktu projektu atlasi Zied zemes mājas lapā.
Lēmumi šajā jautājumā netiek pieņemti.

4.
Sabiedrisko attiecību aģentūra LEAD
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L.Cīrule iepazīstina  auditoriju  ar  Aiju  Upleju.  Aija  ir  jaunākā  projektu  koordinatore  sabiedrisko  attiecību
aģentūrā LEAD.
A.Upleja  informē  par  LEAD Korporatīvo  komunikāciju,  aģentūras  galvenajiem  sadarbības  partneriem  un
aktivitātēm, kas plānotas sadarbībā ar biedrību Zied zeme.
Ir noslēgts līgums par publicitātes nodrošināšanu par LEADER programmas ietvaros ieviestajiem projektiem.
LEAD  sagatavos  materiālu  par  projektu  ieviesējiem,  kas  realizējuši  ELFA  un  EZF  atbalstītos  projektus.
Grāmatas autori būs rakstnieks Osvalds Zebris un fotogrāfs Kristaps Kalns. Grāmatu plānots izveidot līdz 18.
jūnijam.. Līguma ietvaros tiks sagatavoti arī 3 sižeti - OTV, Re:TV un LNT kanālos.
Lēmumi šajā jautājumā netiek pieņemti.

5.
2014. - 2020.gada LEADER aktualitātes

M.Cīrulis informē par plānošanas periodu 2014. – 2020.
Izvērtēt – plānot – realizēt ir 2015. gada darbības principi, šobrīd esam izvērtēšanas posmā.
Nākamais plānošanas periods tiek devēts par Sabiedrības virzītu vietējo attīstību (SVAA), kas paredz dažādu
fondu apvienošanu, taču Zied zeme strādās tikai ar ELFLA fondu, jo EZF plānota 15.5 km no jūras, taču citus
fondus nav plānots ieviest ar LEADER pieeju. 
Plānotais finansējums - 5 % no Lauku attīstības programmas t.i. 69.58 milj. EUR.
Informācija par plānoto atbalsta intensitāti un atbalstāmām aktivitātēm.
Informācija  par  laika  grafiku  un  darba  plānu  2014.gadam,  kas  saistīts  ar  VRG  atlasi,  kā  arī  atlases
nosacījumiem.
Viena no pirmajām aktivitātēm, kas veicina iedzīvotājus un jauniešus domāt par uzņēmējdarbību - Zied zeme
Mentoru  pēcpusdiena.  Pirmā  tikšanās  11.martā  Lielvārde,  Zeme  Cafe  telpās.  Ja  pasākums  izdosies
veiksmīgi, tiks plānoti līdzīgi pasākumi arī citos novados. 
Lēmumi šajā jautājumā netiek pieņemti.

II daļa

1.
Gada pārskats

G.Vilnītis – Vai gada pārskats bija elektroniski atsūtīts? 
L.Cīrule – Gada pārskats elektroniski nebija nosūtīts, jo tikai šodien saņēmu Revidenta ziņojums, ko arī 
nolasīšu.
L.Cīrule prezentē gada pārskatu un tā sastāvdaļas, un nolasa revidenta ziņojumu 
Biedrības ieņēmumus veido: ZM un LAD finansējums, SIF projekta finansējums, Biedru nauda un 
saimnieciskās darbības ieņēmumi.
Izdevumus veido: LEADER programmas ieviešana, SIF projekts un citi izdevumi
L.Cīrule izvirza priekšlikumu par Padomes locekļu nostrādāto darba laika uzskaiti
I.Dubra un A.Jankuna lūdz precizēt, kas gatavoja pārskatu un revidenta ziņojumu?
L.Cīrule: Pārskatu gatavoja Dace Pavlovska un revidents Evita Rubaža

Balsojums 
Par: 22; Pret: nav; Atturas: nav
Lēmums:
Apstiprināt PPP biedrības “Zied zeme” 2014. gada pārskatu. 

2.
Statūtu grozījumi

G.Vilnītis precizē, ka statūtu grozījumi saņemti elektroniski
L.Cīrule apstiprina un informē par 3 punktiem, kurus nepieciešams aktualizēt:
1. 2.nodaļa. Biedrības mērķi.
Papildināt ar „2.1.4. pilsoniskas un sociāli atbildīgas sabiedrības attīstīšana”
(saskaņā ar 2014.gada 6.marta biedru kopsapulcē pieņemto lēmumu)
2. 9.nodaļa. Pārstāvju lēmējinstitūcija – Padome.
Papildināt  ar  „9.7.1. ja  apstākļi  prasa  steidzamu  Padomes  lēmuma  pieņemšanu  un  Padomes  locekļu
ierašanās sēdē nav iespējama,  pēc Padomes sasaucēja iniciatīvas lēmums var tikt  pieņemts izmantojot  
elektroniskās saskaņošanas procedūru. Padome lēmumus var pieņemt elektroniski, nosakot balsojuma laiku
ne mazāku par 24 stundām. Elektroniskai lēmuma nosūtīšanai nav nepieciešams e-paraksts”
3. 12.nodaļa. Biedru un iestāšanās nauda.
Izteikt 12.punktu šādā redakcija:
„12.1. Biedrības biedri sākot ar otro gadu pēc iestāšanās maksā biedra naudu vienu reizi gadā:
12.1.1. juridiskas personas (izņemot pašvaldības) EUR 30,00 apmērā
12.1.2. pašvaldību biedru nauda tiek noteikta atkarībā no iedzīvotāju skaita lauku teritorijās, iedzīvotāju skaitu
uz pārskata gada 1. janvāri reizinot ar EUR 0,10. 
12.1.3.fiziskas personas EUR 15,00 apmērā. 
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12.2. Iestāšanās nauda biedrībā:
12.2.1 juridiskām personām EUR 15,00 apmērā
12.2.2. fiziskām personām 7,00 apmērā”
Diskusijas
V.Sirsonis: Vai piedāvāto grozījumu 9.7.1. punkts ir saskaņā ar biedrību un nodibinājumu likumu? Un kā tiks
fiksēts sapulces laiks?
G.Vilnītis: Ierosina pagarināt no 24 stundām uz ilgāku periodu.
R.Grāvīte informē,  ka  statūti  izskatīt  kopā  ar  Ogres  novada  pašvaldības  juristiem  un  ierosina
pamatdokumentā  Statūtos  nerakstīt  punktu,  kas  ir  pretrunā  ar  biedrību  un  nodibinājumu  likumu.  Kā  arī
ierosina organizēt video konferences un nodrošināt dalību attālināti.
G.Vilnītis vērš uzmanību, ka, ja UR akceptēs iesūtītos grozījums, tad tas nebūs pretrunā ar likumu
L.Cīrule informē, ka saņemti priekšlikumi no vairākiem biedriem, tajā skaitā vakar Ogres novada pašvaldība
iesniegusi priekšlikums par Statūtu grozījumiem un lūdz R.Grāvīti prezentēt. R.Grāvīte izvirza V.Sirsoni.
V.Sirsonis: labojumos uzlabota izteikšanās forma, juridiski precizējot formulējums.
R.Grāvīte papildina: Padomes sēdē netika sniegta informācija par Statūtu grozījumiem, līdz ar to Ogres
novada pašvaldība oficiāli pieprasīja iesniegt plānotos Statūtu grozījumus, kas izskatīti kopā ar Ogres novada
pašvaldības juristu. Ierosinājumi sniegti mainīt ne tikai 3 punktus, bet aicināts veikt arī citu punktu grozīšanu.
Lai visi varētu iepazīties un sniegt komentāru par nepieciešamajiem grozījumiem biedrības Statūtos, aicinu
atlikt Statūtu grozīšanu līdz maijam.
I.Leja: Ko Ogres novada pašvaldības iesniegtie priekšlikumi paredz, kādas būtiskas izmaiņas, izņemto drukas
kļūdas?
R.Grāvīte Lūdz iepazīties elektroniski.
G.Vilnītis:  Piedāvājumi,  kas,  nākuši  no valdes,  ir  korekti,  savu viedokli  par  biedru naudas apmēru esmu
izteicis.
R.Grāvīte: Statūtu grozījumi ir lēmējinstitūcijas jautājums, kuriem būtu jāizskata visi varianti un ierosinājumi,
ne tikai valdei jāpieņem.
A.Jankuna lūdz precizēt galvenos izteiktos Statūtu grozījums no Ogres novada pašvaldības.
R.Ozols: Kāda ir aktuāla nepieciešamība veikt grozījumus šobrīd? 
I.Dubra: Kāpēc ir aktualizēts jautājums par Statūtu grozījumiem?
L.Cīrule: Statūtu grozījumi šobrīd tika atvērti galvenokārt, lai aktualizētu biedru iestāšanās maksas un biedru
naudas  apmēru,  lai  piesaistītu  jaunus  biedrus,  koncentrējoties  uz  juridisku  personu  un  uzņēmēju
pievienošanos  biedrībai.  Nepieciešams  palielināt  biedru  skaitu,  lai  organizācija  augtu,  kā  arī  svarīgs  ir
uzņēmēju darbības vides pārstāvju viedoklis, pamatojoties uz jauno plānošanas periodu.
I.Dubra: Kas šobrīd liedz uzņēmējiem iestāties par biedriem? 
S.Reikmane: Es kā uzņēmējs neesmu gatava maksāt šobrīd Statūtos noteikto apmēru.
R.Grāvīte: Biedru sarakstā nav uzņēmēju. Ierosina veidot biedrībai savu reģistru un norādīt, ka persona ir arī
uzņēmēju pārstāvis.
G.Vilnītis: Svarīgi arī, lai neslēptos ari fiziskām personām, tāpēc ierosinājums samazināt biedru naudu.
L.Cīrule:  Apstiprina,  ka biedru sastāvā nav neviena SIA.  Mērķis nav sasniegt  kvantitatīvus  rādītājus,  bet
kvalitatīvus, līdz ar to biedru maksa ir jāparedz. Saņemti aizrādījumi arī, piemēram, posmā, kad biedrība tika
izvirzīta  „Sējējs”  nominācijai,  ka  jālabo  esošā  situācija  un  jāveicina  uzņēmēju  iesaiste,  lai  strādātu  arī
uzņēmēju interesēs. Līdz ar to tapa priekšlikums par biedru naudas samazināšu juridiskām personām.
I.Dubra: Kāpēc jāgroza statūti? Vai nevaram paredzēt, ka padome nosaka biedru maksas apmēru
L. Cīrule: Statūtos ir minēts biedru naudas apmērs.
R.Grāvīte norāda, ka statūtu grozījumi bija jāizrunā padomes sēdē, padomei jāsagatavo priekšlikumi un tiek
virzīti tālā uz apstiprināšanu.
Sanāksmes dalībnieki vienojas, ka plašāki Statūtu grozījumi tiek izskatīti  līdz maijam, lai visi iepazīties un
iesniegt savus komentārus. Statūti un to grozījumu ieteikumi būs pieejami elektroniski ikvienam biedram.

L.Cīrule: Ierosinu atteikties no piedāvātā statūtu papildinājuma 9.7.1 par elektronisku lēmumu saskaņošanu,
līdz ar to par šo punktu arī nebalsot. 

Balsojums
Par: 22; pret: nav; atturas: nav
Lēmums:
PPP biedrības Zied zeme Statūtos iekļaut 2.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā: „2.1.4. pilsoniskas un 
sociāli atbildīgas sabiedrības attīstīšana”

Balsojums
Par 22; pret: nav; atturas: nav
Lēmums:
PPP biedrības Zied zeme Statūtu 2.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„12.1. Biedrības biedri sākot ar otro gadu pēc iestāšanās maksā biedra naudu vienu reizi gadā:”

Balsojums 
Par: 22; pret: nav; atturas: nav
Lēmums:
PPP biedrības Zied zeme Statūtu 12.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„12.1.1. juridiskas personas (izņemot pašvaldības) EUR 30,00 apmērā,” un svītrot 12.1.3.apakšpunktu
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Balsojums
Par: 22; pret: nav; atturas: nav
Lēmums:
PPP biedrības Zied zeme Statūtu 12.1.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„12.1.2. pašvaldību biedru nauda tiek noteikta atkarībā no iedzīvotāju skaita lauku teritorijās, 
iedzīvotāju skaitu uz pārskata gada 1. janvāri reizinot ar EUR 0,10,”

Balsojums
Lēmums:
Par: 22; pret: nav; atturas: nav 
PPP biedrības Zied zeme Statūtu 12.1.4. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„12.1.3. fiziskas personas EUR 15,00 apmērā.” 

Balsojums
Par: 4; pret: 18; atturas: nav
Lēmums:
PPP biedrības Zied zeme Statūtu 12.2.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„12.2.1. juridiskām personām EUR 30,00 apmērā” un svītrot 12.2.2. apakšpunktu
Nav apstiprināts

Balsojums
Par: 18; pret: 4; atturas: nav
Lēmums:
PPP biedrības Zied zeme Statūtu 12.2.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„12.2.1. juridiskām personām EUR 15,00 apmērā” svītrot 12.2.2. apakšpunktu

Balsojums
Par: 5; pret 17; atturas: nav
Lēmums:
PPP biedrības Zied zeme Statūtu 12.2.2. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„12.2.2. fiziskām personām EUR 15,00 apmērā.”
Nav apstiprināts

Balsojums
Par: 17; pret 5; atturas: nav
Lēmums:
PPP biedrības Zied zeme Statūtu 12.2.3. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„12.2.3. fiziskām personām EUR 7,00 apmērā.”

Statūti jaunā redakcijā pielikums Nr.2.

3.
Padomes vēlēšanas

L.Cīrule dod vārdu L.Lejai
I.Leja prezentē  apkopotos  datus  un  informē  par  līdzšinējo  padomes  sastāvu  un  ierosinājumu  par
pārstāvniecību sadalījumu – 4 NVO, 4 pašvaldību un 5 uzņēmēju pārstāvji. 
Esošie statūti nosaka vienlīdzības principu ievērošanu un padome sastāvs tiek veidots, ievērojot partnerības
principu, kas paredz, ka no katra sektora (uzņēmējdarbība, valsts iestādes un pašvaldības, kā arī nevalstiskās
organizācijas)  tiek  ievēlēti  ne mazāk  kā četri  locekļi.  Analizējot  esošo biedru pārstāvniecības  nozares  un
teritoriālo  sadalījumu,  valde  aicināja  iesniegt  priekšlikumus  par  kandidātiem.  Apkopojot  informāciju  par
izvirzītajiem kandidātiem, sagatavots priekšlikumus, ievērojot vienlīdzības principu un izsūtīts biedriem. Ogres
novadu šobrīd pārstāv 7 padomes locekļi,  kas ir vairāk nekā puse no padomes. Tāpēc aicinu arī biedrus
izskatīt un ņemt vērā, kuru teritoriju pārstāv potenciālais kandidāts.
2008. gada dati liecina, ka Ogres novada pašvaldībā bija lielāks iedzīvotāju skaits pagastos, līdz ar to lielāka
pārstāvniecība  ar  2  locekļiem.  Taču  šobrīd  lielāks  iedzīvotāju  skaits  ir  Lielvārdei  (tajā  skaitā  ar  pilsētas
iedzīvotājiem). Arī jaunā plānošanas perioda ietvaros lielāk akcents ir uz uzņēmējdarbību un sadalījums par
finansējumu  būs  -  60%  uzņēmējiem  un  40%  NVO  un  pašvaldībām  kopa,  kas  arī  rosina  palielināt
pārstāvniecību uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem.
Ogres novada pašvaldība savā vēstulē deleģē/pilnvaro 2 pārstāvjus. 
I.Leja lūdz V.Sirsoni paskaidrot nostāju.
V.Sirsonis: Ogres novadā ir 9 lauku pagasti un pilsētas nevienas, kas ir novads ar visvairāk pagastiem Zied
zeme  teritorijā,  līdz  ar  to  lielāka  pārstāvniecība.  Ogres  novads  ir  liels,  bet  ieguvums  no  Zied  zemes
vismazākais,  jo  piesaistītais  finansējums  uz  vienu  lauku  iedzīvotāji  ir  zem  kopējā  vidējā  līmeņa.  Ar
finansējuma  piesaisti  un  apgūšanu  iet  smagi,  tāpēc  svarīgi  saglabāt  2  Ogres  novada  pašvaldības
pārstāvniecības vietas, lai nodrošinātu informāciju visā novada teritorijā, kas ir plaša.
R.Grāvīte ir iedziļinājusies datos un prezentē izveidoto apkopojumu.
Ņemot par piemēru argumentu, uz ko balstās Indra – iedzīvotāju  skaits, pēc PMLP datiem uz 2015.gada
1.janvārī,  tad Ogres novada pagastu  iedzīvotāju  skaits  ir  lielāks nekā pārējo  novadu pagastu  iedzīvotāju
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skaits. Tas ir arī nākamās stratēģijas jautājums, kā palielināt iedzīvotāju skaitu lauku teritorijā, jo iedzīvotāju
īpatsvars jau paliek kritisks.
Ja vērtējam teritoriālu  dalījumu,  tad Ogres  novadā pagastu ir  3  reizes  vairāk  kā jebkurā citā  teritoriālajā
vienībā.
RAIM sistēmas dati,  kas noderēs stratēģijas gatavošanai,  atspoguļo  teritorijas  platības  un Ogres novada
pašvaldības teritorija aizņem vairāk nekā pusi no Zied zeme teritorijas.
Analizējot datus par piesaistīto finansējumu uz vienu iedzīvotāju, t.i. aptuveni 50 EUR. Būtiski atpaliek Ogres
novads pēc finansējuma piesaistes, īpaši pagastos, kas atrodas tālāk no centra.
Atbildot uz jautājumu, ko pašvaldība ir darījusi, lai aktivizētu iedzīvotājus, tad pēdējie 3 projekti realizēti tieši
tālākajos pagastos no Ogres, kas bija arī domes stratēģisks lēmums. 
Janvārī Zied zeme padomes sēde netika skatīts šis jautājums. Atklātība, ietvertība, kas atrunāta statūtos, gluži
netika ievērota.  Kā arī  nav pareizi  dalīt  no kura novada nāk  cilvēks pēc tā  deklarētās dzīves  vietas  vai
juridiskās personas juridiskās adrese.
Arī Eiropas Savienības (ES) regula paredz, ka publisko interešu īpatsvars nedrīkst pārsniegt 50 %, saglabājot
2  vietas  Ogres  novada  pašvaldībai,  arī  ES  kritēriji  netiek  pārkāpti.  Ja  nepieciešams  stiprināt  uzņēmēju
pārstāvniecību, ierosinu mainīt padomes locekļi skaitu statūtos. 
Ogres  novada pašvaldības  priekšsēdētāja  viedoklis,  ņemot  vērā  visus  iepriekš  minētos  faktorus  -  Ogres
novada pašvaldībai jābūt pārstāvētai ar 2 vietām.
Diskusijas.
A.Ruņģis: Padomē nav jāizvērtē sastāva sadalījums pa novadiem, svarīgi, ka tiek iesaistīti cilvēki. 
I.Leja: Padomes locekļiem nav nekādu interešu, tajā skaitā teritoriālu.
R.Ozols: Vai padomes locekļi nosaka, cik projekti tiks iesniegti pašvaldības teritorijā. Jo vairāk pašvaldības
pārstāvju, jo vairāk projektu? 
R.Grāvīte: Tas  ka  es  dzīvoju  Madlienā,  nenozīmē,  ka  pārstāvu  tikai  Madlienas  intereses,  pārstāvu  visa
novada interese. Atkārtoju, ka šodien ir šādas diskusijas, jo jautājums netika apspriests janvāra padomes
sēdē. Māris bija tikties ar Ogres novada domes priekšsēdētāju un arī tad nekas netika minētas par biedru
naudas izmaiņām, statūtu grozījumiem un padomi.
I.Leja: Atgādinu, ka padomi ievēl biedri un lūdzu to ņemiet vērā. Kā arī padomi ievēl uz 1 gadu. Uzskatu, ka
korekti ir informēt biedrus par situāciju.
L.Cīrule: lLikums nosaka, ka valde uzņemas incitaīvu un nāk klajā ar priekšlikumu.
Diskusijas.
I.Leja aicina izteikties pārējos.
G.Vilnītis:  Grūti  nopozicionēt,  kuru novadu es  pārstāvu,  jo  darbības  lauks  ir  plašs.  Jebkurš  pašvaldības
pārstāvis varēs pieņemt lēmumu, pat, ja tā nav pirmā persona, ja tas būs saskaņā ar to, ko lēmuši deputāti.
Nav būtiski - 2 vai 1 pārstāvis, jo vairāk aktīvus cilvēkus piesaistīsim, kuri ir brīvi savā izvēlē, jo progresīvāka
būs  Zied  zeme.  Iepriekšējā  plānošanas  periodā  bija  svars  uz  sociālajiem  projektiem,  šajā  aktuāli
uzņēmējdarbības projekti, līdz ar to svarīgi pārstāvēt uzņēmēju interese un veicināt uzņēmējdarbību.
K.Liberte:  Ja mērķis ir piesaistīt  uzņēmējus, tad loģiski ir  dot vienu vietu labāk uzņēmēju pārstāvim nekā
pašvaldības pārstāvim.
I.Dubra: pēc  gada  būs  atkal  vēlēšanas  un  viss  atkal  var  mainīties.  Labāk  uzņēmēju  pārstāvis,  jo  pēc
iedzīvotāju skaita teritorijas bez Ogres pilsētas ir vienlīdzīgas.
R.Ozols: Padome ir pārraudzības un informācijas iegūšanas institūcija. Ja pašvaldību pārstāv 1 biedrs, tad
pašvaldībai ir jāiegūst informācija, ja pašvaldību pārstāvēs 2, tad tiks iegūta vairāk informācija? 
A Jankuna:  Biedriem jāizsakās kādam pārklājuma jābūt,  kādam sadalījuma jābūt pa sektoriem, biedriem
jāpieņem šis lēmums.
J.Baltačs: Ja Ogres novada pašvaldības pārstāvis tiek mainīts pret Ogres uzņēmēju, kā viens no scenārijiem,
tad uzskatu,  ka būtiski ir,  vai  tas ir  Ogres pilsētas uzņēmējs, vai nāk no pagasta.  Ja būtu 2 pārstāvji  no
mazākiem pagastiem, tad šī informācija ir daudz vērtīgāka. Ja pārstāvis nāk no Ogres pilsētas, tad nav žēl
nomainīt pret uzņēmēju pastāvi.
I.Leja: Rita pārstāv Ogres novada pašvaldību un ir kompetenta par lauku attīstības jautājumiem, jo viņas
amats ir lauku attīstības speciālists.
R.Grārvīte:  Atsaucoties  uz  minēto,  Ogres  novada  pašvaldības  ierosinājums  ir  arī  mainīt  un  pagarināt
ievēlēšanas laiku, lai būtu iespējams produktīvs darbs. Arī iesniegt priekšlikumus par kandidātiem elektroniski
nav pareizi. Visiem šiem jautājumiem bija jābūt izdiskutētiem pirms tam.
Diskusijas turpinās.
L.Cīrule: Biedru  interesēs,  ka padome ir  uz  vienu  gadu.  Biedri  gaida  brīdi,  kad varēs  aktīvāk  iesaisties
lēmumu pieņemšanas procesa, kandidēt uz padomi, svarīgi, ka notiek rotācija.
Pat  ja  mēs  izejam  no  teritoriālā  principa,  tad  šobrīd  jautājums  ir  –  viens  uzņēmēju  pārstāvis  vai  viens
pašvaldību pārstāvis.
Prezentē priekšlikumu par padomes sadalījumu un lūdz balsojumu.

Balsojums par padomes sadalījumu:
Par:17, Pret:3, atturas:1
Lēmums: 
Apstiprināt padomes sadalījumu - 4 pārstāvji sabiedriskajam sektoram, 4 pašvaldību pārstāvji un 5 
uzņēmēju pārstāvji

L.Cīrule prezentē  iesniegtos  piedāvājumus par  padomes kandidātiem un lūdz  arī  jaunajiem kandidātiem
izteikties.
L.Cīrule informē, ka J.Siliņš ir atsaucis savu kandidatūru.
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V.Sirsonis arī atsauc savu kandidatūru.
Tiek pieprasīts aizklātais balsojums no A.Volkovas par vietām, uz kurām ir vairāk nekā viens kandidāts – t.i. 
NVO pārstāvis no Ikšķiles, kandidatūras – Ivars Dubra (biedrība Mēs zivīm) vai Ingrīda Strazdiņa (biedrība 
Ikšķiles Brīvā skola) un izdalītas balsošanas zīme.
Slēgts balsojums:
Saņemtas 19 zīmes. Par Ivaru Dubru – 15 zīmes. Par Ingrīdu Strazdiņu 3 zīmes. Viena nederīga. 
Balsošanā nepiedalās Kristīne Liberta un Ivars Dubra.
Lēmums:
Par Padomes locekli apstiprināt Ivaru Dubru.

V.Jaunzema vēlas izvirzīt NVO pārstāvja kandidātu - A.Ruņģi.
A.Ruņģis prezentē sevi. 
G.Vilnītis lūdz pieturētie pie reglamenta un neizplūst tik plašās debatēs.

Pēc papildus diskusijām I.Leja aicina balsot par pārējo padomes locekļu ievēlēšanu šādā sastāvā:

NVO Lielvārde Sintija Olehno
NVO Ogre Anna Volkova
NVO Ķegums Sabīne Gudeiķe
NVO Ikšķile Ivars Dubra

Uzņēmēji Lielvārde Miralda Ranga
Uzņēmēji Lielvārde Lāsma Paegle
Uzņēmēji Ogre Pēteris Līcis
Uzņēmēji Ogre Edīte Strazdiņa
Uzņēmēji Ikšķile Guntis Vilnītis

Pašvaldības Lielvārde Aivars Troska
Pašvaldības Ogre Rita Grāvīte
Pašvaldības Ikšķile Guntars Kurmis
Pašvaldības Ķegums Roberts Ozols

Balsojums
Par 21; Pret: nav; atturas: nav
Lēmums:
Apstiprināt pārējo 12 padomes locekļu sastāvu šādā sastāvā:

NVO Lielvārde Sintija Olehno
NVO Ogre Anna Volkova
NVO Ķegums Sabīne Gudeiķe
NVO Ikšķile Ivars Dubra

Uzņēmēji Lielvārde Miralda Ranga
Uzņēmēji Lielvārde Lāsma Paegle
Uzņēmēji Ogre Pēteris Līcis
Uzņēmēji Ogre Edīte Strazdiņa
Uzņēmēji Ikšķile Guntis Vilnītis

Pašvaldības Lielvārde Aivars Troska
Pašvaldības Ogre Rita Grāvīte
Pašvaldības Ikšķile Guntars Kurmis
Pašvaldības Ķegums Roberts Ozols

 

4.
Citi jautājumi

R.Grāvīte: Saskaņā ar likumu valde tiek ievēlēta biedru sapulcē, ja statūtos nav noteikts citādāk.
Statūtos ir noteikts, ka valdi ievēl uz vienu gadu. Valde var tikt ievēlēta atkārtoti.
Taču statūtos nav noteikts, kas to dara. Ierosinu veikt grozījumus statūtu 10.2. punktā un norādīt, kas ievēl
valdi. Šis jautājums ir aktuāls, lai valde būtu tiesīga darboties. 
L.Cīrule: saskaņā ar statūtiem valdi ievel uz 1 gadu, valdi ievēl padome, un tas ir plānots nākamajā tikšanās
reizē, kad ievēlēsim padomes priekšsēdētāju un valdi. Un iesniegtie dati Uzņēmumu reģistrā sniedz pilnvaras
darboties,
Diskusijas, tiek pārbaudīti statūti
L.Cīrule: uzskatu,  ka  tas  ir  pretrunīgi,  ja  padome  ieceļ  valdi,  jo  tad,  piemēram,  mēs  nevaram  sniegt
rekomendācijas kā efektīvāk veidot padomi
I.Leja: ir divi varianti - grozīt statūts vai ievelēt valdi tagad
G.Vilnītis: šobrīd jau esam atvēruši statūtu, piekrītu, ka veicam statūtu papildināšanu 10.2.punktā. 
L.Cīrule: Vai nav nepieciešamas pilnasinīgas diskusijas par šo jautājumu?
R.Ozols: 3.personām ārējās saistības saglabājas, bet iekšējas pilnvaras zūd
L.Cīrule: Valde tika ievēlēta 6.martā
Dalībnieki nolemj balsot par statūtu grozījumiem
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Balsojums:
Par: 18; pret: nav; atturas: 1
Lēmums: 
PPP biedrības Zied zeme Statūtu 10.2. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „10.2. Biedrības Valdi ievēl 
Padome uz vienu gadu. Valde var tikt ievēlēta atkārtoti.”

I.Leja ierosina iecelt biedru koordinatoru un apstiprināt biedru koordinatora pienākumus.
Valde ir saņēmusi aizrādījums, ka nepieciešams uzlabot iekšējo komunikāciju.
Dalībnieki vairāk vēlētos iesaistīties padomes darbā, tāpēc ierosinu iecelt biedru koordinatoru, kas būs kā
starpnieks starp valdi un padomi, kā arī biedriem.
I.Leja prezentē biedru koordinatora pienākumus un, kā potenciālo kandidatūru, izvirza Agnesi Jankunu.
Biedru koordinatora nolikums pielikumā Nr.3. 

Balsojums
Par:19; pret: nav; atturas: nav
Lēmums:
Par PPP biedrības Zied zeme biedru koordinatoru ievēlēt  Agnesi Jankunu.

Sapulce tiek slēgta 19:45

PPP biedrības Zied zeme valdes priekšsēdētāja: ____________________ Linda Cīrule
(paraksts)

Biedru kopsapulces protokolētājs: _____________________Ilze Staģīte
(paraksts)
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