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Labdien!
Janvāris, gada pirmais mēnesis, 
senlatvieši to sauca par ziemas 
mēnesi. 

Ne velti. Šī gada janvāris mūs 
pārsteidza ar sniegiem un sala 
bagātu ziemu. Tikai vienu reizi 
bargo ziemu pārtauca atkusnis. 
Pārējā laikā varējām baudīt, 
ziemas priekus pilnā burvībā un 
ļaut, lai sniegpārsliņas maigi 
kūst uz mēles!

Janvāris Zied zemē
Pagājušā gada iestrādnes ir likušas 
pirmo mēnesi uzsākt strauji: ar 
jaunam vēsmām un jauniem 
darbiem.

Esam nolēmuši vairāk veltīt laiku, lai 
tiktos ar Zied zeme teritorijas 
iedzīvotājiem un veicinātu viņu 
savstarpējo sadarbību.

Jau mēneša pirmajā pusē tikāmies 
ar, manuprāt, izciliem ideju 
cilvēkiem: Vikingu kuģu meistaru 
Juri Zīli, .... kempinga Forsteri 
saimnieku un Zied zeme pamatlicēju 
un ideju iedzīvinātāju Edīti 
Strazdiņu.

Papildus sabiedriskajām aktivitātēm, 
daudz laika veltījām, lai veiktu tiešos 
pienākumus t.i. sagatavotu un 
termiņā iesniegtu gan finanšu, gan 
saturiskās atskaites par Leader 
pieejas ieviešanu Zied zeme.  

Lai saskaņotu vietējas attīstības 
stratēģijas grozījumus, 
komunicējam ar Zemkopības 
ministriju, Lauku atbalsta dienestu 
un Rīgas plānošanas reģionu, 
Diemžēl, šī komunikācija nenoris tik 
raiti, kā mums gribētos un tas 
nozīmē, ka projektu pieņemšana 
notiks vēlā pavasarī :(

Vēl jo vairāk, tāpēc, ka joprojām ir 
projekti, kuri atrodas Lauku 
Atbalsta Dienesta vērtēšanā un līdz 
ar to nav zināms finansējuma 
atlikums kādu izsludināt 2011.gada 
projektu konkursam.

Aktīvi strādājam un sniedzam 
priekšlikums saistošiem ministru 
kabineta noteikumu grozījumiem, 
t.sk. arī starptautiskajiem 
sadarbības projektiem.

Tiekamies ar potenciālajiem 
projektu iesniedzējiem un 
konsultējam par projektu 
sagatavošanu. 

Jānis Siliņš turpina 2010.gada 
rudenī uzsākto skolu jauniešu 
apmācību: jauniešu iniciatīva un 
brīvprātīgais darbs. Aktīvi piedalās 
apmācībās un turpina darbu pie 
jaunās Zied zeme mājas lapas 
izveides. 

2010.gada nogalē notikušajam 
iedzīvotāju forumam Ikšķilē  ir 
turpinājums: Ikšķiles novada 
pašvaldības Dienas centra 
vadītāja Dita Lūka  20.janvārī 
aicināja vietējās iniciatīvas grupas uz 
tikšanos.  

Pēc 27.11.2010. Ķeguma novada 
konferencē izteiktā priekšlikuma, 
nosūtījām Ķeguma novada domei 

ierosinājuma vēstuli, ar aicinājumu 
novada ietvaros organizēt 'mazo' 
projektu konkursus, kuri 
galvenokārt, tiks vērsti vides 
sakopšanas un mūžizgītības jomā.

Esam darba grupā: Ogres novada 
produktu grozs un  Latvijas 
pilsoniskās alianses veidotā NVO 
videoklipa izstrādē, kuru var 
noskatīties: www......

Lai mums šogad izdodas iecerētais!

Linda Krūmiņa

Baltas domas, baltus ceļus apkārt,
Ne jau katru brīdi sajust var.

Notici, ka brīnums atnācis pie tevis,
Notici, ka Laime arī tevi skar. 
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Ideja par kuģi 
3.janvāra rītā saņēmu zvanu no 
Liepājas kolēģiem: sak’ tā un tā, 
jūsu pusē esot meistars, kurš 
gatavo vikingu kuģus un 
Panorāmā radīja, ka tas ielaists  
Daugavā. Vai tas tiesa? Vai 
zinām šī kuģa meistaru, jo redz 
lietuviešu kaimiņi interesējas par 
iespēju pasūtīt šāda kuģa 
izgatavošanu. 

Zināt jau zinām gan, kā gan 
nezināsi, ja par to ne tikai Panorāmā, 
bet arī vietējā prese bija rakstīts. 
Tomēr līdz šī gada janvārim Zied 
zeme nebija personīgi pazīstama ar 
šo unikālo prasmju un zināšanu 
meistaru. Tālab devāmies ceļa pie 
viņa lai iepazītos. 

Juris Zīle ir simpātisks  kungs 
labākajos gados, kurš, spītējot 
dzīves līkločiem, spējis saglabāt 
ticību savam aicinājumam un darīt 
to, kas pašam patīk vairāk.  Latvijas 
atmodas laikā viņš iepazinās ar 
norvēģi Pēru Bjorkumu un izgatavoja 
viņam nelielu vikingu kuģa modeli.  
Meistars saprata, ka viņš var un grib 
to izgatavot arī oriģinālā izmērā. 
Daudzi norvēģi aizraujas ar ideju par 
vikingiem, arī Pēram šī doma likās 
ļoti aizraujoša. Jurim netrūkst 
zināšanu par burāšanu un peldošu 
objektu būvniecību: abi ar sievu ir 
kaislīgi ūdens mīlētāji, tāpēc sava 

prieka pēc   ir gatavota gan 
motorlaiva, gan airu laivu. Norvēģis 
aicināja  Juri doties uz Norvēģiju, bet 
Juris ticēja Latvijas valstij un bija 
pārliecināts, ka tepat bus gana labi 
un toreiz atteica. Bet, ne visiem 
atmodas laiks atnesa miljonus un 
dzīves stabilitāti, arī Jura ģimenei 
sakās grūti laiki un 2002.gadā viņš 
aizbrauca ‘peļņā’ uz Norvēģiju. Viņš 
piekrita strādāt Pēra uzņēmumā, kur 
izgatavoja logus un durvis. "Braucu 
turp ar domu, ka būvēsim kuģi 
Norvēģijā. Taču, kad aizbraucu tur, 
sapratu, ka tam nav piemērotu telpu, 
uzņēmuma strādnieki ir ļoti 
noslogoti un tur viss ir ļoti dārgs. 
Šāda projekta īstenošana Norvēģijā 
izmaksātu krietni vairāk."

Tomēr ideja par kuģi nepazudi un 
tapa pirmais vikingu kuģis Latvijā!

http://www.travelnews.lv/?
view=gallery&g_uid=2346

Diemžēl šim stāstam ir ari tumšā 
puse. Kuģa pasūtītāji aizlaidās ar 
visu kuģi... Jūs jautāsiet: kā tas ir 
iespējams? Ir. Kuģi ielaida Daugavas 
grīvā un izbrauca no tas pirms 
paredzētā laika. Juri ar sievu netika 
un klaja... Arī gala norēķini ar 
meistaru netika veikti...

Lai vai ka, sarūgtinājums ir aiz 
muguras. Šobrīd Juris gatavo jaunu 
kuģi, kurš būšot pārāks par 
iepriekšējo!  Ideja: stalts vikingu 
kuģis Daugavas grīva saskan ar 
mūsējo. Tāpēc domāsim, kur un kā 
piesaistīt finansējumu tā 
būvniecībai! :) 

ZS Galiņi 
8.janvārī sveicām Edīti Strazdiņu - 
dzimšanas dienā - Paldies, Edīt, par 
jauko uzņemšanu un gardajam 
pusdienām - kuras esot ikdienas 
darbinieku pusdienas - mums ir 
pilnīga pārliecība, ka savus 
darbiniekus Jūs barojat ĻOTI LABI! :) 

Saviesīgas sarunas mums ievirzījās 
uzņēmējdarbības jomā. 

Galiņu virsvadība laipni pastāstīja 
par saviem izaicinājumiem uz 
sasniegumiem, ražotāju ceļā uz 

lielveikalu plauktiem.

Forsteri
Trīspadsmit skaistuli, azartiski darba 
suni: kempingā Forsteri Jūs  
izvizinās pa piesnigušajiem 
Madlienas mežiem 15 km garumā. 
Vidējais ātrums esot 30 km/h tāpēc, 
pirms šīs izklaides saģērbjaties silti! 

http://husky.forsteri.lv/

Uzņēmējs dalījās savā pieredzē par 
hobiju, kurš pamazām uzņem 
biznesa apgriezienus. Neslēpa, ka 
ekonomiska situācija valstī rada 
bažas par uzņēmējdarbības 
turpināšanu, bet neviens taču 
neteica, ka būs viegli - vai ne?   

Teritorijas attīsības viriztājspēks 
ir enerģiski ideju cilvēki!

http://www.travelnews.lv/?view=gallery&g_uid=2346
http://www.travelnews.lv/?view=gallery&g_uid=2346
http://www.travelnews.lv/?view=gallery&g_uid=2346
http://www.travelnews.lv/?view=gallery&g_uid=2346
http://husky.forsteri.lv/
http://husky.forsteri.lv/
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LEADER seminārs 
Briselē
Š.g. 19. un 20.janvārī Briselē 
notika seminārs „Leader as a 
Driver for Rural Europe: 
Workshop for New”.To rīkoja 
Eiropas Lauku Attīstības Tīkls 
(ENRD-European Network for 
Rural Development) un Eiropas 
Lauksaimniecības Attīstības 
Komiteja (European Commission 
Agricalture and Rural 
Revelopment). 

Bija patīkami sajust to, ka neesam 
„vieni”, bet visā Eiropā LEADER 
programma veiksmīgi darbojas un 
strauji attīstās.

Ja vēl iepriekšējā dienā man nemaz 
negribējās braukt uz šāda veida 
pasākumu, kur piedalās vairāk kā 
300 dalībnieku, tad tagad varu pa 
visiem 200% teikt, ka esmu 
gandarīts, ka piedalījos šajā 
seminārā un ieguvu pieredzi par 
LEADER nozīmīgumu lauku attīstībā.

Seminārs notika divas dienas. 
Pirmajā dienā jau 8:30 veicām rīta 
rosmi, lai atrastu pasākuma norises 
vietu kājām. Tas mums ļoti 
veiksmīgi izdevās un pēc apsargu 
pārbaudes varējām baudīt semināra 
garlaicīgumu! :) Protams, semināru 
atklāja vissvarīgākās personas šajā 
„lauciņā”, kas ieviesa pasākumam 
nozīmīguma sajūtu. Uz mani tas 
nostrādāja, tikai otrajā dienā 
sapratu, ka galvenais ir apmainīties 

kontaktiem ar citām vietējām rīcības 
grupām (VRG) un iegūt informāciju 
par LEADER attīstību nākotnē. Tā kā 
seminārs bija sadalīts vairākās daļās, 
tieši neformālā daļa bija paredzēta 
jaunu kontaktu veidošanai starp 
Eiropas VRG. Man jau iepriekš bija 
sarunātas 3 tikšanās:

Leader Lappland – Zveidrija, Inger 
Granstrom (tēma: vietējā produkcija)

Pannonia Kincse LAG – Ungārija, 
Peter Csanyi (tēma: ekonomika)

Raplamaa Partnership – Igaunija, 
Jaak Vitsur (tēma: dzīves kvalitāte)

Iepazinos arī ar Slovēnijas 
pārstāvjiem, kuri dzīvoja mūsu 
hotelī. Man personīgi ļoti patika viņu 
interesantā prezentācijas pieeja: CD 
matrica (informatīvs veids, kā 
pasniegt info par savu partnerību un 
darbības teritoriju). Bija jauki tādu 
saņemt, jo tur visapkārt bija miljons 
bukletu un neinteresantu lapiņu, 
kuras visas likās vienādas. Ja mums 
būtu bijis mūsu Zied Zemes buklets 
EN versijā, tad mēs būtu 
nepārprotami labākie! :)

Neskatoties uz to, ka pasākums bija 
informācijas pārbagāts, vislielāko 
ieguvumu es ieguvu aprunājoties ar 
Zandu Dimantu un Dzintaru Vaivodu 
no Latvijas Lauku Konsultāciju 
Centrs. Tiešām bija ļoti noderīgi 
apmainīties pieredzei un kontaktiem 
personīgi, jo e-pastu komunikācija, 
kas mūsdienās ir neatņemama 
sastāvdaļa, diemžēl nekādīgi nevar 
aizstāt tiešā kontakta komunikāciju. 
Bija interesanti uzzināt par to, kā 
naudiņas tiek sadalītas Latvijā un 
kāpēc citām valstīm ir vairāk, bet 

mums mazāk. Sapratu to, ka mums 
(visām VRG) ir nepieciešams viens 
liels un stiprs lobētājs, lai panāktu 
lietas savā labā! Aprunājoties ar 
Igauņu pārstāvi uzzināju, ka viņi visi 
kopā (visas VRG) gāja uz Saeimu un 
nolobēja: kas viņi tādi ir, ko viņi 
dara, parādīja savus labākos 
projektus un reālus pierādījumus 
lauku attīstībā. Jau pavisam drīz 
viņiem piešķīra 10% !!! no kopējā 
lauku attīstības budžeta, atceramies, 
ka mums ir tikai 2,5%!

Jānis Siliņš 

Jauniešu 
apmācības
Jānis Siliņš turpina apmācības 
“Jauniešu iniciatīva un brīvprātīgā 
darba iespējas”.  Lai novērstu šīs 
aktivitātes dublēšanos, šobrīd ir 
uzsākta sadarbība ar biedrību 
Projektu darbnīca. 
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Aktīvie iedzīvotāji
Man bija tas gods piedalīties 
Britu padomes rīkotajā projektā 
„Darbīgās kopienas” („Active 
Citizens”), kas līdz šim man 
paliks atmiņā kā izcilākais 
projekts.

„Darbīgās kopienas”
Projekts „Darbīgās 
kopienas” („Active Citizens”) ir 
Britu padomes iniciatīva, kas ir 
uzsākta 2009.gada laikā un tiek 
īstenota 20 Eiropas valstīs, kā arī 
Āfrikas un Āzijas reģionos. 
Projekts „Darbīgās kopienas” ir 
balstīts uz Britu padomes 
pieredzi projektā par 
starpkultūru dialogu 
„Intercultural Navigators”.

Projekta mērķis ir veicināt 
pozitīvas pārmaiņas kopienās un 
to ilgtermiņa attīstību, radot 
iespēju kopienu pārstāvjiem 
iegūt jaunas zināšanas un 
prasmes, kā arī veidojot vietēja 
un starptautiska mēroga 
platformu, kur satikties, mācīties 
un kopīgi darboties, lai risinātu 
sabiedrībai aktuālus jautājumus. 

Tā aktivitātes sniedz iespēju 
iegūt zināšanas un informāciju 
par dažādām kopienām, kādas 
noteiktas kopienas kultūras un 
identitātes stiprināšanu, 
atbildības uzņemšanos un 
ilgtermiņa redzējuma attīstīšanu, 
dažādības kā vērtības 
apzināšanos, kā arī prasmju 
attīstīšanu kopienu projektu 
plānošanā un vadīšanā

Latvijā projekts „Darbīgās 
kopienas” ir uzsākts 2010.gada 
septembrī. Projekta ietvaros 

galvenais kopienu „darboņus” 
vienojošais elements ir 
piederības sajūta kādai 
ģeogrāfiskai vietai (ielai, 
apkaimei, pilsētai, pagastam vai 
reģionam utml. Manā gadījumā 
tas ir Birzgales ciems) un 
motivācija ieguldīt savas 
zināšanas, prasmes un laiku šīs 
vietas un kopienas attīstībā un 
tādējādi veicināt pozitīvas 
pārmaiņas. Projekts atbalsta 
iedzīvotāju aktivizēšanos, sava 
potenciāla apzināšanos un tā 
īstenošanu sabiedrības labā.

Nevar atstāstīt un pasniegt tās 
emocijas, kas radās projekta 
gaitā, projekts bija sadalīts 3 
posmos (7 dienās):

26.-27.novembris Sigulda, 
viesnīca „Aparjods”

Identitāte un kultūra

Kas es esmu? Kas ir savējie? Ko 
un kāpēc es izvēlos? Kāpēc es 
esmu tur, kur esmu?

Runājām par sadarbību un 
dialogu kopienā: Kā sadarboties 
ar citiem- dialogs vai debate? 
Kas ir kopiena? Kurp kopā ejam?

10.-11.decembris, Baltezers, 
viesnīca „Baltvilla”

Mana vieta un loma kopienā 

Es, mēs un sistēma? Lēmumu 
pieņemšana: kas ietekmē un kas 
pieņem lēmumus? Sarunas „Open 
Space” formātā.

Mācījāmies par mūsu ieguldījumu 
pārmaiņās: Kopienas vajadzības 
un risinājumi, Nākamie soļi, 
Izvērtēšana un noslēgums.

21.-23.janvāris, Lilaste, viesnīca 
„Medzābaki”

Prezentācijas prasme un 
veiksmīga dalība pārmaiņās 

Mājas darbs „Avīžraksts par 
manu projektu”, Kā par sevi un 
savu ideju pastāstīt pārējiem?, 
Kas ir labs projekts?, Kā sasniegt 
savu mērķi?, Darbs grupās: 
metode „Open Space”, Kopienu 
projektu ideju prezentācijas, 
Ekspertu panelis, Es un globālā 
kopiena, Kopienas vajadzības un 
to izpēte, Izvērtēšana, projekta 
turpmākās aktivitātes un 
noslēgums.

Liels ieguvums ir tie 35 darbīgie 
cilvēki un viņu kompetences, kuri 
darbojas katrs savā vietā Latvijā 
un attīsta savu kopienu. 
Pateicoties viņiem un iespējai 
tagad komunicēt savā starpā 
mūsu izveidotajā 
„internetkopinā”, mēs katrs 
varam gūt nepieciešamo 
motivāciju un atbalstu 
turpmākajām aktivitātēm un 
savas kopienas attīstībai. 

Vislielākais ieguvums ir 
zināšanas! Projekta laikā mēs 
nevis tikām mācīti, bet mūs 
mācīja domāt pašiem un saskatīt 
ikdienas lietas, kuras ir risināmas 
uzreiz.

Varu droši teikt, ka tagad jūtos 
kompetents kopienu attīstības 
jautājumos un varu palīdzēt ne 
tikai savai kopienai, bet arī visai 
sabiedrībai kopumā!

Jānis Siliņš 
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Seminārs Ikšķiles 
NVO un VIG
20.janvārī Dienas centrā notika 
seminārs "ES fondu finanšu 
piesaistes iespējas nevalstiskajām 
organizācijām".

Ikšķiles novada Dienas centra 
vadītāja Dita Lūka ir gandarīta par 
semināru: "Domāju, ka tas ir labs 
turpinājums Ikšķiles novada 
pašvaldības  un nevalstisko 
organizāciju sadarbībai. Kopā bijām 
sanākuši 22 dažādu organizāciju 
pārstāvji un priecē, ka tie bija cilvēki 
ne tikai no   NVO ar pieredzi, bet arī 
"iesācēji". Paldies arī uzņēmējiem un 
iestāžu vadītājiem, kuri saskata 
labas sadarbības iespējas ar 
nevalstiskajām organizācijām 
nākotnē dažādu projektu 
realizēšanā.” Nākamā tikšanās 
plānota jau uz februāri, kad runās 
par to, kā jāsagatavo gada pārskati 
un būs iespēja  dalīties pieredzē par 
nevalstisko organizāciju 
dokumentācijas, grāmatvedības 
kārtošanu.  Avots: http://
www.ikskile.lv/lv/pasvaldiba/
dienas-centrs/aktualitates

Gada Lievārdietis
29.janvārī tika sveikti «Gada 
lielvārdieši 2010». Jau piekto gadu 
lielvārdieši sanāk kopā, lai godinātu 
savus novadniekus: tos, kuri 
aizvadītajā gadā un arī iepriekš 
darījuši vairāk, nekā prasījis katra 
pienākums.

Nominācijā «NVO dalībnieks» balva 
tika pasniegta biedrības «Gaismas 
dārzs» dibinātājām Irēnai Arājai un 
Sandrai Sabīnei Jaundalderei. 
Biedrība «Gaismas dārzs» aicina 
ikvienu tikties ar Latvijas gaišākajiem 
un zinošākajiem cilvēkiem. Lielvārdē 
viesojās Vaira Vīķe – Freiberga, 
Akvelīna Līvmane, Maija Kūle u.c 
Biedības darbība ļauj lielvārdiešiiem 
uz uz mirkli apstāties ikdienas 
steigā, nedomāt par darbu, 
pilnveidoties un ieraudzīr 
ikdienišķas lietas no cita skatu 
punkta. Balvu pasniedzām mēs:  
Publisko un privāto partnerattiecību 
biedrība Zied zeme Administratīvā 
projekta vadītāja Indra Leja.

Jauniešu centrs 
Ķegumā
Ķeguma novada sociālā dienesta un 
Ķeguma novada kūltūras un sporta 
nodaļas darbinieki sadarbībā ar 
Ķeguma vispārizglītojošās skolas 
līdzpārvaldēm, un Starptautiskā 
Soroptimistu kluba “Ogre-Ķegums” 
pārstāvēm ir veikuši aptauju par 
Ķeguma bērnu un jauniešu brīvo 
laiku - bērnu un jauniešu brīvā laika 
aktivitātes un Bērnu un jauniešu 
atbalsta dienas centra izveidi 
Ķeguma pilsētā.

Aptaujā piedalījās  200 respondenti 
no Ķeguma  komercnovirziena 
vidusskolas un Ķeguma tautas nama 
ārpusskolas aktivitāšu apmeklētāji. 
Aptaujā piedalījās tikai skolas 
vecuma bērni un jaunieši.

Ar informācijas avotu un  aptaujas 
datiem var iepazīties portālā 
www.kegums.lv sadaļā SABIEDRĪBA

Zied zeme ir priecīga par šo aptauju, 
jo īpaši tāpēc, ka konsultēja par 
anketas sagatavošanu.

 

Zied zeme projektu iesniedzēju, 
biedru un draugu aktivitātes
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Daudz laimes, prieka un veselības:

 Edīte Strazdiņai

 Oskars Liepiņam

 Linda Krūmiņai!

Publisko un privāto partnerattiecību 
biedrība Zied zeme

Kontaktinformācija: 

Linda Krūmiņa 
 izpilddirektore

linda@ziedzeme.lv

Indra Leja
Administratīvā projektu vadītāja

lindra@ziedzeme.lv

Velta Riekstiņa
Projektu koordinātore

velta@ziedzeme.lv

Jānis Siliņš 
Projektu koordinātors

jānis@ziedzeme.lv

Adrese: 
Raiņa iela 11a, Lievārde, LV-5070

www.ziedzeme.lv

Februāra plāni Zied zeme
Iet pretī pavasarim!!

✤ Saņemt apstiprinājumu no Zemkopības un Lauku atbalsta 
dienesta par stratēģijas grozījumiem

✤ Izsūtīt biedriem informāciju par  2011 gada projektu 
konkursa izsludināšanas laikiem.

✤ Sagatavot publicējamu sludinājuma tekstu - saskaņot un 
apstiprināt to ar pārraugošajām institūcijām

✤ Publicēt Zied zeme jauno mājas lapu, līdz ar to - pirms 
publikācijas -  nodrošināt to ar publicējamo materiālu: 
apraksts par Zied zeme, darbības teritorijā, biedri, valde, 
projektu konkursi, realizētie projekti, projektu apraksts, 
interaktīvā karte, biežāk uzdotie jautājumi.

✤ Izstrādāt Zied zeme ziedlapiņu bukletu Angļu valodā

✤ Turpināt projektu uzraudzību un sazināšanos ar projektu 
īstenotājiem.

✤ Piedalīties jauniešu organizācijas NEXT projekta apmācībās 
“Skaties tālāk!” , Lielpājā.

✤ Sadarbībā ar Biedrību NGO RED “Radošās projektu darbnīcas” 
nodrošināt lekcijas: “Eiropas brīvprātīgais darbs”, Lekcijas 
notiks Ķeguma un Lielvārdes vidusskolās

Sveicam 
Jubilārus!!!

Zied zeme ziņas izmantotās forogrāfijas ir no Sabīnes Gudeiķes 
personīgā foto albūma - Paldies, Sabīne!!!
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