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PPP biedrība “Zied zeme” vie-
tējās attīstības stratēģijas īsteno-
šanai lauku iedzīvotāju iniciatī-
vas LEADER projektu konkursos 
ir iespēja saņemt atbalstu gan no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai, gan no Eiropas 
Zivsaimniecības fonda. Arī šo-
gad, projektu konkursa ietvaros, 
tiks izsludināta Eiropas Zivsaim-
niecības fonda fi nansējums. Lai 
veicinātu iedzīvotāju informē-
tību, kopš 17.aprīļa ir notiku-
ši četri semināri par LEADER 
projekta sagatavošanu. Tos ir ap-
meklējuši 76 potenciālie projektu 
iesniedzēji! Lai gan precīzi 2013.
gada projektu konkursa izsludi-
nātais fi nansējums taps zināms 
maija otrajā pusē, ja katrs no se-
mināra apmeklētājiem iesniegs 
vienu projektu, naudas visiem 
projektiem nepietiks... Tāpēc, jo 
īpaši šogad iedzīvotāji ir aicināti 
sagatavot pārdomātus un kvalita-
tīvus projektus, kuru īstenošana 
atbilst LEADER būtībai un pub-
liskā fi nansējuma saņemšanas 
nosacījumiem. 

PPP biedrība “Zied zeme” 
2013.gadā plānoto informatīvo 
semināru cikls ir noslēdzies. Bet 
tikšanās un konsultācijas turpi-
nās. Veicinot vienmērīgu terito-
rijas fi nansējuma apguvi, 18.mai-
jā PPP biedrība “Zied zeme” pār-
stāvji tiksies ar aktīvajiem Meņ-
ģeles pagasta iedzīvotājiem.

6.jūnijā Ogres Valsts tehniku-
mā notiks seminārs uzņēmējiem, 
kas tapis ņemot vērā projektu 
iesniedzēju lielo interesi īstenot 
LEADER uzņēmējdarbības pro-
jektus, kas paredz jaunu pakal-
pojumu izveidi vai esošo pakal-
pojumu uzlabošanu lauku terito-
riju iedzīvotājiem, kā arī interesi 
īstenot LEADER projektus māj-
ražošanas atbalstam, paredzot 
pārtikas produktu ražošanas uz-
sākšanu vai pilnveidošanu 

Papildus jūlija sākumā tiks or-
ganizēts informatīvais seminārs 
par projekta veidlapas aizpildī-
šanu.

Informācija par plānotajiem 
PPP biedrība “Zied zeme” pasā-
kumiem pieejama mūsu mājas 
lapā: www.ziedzeme.lv , opera-
tīvo informāciju par var saņemt 
sekojot mums sociālajos tīklos:

twitter konts: http://twitter.
com/Ziedzeme

draugiem.lv konts: http://
draugiem.lv/lapas/ziedzeme

facebook konts: http://www.
facebook.com/ziedzeme

Ar cieņu, 
Linda Cīrule

valdes priekšsēdētāja
PPP biedrība “Zied zeme”

Biedrība „Mēs-Zivīm” 
Biedrībai „Mēs-Zivīm” nosau-

kums pilnībā atbilst tās darbības 
pamatmērķiem un darbībām. 
Galvenā mūsu darbības teritorija 
ir bijušais Ogres rajons, kurš šo-
brīd ietver sevī četrus novadus. 
Galvenie spēki tiek virzīti uz ziv-
ju saglabāšanu, tas ir zivju resur-
su papildināšana, makšķernieku 
un zvejnieku kontrole, mākslīgo 
nārsta ligzdu ievietošana, skā-
bekļa daudzuma palielināšana 
ezeros, piedalīties likuma projek-
tu izstrādē, rīkot un piedalīties 
sacensībās, apmācīt VVD pilnva-
rotas personas, piesaistīt atbals-
tītājus visām augstāk minētajām 
darbībām. Bet tagad smalkāk par 
katru darbību atsevišķi.

Esam noslēguši līgumu ar 
Skonto būvi par 1000000 strauta 
foreļu ielaišanu Latvijas upēs, lai 
to paveiktu mēs sadarbojamies 
ar vēl sešām Latvijas lielākajām 
makšķernieku biedrībām. Esam 
vairākus projektus realizējuši ar 
zivju fonda atbalstu. Ir arī privā-
tie sponsori, kuri ziedo naudu, 
lai ar zivīm varētu papildināt sev 
mīļas upes.

Mūsu biedrībā ir brīvprātīgie 
biedri, kuri ir nokārtojuši VVD 
pilnvaroto personu apliecības, 
kuras dod tiesības sastādīt ad-
ministratīvos pārkāpuma proto-
kolus, kuri vēlāk tiek nodoti in-
spektoram, kurš pieņem lēmumu 
par naudas soda uzlikšanu atka-
rībā no pārkāpuma lieluma. Pār-
svarā sodi tiek uzlikti no 20 līdz 
500 latiem. Ar mūsu palīdzību ir 
uzsāktas vairākas krimināllietas 
par zvejas pārkāpumiem. Pagai-
dām lielākais sods par pārkāpu-
mu, kuru novērsām ir bijis 13500 
lati.

Par mākslīgajām nārsta ligz-
dām ir garš stāsts, bet īsumā. 
Nārsta ligzdas ļoti produktīvi ļauj 
iznārstot breksim un raudai. Tās 
tiek veidotas no egļu zariem, kuri 
tiek sasieti buntēs un ar svaru 
nogremdēti zem ūdens, tādā vei-
dā tiek radīta mākslīga vide, kurā 
var iznārstot zivis. Labums no 
šīm ligzdām ir tāds, ka tās tiek 
ievietotas vietās kur HES ūdens 
līmenis svārstības nekādi neie-
tekmē ikra normālu attīstību. 

Šogad ledus sega uz ezeriem 
sasala līdz metra biezumam un 
caur šādu ledus biezumu nevar 
tikt skābeklis cauri. Šādos gadī-
jumos mēs ejam zivīm palīgā, 
uzstādot jaudīgu ūdenssūkni, un 
no viena metra augstuma ūdeni 
triecam iekšā pa āliņģiem, tā ro-
das gaisa burbulīši, kuri izplatās 
zem ledus.

Esam iesaistījušies Makšķer-

nieku Organizāciju Sadarbības 
Padomē, kura sastāv no biedrī-
bām, kuras saistītas vistiešākajā 
mērā ar makšķerēšanu. Šajā bied-
rībā mēs sniedzam savu redzēju-
mu par to, ko vajadzētu mainīt 
makšķerēšanas un zvejniecības 
likumos, lai tie būtu saudzīgāki 
pret vidi un ilglaicīgi saglabātu 
zivju resursus. 

Biedrībā ir vairākas makšķerē-
šanas sporta komandas. Dažādās 
makšķerēšanas disciplīnās esam 
sasnieguši augstākos rādītājus. 
Komandu vērtējumā 2009g. spi-
ningošanā no laivām esam izcī-
nījuši godalgoto otro vietu.

Lai veiktu jebkuru darbību ir 
nepieciešami līdzekļi. Primārais 
ko darām ir sargājam zivju resur-
sus Ikšķiles, Ogres un Lielvārdes 
novadā. Arī šo novadu palīdzību 
piesaistam līdzekļus no dažādiem 
fondiem EZF, ZF, ELAF. Šeit arī 
ļoti palīdz privātie ziedotāji, kuri 
palīdz ar līdzekļiem dažādās ak-
tivitātēs.

Līdz maija sākumam aktuālais 
bija līdaku nārsta laiks, pēc kura 
sāks nārstot rauda un breksis. 
Šai laikā arī sarosās maluzvej-
nieki. Protams, ka mēs zinām 
gan vietas, kur var nelikumības 
notikt, gan kā tās tiek pastrādā-
tas, tās aktuālākās vietas arī tiek 
uzraudzītas. Zivis nārsta laikā ir 
neuzmanīgas un aizņemtas ar 
vairošanos, tāpēc tās ir viegli ie-
gūstamas, bet nelolojiet cerības, 
ka netiksiet sodīti, jo, piemēram, 
vienai līdakai, noķertai nārsta 
laikā, zaudējumu atlīdzība ir 100 
lati plus pie tā nāk klāt vēl sods 
sākot ar 20 latiem! 

Esam arī realizējuši vairākus 
EZF projektus, kuri atļauj kva-
litatīvāk veikt mūsu darbību. 
Viens no pamanāmākajiem pro-
jektiem ir Ķeguma novadā iekār-
totas 10 atpūtas vietas. Jau drīzu-
mā Ikšķilē netālu no Meinarda 
salas varēs redzēt mūsu jauno 
projektu, kas atradīsies Dauga-
vai pašā vidū, un piekļūšana šim 
projektam būs tikai pa ūdeni, bet 
tas lai paliek intrigai.

Ivars Dubra
Valdes priekšsēdētājs

Biedrība „Mēs-Zivīm” 

LEADER projekta apraksts
Iesniedzējs: Biedrība “Mēs zi-

vīm” (NVO)
Fonds: Eiropas Zivsaimniecī-

bas fonds
Īstenošanas vieta: Ķegums
Kopējais fi nansējums: 

6109.00Ls

“Zied zeme” LEADER projekts: 
Dabai draudzīgas atpūtas un tūrisma attīstībai

Publiskais fi nansējums: 
5498,10Ls

Rīcības nosakums: 4.1.At-
balsts teritorijas labiekārtošanai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija uzlabojot 

infrastruktūru, veicināt veselīga 
dzīvesveida, makšķernieku un 
tūristu skaitu.

Projekta ietvaros ir sakop-
tas un labiekārtotas 10 terito-

rijas Daugavas krastos, kuras 
piesaista vietējos atpūtniekus 
un veicina tūristu skaita pa-
lielināšanos Ķeguma novadā. 
350m zem Ķeguma HES abos 
krastos ir uzstādīti galdi, soli, 
izveidotas drošas ugunskura 
vietas un novietotas biotoletes. 
Šīs labiekārtotās atpūtas vietas 
veicina tūristu un makšķernie-
ku skaita palielināšanos Ķeguma 
novadā. 


