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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: 
17.aprīlis plkst.17:00 - Ikšķiles kultūras nams, Lībiešu iela 2, Ikšķile
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)

Publisko un privato partner-
attiecību biedrība Zied zeme 
aicina Ogres, Ķeguma, Ikšķiles 
un Lievārdes novadu lauku teri-
toriju iedzīvotājus savlaicīgi ap-
domāt savu vēlamo projektu ide-
jas un apmeklēt seminārus par 
LEADER projekta iesnieguma 
sagatavošanu. Šogad LEADER 
projektu iesniegumu atlases kon-
kursam ir noteiktas trīs prioritā-
tes: bērni un jaunieši, uzņēmēj-
darbība, sports un aktīvā atpūta. 

LEADER ir mērķtiecīgas un 
savstarpēji koordinētas aktivitā-
tes lauku attīstībai, kuras rosina 
sabiedrību meklēt jaunus risinā-
jumus esošajām lauku problē-
mām. Eiropas Savienības prog-
rammas būtība ir uzlabot dzīves 
kvalitāti cilvēkam laukos, domā-
jot par ekonomiskajiem, sociāla-
jiem uzlabojumiem un vides sa-
glabāšanas iespējām. Tie ir maza 
mēroga projekti, kuru rezultāts 
ir nepieciešams un brīvi pieej-
ams vietējās teritorijas iedzīvo-
tājiem vai veicina uzņēmējdar-
bības attīstību, paredzot jaunas 
darbības uzsākšanu un teritorijas 
aktivizēšanu. 

Linda Cīrule
valdes priekšsēdētāja

PPP biedrība Zied zeme

Ķeipenes vides centrs - Mēs 
varam, jo darām!

Biedrība ir radīta Ķeipenes 
iedzīvotāju interesēs, lai būtu 
vieta, kur pieaugušajiem un bēr-
niem īstenot savas idejas, sanākt 
kopā,  radoši pilnveidoties un at-
pūsties.

Ķeipenes vides centrs realizē-
jot projektu „Ķeipenes jauniešu 
un ģimenes centrs” 2012./2013.  
gada sezonā ir piedāvājis Ķeipe-
nes iedzīvotājiem iespēju savus 
bērnus izglītot mūzikā ( ģitāras, 
bungu, vokāla, klavierspēles no-
darbībās), pieaugušajiem apgūt 
mākslas pamatus un rokdarbu 
tehnikas, angļu valodu. Kopš 
2012.gada rudens centra nodar-
bības un pakalpojumi izmanoti 
1035 reizes. Ķeipenieši ir aici-
nāti izmantot tādu pakalpojumu 
kā apģērbu šūšana un labošana 
– dažos blakus pagastos  šāda 
pakalpojuma nav un šie pagas-
ti aicina mūsu biedrības šuvēju 
Māru viesos.

Jauniešiem un senjoriem ir ie-
spēja pulcēties mājīgajās biedrī-
bas telpās. Arī turpmāk  visi tiek 
aicināti izmantot telpas spēļu 
pēcpusdienās un citās aktivitātēs 
(par laiku un telpu pieejamību 
iepriekš vienojoties ar biedrības 
vadītāju).

Ar 15.aprīli Ķeipenes vides 
centrā atkal tiek gaidīti sākum-
skolas skolēni uz rotaļu stūrī-
ti. Bērni pēc skolas var pavadīt 
brīvo laiku - spēlēt galda spēles, 

zīmēt, krāsot, izmācīties mā-
jas darbus utt. Klaviernodarbī-
bu bērni var vingrināties sava 
skaņdarba spēlē. Rotaļu stūrī-
tis ir atvērts katru darba dienu 
no 13.00-17.00.  Rotaļu stūrītis 
strādās visu vasaru. Vecāki var 
iesniegt priekšlikumus par rotaļu 
stūrīša darba laiku vasaras pe-
riodā. Tiem, kuri vēlas no jauna 
pieteikt savu bērnu rotaļu stūrītī 
un uzzināt sīkāku informāci-
ju, lūdzu sazināties ar Gunitu, 
tālr. 22348865 vai Kristīni, tālr. 
25956861

1.jūnijā visi mūsu mazās mū-
zikas studijas bērnu vecāki un 
draugi aicināti un sezonas noslē-
guma koncertu (līdzīgs koncerts 
notika 2012.gada 16.decembrī). 
Par koncerta laiku sekojiet infor-
mācijai afi šās.

10., 17. un 24.maijā, plkst. 
10.00 – 15.00 Ķeipenes vides 
centra zālē notiks seminārs: “Vē-
lies uzsākt savu uzņēmējdarbī-
bu? Nāc-mācīsimies!”

Seminārs tapis adarbībā ar 
Ogres Biznesa un Inovāciju Cen-
tru, VAS „Latvijas Hipotēku un 
zemes banku” un Ogres novada 
domi projektu konkursa „Mēs 
paši” projekta ”Ķeipenes uzņē-
mēju skola” 

Trīs dienu apmācībās tiks 
gūts ieskats par to :

1) Kas ir Biznesa plāns, kāpēc 
tas nepieciešams un no kā tas 
sastāv;

2) Kādi juridiskie aspekti jā-
ņem vērā uzsākot uzņēmējdar-
bību;

3) Biznesa idejas izvēle un tās 
dzīvotspējas izvērtēšana;

4) Tiks uzsākta vienkāršota 
biznesa plāna sagatavošana ar 
iPlanner palīdzību;

5) Sākotnējā fi nanšu plūsmas 
plānošana;

6) Kādi nodokļi jāmaksā uz-
ņēmējdarbībā;

7) Kas jāzina uzņēmuma va-
dītājam par grāmatvedību;

8) Pirmie DESMIT intere-
senti, kas pieteiksies mācībām, 
saņems iPlanner licenci vienam 
biznesa plāna izstrādes projek-
tam uz 3 mēnešiem BEZ MAK-
SAS.

Sadarbībā ar Nodarbinātības 
valsts aģentūru un no 2.aprīļa 
līdz 30.septembrim Ķeipenes vi-
des centrā dažādus darbu t.sk. 
skolēnu brīvā laika organizēšanu 
(rotaļu stūrītis), uzkopj telpas un 
apkārtni, piedalīsies projektu īs-
tenošanā veiks trīs 18-24 gadus 
veci Ķeipenes jaunieši Santa Diš-
lere, Mareks Sokorenko un Kris-
tīne Strelkova. Jaunieši veic. Tā 
būs viņu pirmā darba pieredze.  
Lai mūsu jauniešiem izdoma un 
prieks strādāt sava pagasta labā!

Darbs, kas šo piecu gadu lai-
kā ir veikts biedrības un pagas-

ta labā kopš 2007.gada ir darīts 
uz entuziasma pamata, ieguldot 
biedrības aktīvāko cilvēku  lai-
ku un materiālos resursus. Būtu 
ārkārtīgi labi, ja nākotnē Ogres 
novada pašvaldība rastu iespēju 
atbalstīt mūsu centra darbību, lai 
varētu nodrošināt un centra ko-
ordinatora atalgojumu.

Jācer, ka reģionālās attīstības 
stratēģija tiks virzīta tādā gultnē, 
lai iespējas iedzīvotājiem veidot  
dzīves vidi savā pagastā attīstītos 
nevis tiktu iznīcinātas.

Ķeipenes vides centrs ir radīts 
ikvienam ķeipenietim. Nāciet ar 
savu iniciatīvu, idejām un nesav-
tību, jo mērķis mums visiem ir 
viens un moto - mēs varam, jo 
darām.      

Ķeipenes vides centrs saka 
Lielu paldies Ogres novada paš-
valdībai par  projektu līdzfi nan-
sējuma nodrošinājumu Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) projektu ietvaros. Pro-
jektu rezultātā centrā ir izre-
montētu telpas, izveidots sanitā-
rais mezgls, nodrošināta centrālā 
siltumapgāde, iegādātas mēbeles, 
biroja tehnika, spēles, mūzikas 
instrumenti, spoguļsiena, uzstā-
dīts kamīns. Liels paldies Ķei-
penes pagasta pārvaldei un tās 
vadītājam Vilnim Sirsonim. Kā 
sabiedriskā labuma statusa orga-
nizācija esam saņēmuši atbalstu 
elektrības un komunālo izdevu-
mu apmaksā. Vilnis Sirsonis, do-
mājot par sava pagasta attīstību 
un resursu piesaisti, 2007. gadā  
bija pirmais iniciators biedrības 
tapšanai. Paldies mūsu galvena-
jam partnerim un padomdevē-
jiem PPP biedrības „Zied zeme” 
biedriem! PPP „ Zied zeme” 
mērķis ir – labāka dzīve laukos. 
Tas ir arī mūsu mērķis.

Gunita Bombāne
valdes priekšsēdētāja

biedrība Ķeipenes vides centrs 

LEADER projekta apraksts: 
Nosaukums: ĶEIPENES JAU-

NIEŠU UN ĢIMENES CENTRS
Iesniedzējs: biedrība “Ķeipenes 

vides centrs” (NVO)
Fonds: Eiropas Lauksaimniecī-

bas fonds lauku attīstībai.
Statuss: Pabeigts
Projekta īstenošanas vieta: 
Ogres novads, Ķeipenes pa-

gasts
Kopējais fi nansējums: 
5000,00Ls
Publiskais fi nansējums: 
4500,00Ls

Rīcības nosaukums: 2.1.At-
balsts vietējo iniciatīvu grupu 
darbības nodrošināšanai un at-
tīstībai

Projekta apraksts:
Projekta ietvaros tika veikta 

vienkāršotā rekonstrukcija 65 

kv.m platībā biedrības Ķeipenes 
vides centrs telpās, nodrošinot 
visas telpas ar centrālo apkuri un 
31,6 kv. ar jaunām elektroinsta-
lācijām. Tika ierīkots sanitārais 
mezgls, ieklāta grīda, izlīdzinā-
tas, nokrāsotas sienas un griesti, 

demontēta krāsns, ieklāts grīdas 
segums. Izremontētajās bied-
rības telpas tagad ir pieejamas 
visiem vietējiem iedzīvotājiem, 
neatkarīgi no sociālās grupas un 
vecuma, kur tiek organizētas da-
žādas sabiedriskās aktivitātes. 

Zied zeme atbalstītais LEADER projekts darbībā


