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PPP biedrība „Zied zeme” izsludina LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu

Rīcība Atbalsta 
apmērs 
(EURO)

Maksimālā 
attiecināmo 

izmaksu summa 
vienam projektam 

(EURO)

Maksimālā atbalsta 
intensitāte (%)

Rīcības mērķi un plānotās darbības

1.2. Sabiedris-
ko ktivitāšu 
dažādošana 
vietējiem 
iedzīvotājiem

56 410,77  14 000 Biedrības un 
nodibinājumi – 90%; 
Pašvaldības – 75%; 
Juridiskas un fiziskas 
personas – 60% 

Rīcības mērķis – Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana, kā arī mazās infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem.
Rīcība ietvaros ir paredzēta brīvā laika pavadīšanai nepieciešamo telpu izveide, rekonstrukcija, kā arī inventāra 
iegāde, iedzīvotāju prasmju un iemaņu paaugstināšanai, nodrošinot mūžizglītības pasākumus, interešu izglītības 
attīstību un daudzveidību, jauniešu, ģimeņu, sociālo, pulcēšanās un dienas centru izveidei, iekārtošanai un 
atjaunošanai.

2.1. Atbalsts 
nodarbinātības 
veicināšanai 
un pakalpo-
jumu dažādošanai 
(izņemot ar 
zivsaimniecību 
saistīto nozari)

56 410,76 28 000 Biedrības un 
nodibinājumi – 60%; 
Pašvaldības – 60%; 
Juridiskas un fiziskas 
personas – 60% 

Rīcības mērķis – Veicināt uzņēmējdarbības un saimnieciskās darbības attīstību, nodrošinot pakalpojumu 
pieejamību un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos PPP biedrības „Zied zeme” darbības teritorijā.
Pasākums paredzēts uzņēmumu un individuālās nodarbinātības attīstībai, nodrošinot pakalpojumu pieejamību 
un lauku ekonomikas dažādošanu. Pasākumā ir ietverts atbalsts esošo darba vietu uzlabošanai un jaunu darba 
vietu radīšanai nodrošinot darba vides uzlabošanu, tādējādi saglabājot darba vietas un nodarbinātības līmeņa 
palielināšanos. Pasākums ietver nodarbinātības veicināšanas un pakalpojumu attīstības pasākumus atbilstoši 
MK noteikumu Nr.764 54.punktā iekļautajām attiecināmajām izmaksām. 

8. kārtai piešķirtais finansējums - 112 821,53 EURO.
Konkursa 8. kārtā projektu iesniegumu pieņemšana tiks uzsākta 2014.gada 7.martā un turpināsies līdz 7.aprīlim sekojošās rīcībās:

Projektu iesniegumu konkurss tiek izsludināts saskaņā ar Vietējās attīstības stratēģiju 2009-2013 un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
pasākumu “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Ar rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai par projekta iesniegumu ir iespējams iepazīties Lauku atbalsta 
dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv un www.ziedzeme.lv, kā arī PPP biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, (1.stāvā) 

Saistošā likumdošana - Ministru kabineta noteikumi Nr.764 (2011.gada 4.oktobrī) Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā “Konkurētspējas veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Projekti jāiesniedz 3 eksemplāros līdz 2014. gada 7.aprīlim plkst.17:00 PPP biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, (1.stāvā).
Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.
Papildus informācija pie Māra Cīruļa (maris@ziedzeme.lv, t.29782159); Indras Lejas (indra@ziedzeme.lv, t.29356923) vai Veltas Riekstiņas (velta@ziedzeme.lv, t.26314147)
Projektu konsultācijas var saņemt gan elektroniski, gan zvanot uz tālruni, gan arī klātienē (iepriekš piesakoties) Lielvārdē (Raiņa iela 11a). Pieteikšanās pie Māra Cīruļa, tālrunis 29782159, 

e-pasts: maris@ziedzeme.lv, skype: maris_cirulis.

No 7.marta līdz 7.aprīlim 
notiks projektu pieņešama 
ELFLA LEADER programmas 
projektu konkursā sekojošās 
rīcībās: 

• Sabiedrisko aktivitāšu da-
žādošana vietējiem iedzīvotā-
jiem;

• Atbalsts nodarbinātības 
veicināšanai un pakalpojumu 
dažādošanai;

Sabiedrisko aktivitāšu da-
žādošana vietējiem iedzīvotā-
jiem rīcība paredz jaunas vai 
esošas sabiedriskas aktivitā-
tes uzlabošanu tādās jomās 
kā: 

• Brīvā laika pavadīšana 
(kultūras, sporta un cita brīvā 
laika pavadīšanas aktivitāšu) 
nepieciešamo telpu izveide, 
rekonstrukcija, kā arī inventā-
ra iegāde;

• Iedzīvotāju prasmju un 
iemaņu paaugstināšana no-
drošinot mūžizglītības pasā-
kumus, interešu izglītības at-
tīstību un daudzveidību (teh-
niskās bāzes papildināšana 
un pilnveidošana iedzīvotāju 
apmācībām un izglītošanai, 
dažādu pulciņu izveidei)

• Kopienu iedzīvotā pulcē-
šanas vietas izveide. 

Kā šīs rīcības piemērs ir 
minams mūsu kolēģu Dau-
gavpils un Ilūkstes novada 
partnerība “Kaimiņi” 2013.

gada Dižprojektu nomināci-
jas galvenās balvas ieguvējs 
- projekts: Paula Sukatnie-
ka vīnkopības un selekcijas 
centra izveidošana Dvietes 
pagasta “Apsītēs”. Projekta 
mērķis: Paula Sukatnieka vīn-
kopības un selekcijas centra 
izveide saglabājot un atjauno-
jot selekcionāra dzīvesvietu, 
radītās un uzkrātās vērtības, 
sekmējot Dvietes pagasta at-
tīstību.  

Savukārt, rīcība atbalsts 
nodarbinātības veicināšanai 
un pakalpojumu dažādošanai 
paredz: 

• Jaunradītu un inovatīvu 
pakalpojumu, produktu izvei-
došanu un attīstību lauku te-
ritorijās;

• Atbalstu esošo darba vie-
tu uzlabošanai un jaunu dar-
ba vietu radīšanai nodrošinot 
darba vides uzlabošanu, tā-
dējādi saglabājot darba vietas 
un nodarbinātības līmeņa pa-
lielināšanos;

• Jaunu uzņēmumu radīša-
nu un esošo uzņēmumu attīs-
tību;

• Pašnodarbināto personu 
sniegto pakalpojumu kvalitā-
tes uzlabošanu;

Pakalpojums ir atbilstoši 
personas saimnieciskajai vai 
profesionālajai darbībai par 
atlīdzību vai bez tās izpildīts 

pasūtījums vai noslēgts lī-
gums, uz kuru pamatojoties 
iznomā kādu lietu, izgatavo 
jaunu lietu, uzlabo vai pārvei-
do esošu lietu vai tās īpašī-
bas, veic darbu, gūst nemate-
rializētu darba rezultātu vai arī 
tirgo preces.

Gaidīti projekti ir no pa-
kalpojumu sniedzējiem tādās 
jomās, kā sadzīves, saimnie-
cisku, izglītības, sociālu un 
citu pakalpojumu sniegšana 
vietējiem iedzīvotājiem pēc 
iespējas tuvāk dzīvesvietai, 
kā arī pašvaldību projekti, kas 
paredz dažādu pakalpojumu 
uzlabošanu saviem iedzīvotā-
jiem. 

Papildus tiks izsludināts 
projektu konkurss arī EZF 
projektu konkursa rīcībā - at-
balsts ar zivsaimniecību un 
tūrismu saistītas maza mēro-
ga infrastruktūras un pakal-
pojumu attīstībai - paredzot 
ieguldījumus:

• Ar zivsaimniecību un tū-
rismu (abas nozares) saistītās 
maza mēroga infrastruktūras 
un pakalpojumu uzlabošanai, 
atbalstot esošo darbavietu 
vides uzlabošanu un jaunu 
darbavietu radīšanu, tādējādi 
saglabājot darbavietas un no-
darbinātības līmeņa palielinā-
šanos.

• Ar zivsaimniecību saistītu 

Arī 2014.gadā LEADER projektu konkurss būs!!!

tūrisma pakalpojumu dažādo-
šanu vai pielāgošanu perso-
nām ar funkcionāliem traucē-
jumiem;

• Vides aizsardzības inves-
tīcijas tūrisma objektā;

• Jaunu pakalpojumu izvei-
došana zivsaimniecībai;

2014. gadā PPP biedrībā 
Zied zeme pilnā jaudā turpi-
nās starptautiskais sadarbī-
bas projekts “ABC vietējiem 
ražotājiem”. Tā mērķis ir iz-
veidot sistēmu vietējo ražo-
tāju un produktu atbalstam, 
pamatojoties uz zināšanu un 
paraugprakses apmaiņu starp 
Latvijas, Čehijas un Lietuvas 
vietējām rīcības grupām. 

Projekta rezultātā tiks iz-
strādāts vietējo produktu 

identitātes simbols, izveidota 
fi lma, informācijas materiāli, 
kā arī organizētas vairākas 
starptautiskas vietējo ražotāju 
sadarbības vizītes un tirdziņi. 

Iedzīvotāji ir laipni aicinā-
ti iesūtīt mums informāciju, 
rekomendāciju par sev zinā-
miem vietējās teritorijas ra-
žotājiem un viņu produktiem! 
Uzņēmējus lapbrāt aicinām uz 
sarunu par  sadarbības iespē-
jām! 

Ar cieņu, 
LINDA CĪRULE

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
Publisko un privāto 

partnerattiecību biedrība 
“Zied zeme” 

www.ziedzeme.lv
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PPP biedrība „Zied zeme” izsludina EZF projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu

Rīcība Atbalsta 
apmērs 
(EURO)

Maksimālā 
attiecināmo 

izmaksu summa 
vienam projektam 

(EURO)

Maksimālā atbalsta 
intensitāte (%)

Rīcības mērķi un plānotās darbības

2.2. Atbalsts ar 
zivsaimniecību un 
tūrismu saistītas 
maza mēroga 
infrastruktūras 
un pakalpojumu 
attīstībai.

9 355,37 28 000 Komersants - 60% 
(skat. MK not.78
6.2.1.punktu)
Biedrība vai 
nodibinājums – 60%
atvasināta publiska 
persona (izņemot 
vietējo pašvaldību), 
kuras kompetencē 
ir zivju krājumu 
atražošana – 90%

Rīcības mērķis – Uzlabot ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūru un pakalpo-
jumus.
Pasākums paredzēts ar zivsaimniecību un tūrismu (abas nozares) saistītās maza mēroga infrastruktūras un 
pakalpojumu uzlabošanai, atbalstot esošo darbavietu vides uzlabošanu un jaunu darbavietu radīšanu, tādējādi 
saglabājot darbavietas un nodarbinātības līmeņa palielināšanos. 
Pasākums paredzēts arī ar zivsaimniecību saistītu tūrisma pakalpojumu dažādošanai vai pielāgošanai personām 
ar funkcionāliem traucējumiem, vides aizsardzības investīcijām tūrisma objektā, jaunu pakalpojumu izveidošanai 
zivsaimniecībai.
Zivsaimniecība aptver darbības, kas attiecas uz ūdeņiem, to dzīvo resursu saglabāšanu, apsaimniekošanu un 
izmantošanu, zvejniecību, akvakultūru un zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, pārstrādi, realizāciju u.tml.

5. kārtai piešķirtais fi nansējums - 9 355,37 EURO.
Konkursa 5. kārtā projektu iesniegumu pieņemšana tiks uzsākta 2014.gada 7.martā un turpināsies līdz 7.aprīlim sekojošās rīcībās:

Projektu iesniegumu konkurss tiek izsludināts saskaņā ar Vietējās attīstības stratēģiju 2009-2013 
un Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumu “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”.  

Ar rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai par projekta iesniegumu ir iespējams iepazīties Lauku atbalsta 
dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv un www.ziedzeme.lv, kā arī PPP biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, (1.stāvā) 

Saistošā likumdošana - Ministru kabineta noteikumi Nr.78 (Rīgā 2009.gada 27.janvārī) Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā 
Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai. 

Projekti jāiesniedz 3 eksemplāros līdz 2014. gada 7.aprīlim plkst.17:00 PPP biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, (1.stāvā).
Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.
Papildus informācija pie Māra Cīruļa (maris@ziedzeme.lv, t.29782159); Indras Lejas (indra@ziedzeme.lv, t. 29356923) vai Veltas Riekstiņas (velta@ziedzeme.lv, t.26314147)
Projektu konsultācijas var saņemt gan elektroniski, gan zvanot uz tālruni, gan arī klātienē (iepriekš piesakoties) Lielvārdē (Raiņa iela 11a). Pieteikšanās pie Māra Cīruļa, tālrunis 29782159, 

e-pasts: maris@ziedzeme.lv, skype: maris_cirulis.

Kopš 2013.gada augusta 
Lielvārdes novada Dzelmēs 
ir pieejama pastaigu taka gar 
Daugavu. Takas kopējais ga-
rums ir 200 m un tā ir papil-
dināta ar vairākām atpūtas 
vietām, kā arī laipu, kas pie-
mērota makšķerēšanai un lai-
vu novietnei. Pastaigu taka ir 
biedrības „Dzelmju attīstībai” 
projekta „Dabas takas izveide 
Daugavas krastā” (projekta Nr. 
12-04-ZL23-Z401201-000001) 
rezultāts. Projekts ir īstenots 
Eiropas Zivsaimniecības fon-
da pasākuma “Teritoriju attīs-
tības stratēģiju īstenošana” ie-
tvaros, ar Eiropas Savienības 
un Lielvārdes novada paš-
valdības fi nansiālu atbalstu. 
Projekta attiecināmo izmaksu 
kopsumma ir Ls 20191,50 
(tai skaitā Ls 18000 ES fi -
nansējums). Projekta vadītā-
ja – Laura Zvirbule. Projektā 
paredzēto darbu izpildītājs SIA 
„Naudiņas” (darbu vadītājs – 
Raivis Škapars).

Bija skumji skatīties kā 
viens no svarīgākajiem nova-
da dabas resursiem – Dauga-
va – aizaug un kļūst nepieej-
ams cilvēkiem un sākotnēji ra-
dās ideja labiekārtot vietējo ie-
dzīvotāju iecienīto un peldvie-
tu pie Daugavas, taču plānoto 
labiekārtošanas darbu veikša-
nai bija dažādi administratīvie 
šķēršļi saistībā ar teritorijas 

īpašumtiesību noteikšanu, kas 
ir atrisināti tikai daļēji. Uz pro-
jektu iesniegšanas brīdi 2012.
gadā peldvietas labiekārto-
šanai publisko fi nansējumu 
piesaistīt nebija iespējams, 
tāpēc paldies iedzīvotājiem, 
pēc kuru iniciatīvas Dzelmju 
peldvieta šobrīd ir sakopta un 
atbrīvota no krūmiem. 

Potenciāli labiekārtojama 
bija arī Jumpravas evaņģēliski 
luteriskās baznīcas apkārtne. 
Lai padarītu šo vietu pieejamu 
iedzīvotājiem, tika pieņemts 
lēmums izveidot pastaigu taku 
ar atpūtas vietām. Tā kā šai 
vietai ir arī būtiska kultūrvēs-
turiska nozīme, mūsu plānos 
ietilpst sagatavot informatīvu 
stendu ar būtiskāko vēsturisko 
informāciju par Dzelmēm.

Pēc projekta īstenošanas 
esam pārliecinājušies, ka ie-
guldītais darbs ir bijis tā vērts, 
jo ir redzams prieks un intere-
se gan no vietējo iedzīvotāju, 
gan garāmbraucēju puses. 
Īpašs gandarījums ir par to, 
ka vietā, kura līdz šim bija aiz-
augusi ar krūmiem un bija ne-
caurejama, tagad ir iecienīta 
pastaigu vieta. Izveidotā taka 
ir piemērota arī pastaigām ar 
bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. 

Interese par paveikto ir arī 
makšķerniekiem un tūristiem, 
jo takai pieguļošā laipa ir ap-

rīkota ar vietām laivu nostipri-
nāšanai, no laipas iespējams 
arī makšķerēt.

Galvenā problēma, ar ko 
esam saskārušies, ir biežā 
nepieciešamība pļaut zāli ie-
kārtotajā teritorijā. Šajā gadā 
uzturēšanas izdevumi tiek 
segti no biedrības līdzekļiem 
un šobrīd aktīvi tiek meklētas 
iespējas nodrošināt pilnvērtīgu 
iekārtotās takas uzturēšanu 
arī nākamajam gadam. 

Ir patiess prieks, ka vietējie 
iedzīvotāji un garāmbraucēji 
spēj novērtēt ieguldīto darbu 
un nebojā un nepiesārņo ie-
koptās vietas. Aicinu ikvienu 
arī turpmāk būt atbildīgiem 
par savu rīcību. 

Šobrīd krājam idejas un ak-
tīvi gatavojamies nākošajam 
plānošanas periodam, tādēļ 
esam gatavi uzklausīt un iz-
vērtēt jebkādus priekšlikumus 
par nepieciešamajām pārmai-
ņām Dzelmēs.

Noslēgumā gribu izteikt pa-
teicību Mirdzai un Viktoram 
Ancāniem un Jūlijai Mardarai 
par pašaizliedzīgo darbu Dzel-
mju peldvietas un pastaigu ta-
kas kopšanā un kārtības uztu-
rēšanā, Andrim Čebatarunas 
un Artim Pauliņam par zāles 
pļaušanu, Raivim Škaparam, 
Mārītei Upesjurei un visai 
SIA „Naudiņas” komandai par 
idejām un kvalitatīvi paveik-

Zied zeme LEADER projekts – 
Dabas takas izveide Daugavas krastā

tu darbu, Dzintrai Briņecai un 
Jumpravas Svētā Jāņa evaņ-
ģēliski luteriskai draudzei par 
atbalstu, Lielvārdes novada 
pašvaldībai, kā arī visiem pā-
rējiem, kuri ir palīdzējuši vei-

dot apkārtējo vidi Dzelmēs, lai 
tajā būtu patīkami uzturēties 
gan pašiem, gan viesiem. 

PROJEKTA VADĪTĀJA

LAURA ZVIRBULE


