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Izsludin ts projektu iesniegumu konkurss r c b  
“Atbalsts m jražošanas att st bai”

Lauku att st bas programmas (2007. – 2013.gads) LEADER pieejas stenošana pas kum  
411 „Konkur tsp jas veicin šana viet jo att st bas strat iju stenošanas teritorij ”.

Pas kums tiek  nans ts no Eiropas Lauksaimniec bas fonda lauku att st bai.
Ministru kabineta noteikumi Nr.764 2011.gada 4.oktobr  “K rt ba, k d  pieš ir valsts un 
Eiropas Savien bas atbalstu lauku att st bai pas kum  “Konkur tsp jas veicin šana viet jo 
att st bas strat iju stenošanas teritorij ” un pas kum  “Lauku ekonomikas daž došana un 
dz ves kvalit tes veicin šana viet jo att st bas strat iju stenošanas teritorij ””.
Viet j  r c bas grupa – Publisko un priv to partnerattiec bu biedr ba „Zied zeme” 
(turpm k - PPP biedr ba „Zied zeme”) 

K rtai pieš irtais  nans jums (LVL): 26 041,33

Konkursa k rt  projektu iesniegumu pie emšana notiks no 2013.gada 29. novembra 
l dz 2013.gada 30. decembrim sekojoš  r c b :

Nr. 
p.k. R c ba

K rt  publiski 
pieejamais 
 nans jums, 

LVL

Lauku att st bas programmas 
2007. – 2013.gadam pas kums

1. 4.1. Atbalsts 
m jražošanas 
att st bai

26 041,33 411. pas kums “Konkur tsp jas veicin šana viet jo 
att st bas strat iju stenošanas teritorij ”.
2011.gada 4.oktobra MK noteikumu Nr.764 3.1.pun-
kt  min t  aktivit te „Iek rtu, tehnikas, apr kojuma, 
inform cijas tehnolo iju un programmu nodrošin -
juma ieg de un uzst d šana, infrastrukt ras izveide 
lauksaimniec bas produktu ražošanai un pirmap-
str dei, tai skait  pašu saražot s produkcijas iepa-
košanai, k  ar  ilggad go aug kop bas kult raugu 
(iz emot zemenes) st du ieg de, st d jumu balstu 
sist mu, žogu un žogu balstu ieg de, uzst d šana 
un st d jumu ier košana un 3.2.punkt  min t  ak-
tivit te „Iek rtu, tehnikas, apr kojuma, inform cijas 
tehnolo iju un programmu nodrošin juma ieg de 
un uzst d šana, infrastrukt ras izveide lauksaim-
niec bas produktu p rstr dei un pirmapstr dei m -
jas apst k os, tai skait  pašu saražot s produkcijas 
iepakošanai”.

Ar r c bu m r iem, to pl notaj m darb b m, projektu v rt šanas krit rijiem un minim lo punktu 
skaitu pozit v  atzinuma sa emšanai par projekta iesniegumu ir iesp jams iepaz ties Lauku
atbalsta dienesta m jas lap : www.lad.gov.lv un www.ziedzeme.lv, k  ar  PPP biedr bas „Zied 
zeme” biroj  Lielv rd , Rai a iel  11a (1.st v ). 

Projekti 3 eksempl ros j iesniedz l dz 2013.gada 30.decembrim plkst.17:00 PPP biedr -
bas „Zied zeme” biroj  Lielv rd , Rai a iel  11a (1.st v ) vai konsult ciju punkt  Eizenšteina 
komunik ciju centr  eipen  (Stacijas k ), Ogres novad .

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta form , parakst tu ar elektronisko parakstu un 
apliecin tu ar laika z mogu Elektronisko dokumentu likum  noteiktaj  k rt b , var iesniegt ar  
lad@lad.gov.lv.

Papildus inform cija pie M ra C ru a (maris@ziedzeme.lv, t.29782159); Indras Lejas (indra@
ziedzeme.lv, t.29185665) vai Veltas Rieksti as (velta@ziedzeme.lv, t.26314147)

Konsult cijas par projekta sagatavošanu var sa emt gan elektroniski, gan zvanot uz t lruni, 
gan ar  kl tien  (iepriekš piesakoties) Lielv rd  (Rai a iela 11a). Pieteikšan s pie M ra C ru a,
t lrunis 29782159, e-pasts: maris@ziedzeme.lv

Līdz 2013.gada 30.decembrim fi ziskām personām, 
zemniekiem un komersantiem pieejams fi nansējums 
lauksaimniecības produktu ražošanai, pirmapstrādei, 
pārstrādei un iepakošanai.

«Zied zeme» aicina ražot!

Viena no PPP biedrības 
«Zied zeme» prioritātēm ir 
uzņēmējdarbības un nodar-
binātības veicināšana, līdz ar 
to jau 2 gadus Ikšķiles, Liel-
vārdes, Ķeguma novadā un 
Ogres novada lauku teritorija 
tiek rīkoti projektu konkursi 
mājražošanas attīstībai. Kopš 
projektu konkursa uzsākšanas 
Zied zeme ir saņēmusi 15 pro-
jektu iesniegumus. Teritorijas 
iedzīvotājus interesē uzsākt 
ražošanu sekojošās jomās:  
augļu pārstrāde, trušu un māj-
putnu kautuves izveide, ābolu 
un bumbieru pārstrāde, ābolu 
žāvēšana, smiltsērkšķu au-
dzēšana, biškopības produktu 
ražošana, gaļas kūpinātavas 
izveide, ķiploku pārstrāde, 
dzirkstošā bērza vīna ražoša-
na, kaņepju sēklu pārstrāde, 
krūmmelleņu audzēšana un 
pirmapstrāde kā arī maizes 
cepšana un alus brūvēšana. 

Vēl šogad PPP biedrība 
«Zied zeme» ir izsludinājusi 
projektu konkursu un līdz 30. 
decembrim turpina pieņemt 
projektu pieteikumus rīcībā: 
«Atbalsts mājražošanas at-
tīstībai». Fiziskām personām, 
zemniekiem un komersantiem 
ir iespēja saņemts fi nansiālu 
atbalstu līdz 12 000 Ls lauk-
saimniecības produktu ražo-
šanai, pirmapstrādei, pārstrā-
dei, iepakošanai un ilggadīgo 
stādījumu ierīkošanai. Atbals-
tāmās izmaksas ir iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informā-
cijas tehnoloģiju un program-
mu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana, stādījumu ierīko-
šana, kā arī jauna būvniecība, 
rekonstrukcija, vienkāršota re-
konstrukcija un būvmateriālu 
iegāde. Projektu iesniedzēji 
var saņemt 40-60% atbalstu 
no projekta izmaksām. PPP 
biedrība «Zied zeme» īpaši 
gaida projektus, kas ražotu 
jaunus pārtikas produktus ar 
pievienoto vērtību, kas būtu 
ne tikai skaisti iepakoti un pie-
ejami gala patērētājam, bet arī 
‘nestu līdz’ teritorijas identitāti. 

Projektu iesniegumu saga-
tavošanu nosaka 2011.gada 
04.oktobra MK noteikumi 
Nr.764 «Kārtība, kādā piešķir 
valsts un Eiropas Savienības 
atbalstu lauku attīstībai pasā-
kumā «Konkurētspējas veici-
nāšana vietējo attīstības stra-
tēģiju īstenošanas teritorijā» 
un pasākumā «Lauku ekono-
mikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenoša-
nas teritorijā», tomēr rakstot 
projekta pieteikumu jāņem 
vērā gan vispārējie publiskā fi -
nansējuma saņemšanas nosa-
cījumi – projektā iekļautajām 
izmaksām jābūt samērīgām 
un ekonomiski pamatotām, 
gan biznesa plāna izstrādes 
pamati - jābūt skaidram re-
dzējam par esošo tirgu un tā 
attīstības tendencēm. Iesnie-
dzējiem sagatavojot projektu 
ir jāzin:  no kā tiks pirktas iz-
ejvielas, cik par tām maksās, 
kam savu produktu ražos, kā 
to pasniegs, kur to pārdos, 
kāda būs produkta pārdoša-
nas cena. Jāplāno ieņēmumu 
un izdevumu naudas plūsma. 

Ikviens projekta iesniedzējs 
var saņemt bezmaksas kon-
sultācijas par projekta sagata-
vošanu personīgi PPP biedrī-
bas «Zied zeme» birojā Liel-
vārdē, Raiņa ielā 11a, zvanot: 
29782159 un rakstot: maris@
ziedzeme.lv. 

Papildus informācija 
pieejama mājas lapā 
www.ziedzeme.lv un 
www.lad.gov.lv.
Konkurss tiek īstenots 

«PPP biedrība Zied zeme» at-
tīstības stratēģijas 2009-2013 
un Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Lauku 
attīstības programmas pasā-
kuma «Konkurētspējas veici-
nāšana vietējo attīstības stra-
tēģiju īstenošanas teritorijā» 
ietvaros.

Māris Cīrulis
administratīvais vadītājs

PPP biedrība «Zied zeme» 

Lai veicinātu vietējo ražo-
tāju produkcijas atpazīstamī-
bu PPP biedrība «Zied zeme» 
2010.gadā izveidoja Delikatešu 
grozu «Zied zeme». Grozs ir 
pildīts ar vietējo ražotāju pro-
duktiem, kuri ir izvēlēti, vērtējot 
to unikalitāti un kvalitāti, īpaši 
veicinot teritorijas atpazīsta-
mību un izaugsmi. Tā saturu 
veido Ogres, Ikšķiles, Ķeguma 
un Lielvārdes novada ražotāju 
produkti. 

Lai atjaunotu «Zied zeme» 
Delikatešu groza saturu aici-
nām vietējos ražotajus un teri-
torijas iedzīvotājus pieteikt sa-

vus ‘vietējos’ produktus! 
Produktu atpazīstamības 

veicināšanai, nodrošināsim fo-
tosesiju, informativā materiāla 
izveidi, publikācijas www.zie-
dzeme.lv un sociālajos mēdi-
jos, iekļausim 2014.gada «Zied 
zeme» kalendārā un starptau-
tiskā projekta ABC vietējiem ra-
žotājiem ietvaros nodrošināsim 
iespēju piedalīties starptautis-
kos tirdziņos: Latvijā, Lietuvā 
un Čehijā. 

Vietējo produktu lūdzu pie-
teikt līdz 10.01.2014 sazinoties 
ar Māri Cīruli, zvanot 29782159 
vai rakstot: maris@ziedzeme.lv. 

Iesaki savu vietējo produktu!


