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Vadības ziņojums
pie 2021. gada
pārskata
Informācija par biedrību
Biedrības nosaukums:

Biedrība “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””

Saīsinājums:

PPP biedrība Zied zeme

Juridiskais statuss:

biedrība

Reģistrācijas nr.

40008092249

Juridiskā adrese:

Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070

Valde

No 15.03.2021. Linda Cīrule

Pārvaldes institūcija - lēmējvara:
Padome. Sastāv no 13 padomes locekļiem, kuri ievērojot partnerības principu, pārstāv: sabiedrisko
organizāciju, pašvaldību un uzņēmējdarbības sektorus. Padomē tiek ievēlēti arī sieviešu organizācijas
pārstāvis un jauniešu organizācijas pārstāvis. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.125 Rīgā 2015.gada
10.martā (prot. Nr.14 10.§) “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai” Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma 5.panta ceturto un septīto daļu.
Padome apstiprināta biedru Sapulcē 2021.gada 13.pktobrī sekojošā sastāvā:
Normunds Raubiška, Zane Ulmane, Renārs Manuilovs, Pēteris Langrāts, Aija Romanovska, Monika Ziemele,
Armands Troska, Oskars Treilihs, Katrīna Dzērve, Guntis Vilnītis, Gustavs Veitners, Jana Krūmiņa, Edīte
Strazdiņa.
PPP biedrības Zied zeme padome - lēmējvara tiek ievēlēta no biedru vidus. Saskaņā ar Satūtiem, padome
biedrības darbā iegulda savu laiku un zināšanas bezatlīdzības.
2021.gadā PPP Biedrībā Zied zeme bija 55 biedri. Ikviens biedrs var aktīvi līdzdarboties Biedrības mērķu
sasniegšanā un aktīvi līdzdarboties izvirzīto uzdevumu īstenošanā. Biedrus vieno izpratne par ilgstējības
teritorijas attīstību un pilsonisku sabiedrības līdzdalību, bet, ievērojot vienlīdzības principa pieeju publiskā
finansējuma apguvē, biedriem nav priviliģētu tiesību attiecībā pret citām sabiedrības grupām, Biedrības
pakalpojumu: zināšanas, informācija, apmācību iespējas tsk.starptautiskas pieredzes apmaiņa, konsultācijas,
inventārs uc. saņēmējiem.

PPP biedrības Zied zeme mērķis:
uz sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecībām balstīta teritorijas ilgtspējīga attīstība un pilsoniski
atbildīgas sabiedrības izaugsme.

PPP biedrība Zied zeme, Nr. 40008092249, Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070

4

Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no
iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm
Pārskata gadā izmantotās metodes ir ekvivalentas iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm.
Lai īstenotu Statūtos noteikto mērķi, PPP biedrība Zied zeme īsteno Sabiedrības virzītu vietējās
attīstības stratēģiju un ievēro Ministru kabineta noteikumus Nr.125 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un
īstenošanai:
✤

Organizē LEADER projektu konkursus.

✤

Īsteno starpteritoriālos un starptautiskos sadarbības projektus.

✤

Uztur kopfinansēšanas platformu Projektubanka.lv.

Projektubanka.lv ir tīmekļa vietne, kurā iedzīvotājiem un organizācijām pašām attīstīt savus projektus,
atrast partnerus, sabiedrotos un finansētājus. Projektubanka.lv misija ir palīdzēt īstenot idejas, kas
padarītu labāku vidi, kurā mēs dzīvojam. Projektu bankas administratīvais darbs un konsultācijas
notiek bezatlīdzības – brīvprātīgā kārtā, nodrošinot vismaz 384 h brīvprātīgā darba.
Biedrības darbību būtiski ietekmēja Covid 19 pandēmijas ierobežošanas noteikumi, liedzot klātiens
tikšanos un pulcēšanos, tika apturēta aktīva straptautisko projekta aktivitāšu īstenošana, pieredzes
apmaiņas braucieni un zināšanu pārnese. Bet biedrība pielāgojās jaunajiem apstākļiem un aktīvi
uzsāka iedzīvotāju aktivizēšanu, izglītošana un informēšanu sociālajies tīklos. Tika organizēti gan
izglītoši pasākumi, gan kampaņas, gan izsludināts LEADER projektu konkurss. Covid 19 pandēmijas
laiks ieviesa jaunu pieredzi un praksi, kas sekmīgi apgūta būt lietedīga arī tuprmāk. Pielāgojoties
izaicinājumiem, biedrība īstenojusi virkni aktivitāšu, kas apkopotas šajā pārskatā.
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Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas.
Viens no 2021.gada lielākajiem notikumiem viennozīmīgi ir Zemkopības ministrijas konkursa "Sējējs
2021" balva, kur, nominācijā saņēma “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā” balvu ieguva
SIA DIAMONDS FOOD GROUP Pateicoties LEADER projektiem šim ģimenes uzņēmumam ir
bijusi iespēja strauji attīstīties un ar produktu unikalitāti, kvalitāti un ģimenes spēku viņiem ir izdevies
iegūt popularitāti visā Latvijas teritorijā!

SVVA stratēģijas īstenošana:
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2021.gadā veikti SVVA satratēģijas grozījumi un piesaistīts papildus finansējumus tās īstenošanai
plānošanas periodu pārejas laikā. 2021.gadā īstenota jauna pieeja LEADER projektu iesniegumu
pieņemšanā: izsludināta Nepārtraukā LEADER projektu pieņemšana:
✤

LEADER projektu pieņemšana: Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu

saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai
[Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana].
Izsludinātais finansējums: 331 692,14 EUR EUR
✤

LEADER projektu pieņemšana: Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo

produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
[Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana]
Izsludinātais finansējums: 414 615,17 EUR EUR
✤

LEADER projektu pieņemšana: Vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā

produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana[Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās
ekonomikas stiprināšana]
Izsludinātais finansējums: 82 923.03 EUR EUR

Projektu iesniedzēju kapacitātes stiprināšanai un zināšanu pilnveidei organizēta LEADER projektu
sagatavošanas skola, ietverot 5 online tikšanās ar potenciālajiem projektu iesniedzējiem, soli pa solim
izrunājot projekta sagatavošanas gaitu.

LEADER projektu skolā piedalījās 70 dalībnieki.
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Papildus tika organizēts pieredzes apmaiņas un zināšanu pārneses pasākums: Pieredzes apmaiņas
izbraukuma seminārs “LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības, sabiedrības
aktivizēšanā un teritorijas attīstībā Gulbenes novadā”, kopumā iesaistot 16 dalībniekus.
2021.gadā biedrība, sadarbībā ar Zinātnisko institūtu “Baltic Studies Centre” rīkoja diskusiju
semināru “Kā veicināt teritorijas attīstību caur lauku digitalizāciju?” Tajā piedalījās Ogres novada
iedzīvotāji, Vietējās Rīcības Grupas, zinātnieki un ministriju - Zemkopības ministrija / Ministry of
Agriculture of Latvia, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pārstāvji!
Diskusiju semināra dalībniekiem kopā bija iespēja apzināt lauku digitalizācijas priekšrocības, šķēršļus
un tās ietekmi uz darba un dzīves iespējām. Daži no diskusiju semināra dalībnieku secinājumiem:
●

Nepieciešams uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes.

●

Prasmju apguvē dažkārt ir svarīgas ne tikai finanses, bet arī paša cilvēka motivācija.

●

Interneta pieejamība lauku teritorijā ļauj strādāt attālināti un ietaupīt laiku, kuru pavadītu ceļā.

Komandas veidošanas ietvaros, 11. septembrī Zied zeme piedalījās 2 airi organizētajā LEADER
projekta „Ūdenstūrisma inventāra nomas pakalpojumu dažādošana un attīstība Ogres novadā”
atklāšanas pasākumā, kurā arī mums bija iespēja izmēģināt jauno inventāru - kanoe laivas, kuru
sēdvietas ir aprīkotas ar ērtām atzveltnēm un SUP dēli!
Brauciens ilga aptuveni 2 stundas, kopā dalībniekiem nobraucot 10,5km pa Ogres upi no Ogresgala
līdz Ogres aizprostam!
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Starptautisko projektu īstenošana:
SVVA stratēģijas īstenošanas ietvaros, īstenotas starptautisko projektu aktivitātes, kuras paredz
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām
starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai.
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Projekta nosaukums: Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā
Projekta ilgums: 01.05.2018.-30.06.2021. pagarināts 31.03.2022.
Projekta kopējais budžets: EUR 95 585,63
Projekta partneri: Biržiu rajono local activity group (LIETUVA), Leader de Ponent (SPĀNIJA),
Development Associationod Halkidiki S.A.(LGA) – ANETXA S.A. (GRIEĶIJA), ADRAT
(PORTUGĀLE)
Finansētājs (Fonds)/Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums „Starpteritoriālā un starpvalstu
sadarbība”
Mērķis: Attīstīt mājražošanu un amatniecību vietējās rīcības grupās, iesaistot tūrisma un kultūras
pasākumos, veicinot sadarbību starp nozarēm un kopīgi izstrādājot inovatīvus produktus un
papildus pakalpojumus, vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem.
Sasaiste ar SVVA:
Sadarbības projekts ietekmē stratēģisko mērķi M1 “Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās
ekonomikas stiprināšana” un sniedz ieguldījumu rīcības Nr.1.2. “Atbalsts lauksaimniecības
produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un
kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” ieviešanā un rezultātu sasniegšanā.
Sadarbības projekts ietekmē arī rīcību Nr. 1.1. “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu
radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba
apstākļu radīšanai”, jo viena no tiešajām auditorijām – amatnieki un citi mazie ražotāji.
Projekts sekmē rīcības 1.3. “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta
vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana” ieviešanā, kas paredz degustāciju
saimniecību izveidi, jo tieši paši ražotāji tiek aicināti uzsākt mājas restorānu kustību, tādējādi
radot iespēju gan degustēt produkciju, gan apciemot vietu, kur produkts tiek ražots.
Projekta aktivitātes 2021.gadā.
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”, turpinot 2019. gadā aizsāktās
Local craft up aktivitātes, ar mērķi veicināt mājas restorānu kustību lauku teritorijā, tādejādi
veicinot uzņēmējdarbības attīstību lauku reģionos, 2021.gadu iesāka ar Mājas restorāna
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realizāciju. Covid 19 ierobežojumu dēļ, aktivitāšu īstenošana tika atlikta un projektam lūgts
pagarinājums.
Izmantojot projekta aktivitāšu īstenošanas starplaiku, 2021.gada 2. un 3. oktobrī PPP biedrība
“Zied zeme” sadarbībā ar lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs”, Ogres novada Tūrisma
informācijas centru un 15 māju saimniekiem īstenoja “Mājas kafejnīcu dienas” Ogres novadā.
Mājas kafejnīcu piedāvājums bija ļoti plašs, galdā tika celtas rudens veltes, ģimenes tradīcijās
loloti gardumi, sātīgi pamatēdieni un bija arī iespēja piedalīties ēdiena gatavošanā. Kopā mājas
kafejnīcas Ogres novadā pulcējušas 2025 viesus no visas Latvijas, kā arī viesus no Vācijas un
Francijas. Viesu skaits katrā no mājas kafejnīcām bija atšķirīgs - sākot no 20 viesiem beidzot ar
412 viesiem un tukšiem katliem. Kā atzina māju saimnieki – šī bija vērtīga iespēja izmēģināt
savus spēkus viesu uzņemšanā un ēdināšanā. Saņemtas neskaitāmas labas atsauksmes, gūta
iedvesma nākotnes izaugsmei un gūta neatsverama pieredze viesmīlībā.
Trešajā adventē, 11. decembrī PPP biedrība “Zied zeme” organizēja starptautiskā projekta
“Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā” jeb Local craft up ceturto mājas
restorānu „Ar briežiem!”, kas notika Z/S „Dobelnieki”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kur ar
lielu prieku mūs uzņēma Laila un Ralfs Pērši.
Šefpavāra Viestura Prauliņa vadībā mājas restorāns notika neparastos apstākļos – īstenojot
atvērtās virtuves principu angārā, kurā vienlaikus viesi pie saviem galdiem, var vērot ēdienu
servēšanas procesu. Viesus sagaidīja karsto ābolu-cidoniju dzēriens un piecu kārtu ēdiens, kas
gatavots uz ugunskuriem.
Projekta dalībnieki ir PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorijas iedzīvotāji – mājražotāji
un amatnieki, kuri ir ieinteresēti atvērt savu saimniecību durvis produktu degustācijas
pasākumiem. Mājas restorānu ēdienkarti veidoja viņu ražotie produkti, piemēram, kartupeļi,
burkāni, kāposti, mājas krējums, āboli u.c.
Visas dienas garumā mājražotāji un amatnieki mācījās sagatavot izcilu baudījumu garšas
kārpiņām, savukārt kopā ar dekoratori Baibu Prinduli-Renci angāru pārvērta restorānā, radot siltu
un mājīgu Ziemassvētku atmosfēru.

PPP biedrība Zied zeme 40008092249 Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070

11

foto: Laila un Ralfs Pērši.
Laila Pērse mājas restorāna viesiem un dalībniekiem norāda: “Mēs esam jauna ģimene, kas nesen ir
sākusi saimniekot Dobelniekos. Šīs saimniecības trīs galvenie virzieni ir vaislas dzīvnieku audzēšana,
tūrisms un gaļas produkcijas ražošana, tāpēc mēs ceram, ka šis nebūs vienreizīgs pasākum, bet tā
nākotnē būs mūsu ikdiena un iespēja sveikt viesus ar gardu, augstvērtīgu bioloģisku vietējo pārtiku!”

Projekta nosaukums: European cooperation project on coworking spaces in rural areas
Projekta ilgums: 04.09.2018. – 03.09.2021. pagarināts 31.03.2022.
Projekta kopējais budžets: EUR 97 144,03
Projekta

partneri: LEADER

grupas

no

Spānjas

-

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives

Socioeconòmiques, Lielbritānijas - Vale of Glamorgan, Vācijas - Leipziger Muldenland un Francijas Pays de Guéret (Vadošais partneris).
Kopprojekts tiek īstenots kopā ar biedrība "Pierīgas partnerība".
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Finansētājs (Fonds)/Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”
Mērķis: Caur sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, izveidot un attīstīt koprades telpas PPP
biedrība Zied zeme un Pierīgas partnerības darbības teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību
un nodarbinātību.
Sasaiste ar SVVA:
Sadarbības projekts tieši ietekmē stratēģisko mērķi M1 “Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās
ekonomikas stiprināšana” un sniedz ieguldījumu rīcībā Nr.1.1. “Atbalsts jaunu produktu un
pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un
kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” .
Projekts stimulē jaunu uzņēmumu, jaunu produktu radīšanu, inovācijas.
Projekta aktivitātes 2021.gadā.

Ņemot vērā kopējo situāciju un ierobežojumiem dažādos laika periodos, kuros telpas nebija
pieejamas apmeklētājiem, lielākais izaicinājums koprades telpas administrēšanā bija piesaistīt
jaunus rezidentus, kas situācijas uzlabošanās rezultātā būtu gatavi izmantot telpu strādāšanai,
pasākumu un nodarbību organizēšanai klātienē, jo galvenokārt koprades telpu “CoLabora
Lielvārde” un “Dzīvoklis” organizētās tikšanās un apmācības 2021. gadā norisinājās
digitālajā vidē.
Koprades telpa “CoLabora Lielvārde” 2021. gada vasarā

Rezidentu skaits koprades telpā “CoLabora lielvārde” 2021.gadā kopskaitā sasniedza
29, kuri telpu izmanto strādāšanai un nodarbību organizēšanai, piemēram, gleznošanai. Starp
rezidentiem ir pašnodarbinātās personas, algoti darbinieki, uzņēmēji un nevalstiskās
organizācijas, kuriem telpas ir nepieciešamas arī sapulču organizēšanai. Savukārt koprades
telpas “Dzīvoklis”, 2021. gadā rezidentu skaits sasniedza 27, kas ir būtisks kopējo rezidentu
skaita palielinājums pierādot, ka koprades telpas var veiksmīgi pārvaldīt gan klātienē, gan
digitālajā vidē, pielāgojot kopienas dalībnieku vajadzības sadarbības un zināšanas
pilnveidošanas jomās. Lai attīstītu digitālo kopienu, rezidentiem tika organizētas tiešsaistes
tikšanās, lai iepazītu esošos un jaunos rezidentus, pārrunātu aktualitātes un apkopotu idejas
apmācībām. Arī koprades telpu rezidenti veiksmīgi izmantoja digitālās kopienas
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priekšrocības, lai dalītos savās zināšanās, organizējot apmācības “CoLabora Lielvārde”,
“Dzīvoklis” rezidentiem un vietējiem iedzīvotājiem par pārdošanu, produktu prezentāciju un
finansēm. Savukārt, lai veicinātu piederību kopienai un popularizētu aktīvu dzīvesveidu arī
strādājot attālināti, kopienu veidotāji organizēja soļu izaicinājumu nedēļas garumā starp
koprades telpas dalībniekiem.
Jaunā gada ieskaņā tika organizēti divi tiešsaistes pasākumus “Mans finansiāli
veiksmīgais 2021. gads” un “Atskats uz 2020. gadu”, lai rezidenti varētu atskatīties uz 2020.
gadā sasniegumiem un varētu nospraustu jaunus mērķus 2021. gadam gan savā
uzņēmējdarbībā, gan kā kopienas dalībniekam. Tāpēc, lai rezidentiem un vietējiem
uzņēmējiem būtu iespējams veiksmīgi pielāgoties esošajai situācijai un attīstīt savu
uzņēmējdarbību digitālajā vidē, 24. februārī norisinājās tiešsaistes apmācības “Sociālo tīklu
mārketings” kopā pulcējot 100 dalībnieku tiešsaistē, pierādot, ka sociālo tīklu mārketingam ir
būtiska nozīmē savas uzņēmējdarbības attīstībā, piesaistot jaunus klientus un strādājot uz
esošo klientu vajadzībām. Turpinot uzņēmējdarbības attīstības tematu digitālajā vidē, 25.
maijā 20 dalībnieki piedalījās tiešsaistes seminārā par kritisko domāšanu un argumentācij, lai
vairāk uzzinātu par to, kas ir kritiskā domāšana, kā to pielietot ikdienā un kā argumentēt savu
viedokli, izmantojot septiņas argumentācijas taktikas.
Attīstot zināšanu pārnesi starp koprades telpām, PPP biedrības “Zied zeme”, biedrības
“Pierīgas Partnerība” un citu Eiropas valstu pozitīvajā pieredze sadarbībā ar koprades telpu
ekspertu no Katalonijas, tika apkopota vadlīnijās koprades telpas izveidei lauku apvidos.
Vadlīnijās ir apkopota visa nepieciešamā informācija (vajadzību un iespēju apzināšana,
koprades telpas identitātes, pakalpojumu, interjera izveide, kopienas veidošana un koprades
telpas administrēšana), lai ikvienam interesentam izdotos izveidot koprades telpu lauku
teritorijā gan Latvijā, gan arī Eiropā. 15. jūnijā “CoLabora Lielvārde” Facebook lapā
izstrādātās vadlīnijas tika prezentētas projekta starptautiskajiem sadarbības partneriem, lauku
teritoriju attīstības ekspertiem no Luksemburgas un koprades telpas idejas interesentiem, kuru
tiešraidē

vēroja

245

skatītāji.

Tiešraides

ieraksts

pieejams

https://www.facebook.com/CoLaboraLielvarde/videos/181263653838589

PPP biedrība Zied zeme, Nr. 40008092249, Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070

šeit:

14

Vadlīnijas ir pieejamas latviešu un angļu valodā
PPP biedrības “Zied zeme” un projekta sadarbības partneru mājaslapās

Savukārt, lai koprades telpas konceptu vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem skaidrotu
interaktīvākā veidā, tika izveidots animēts video “Darbs koprades telpā ir lieliska ideja!”,
kurā ir pastāstīts, ka koprades telpas rezidentiem ir iespēja satikt dažāda joma speicālistus,
jaunus sadarbības partnerus vienlaicīgi attīstītot vietējās teritorijas ekonomiku un apmeklēt
gan izklaidējošus, gan profesionālus pasākumus netālu no savas dzīvesvietas, nedodoties uz
lielajām pilsētām. Video pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=jpkXt9VCN24
Turpinot popularizēt koprades telpas lauku teritorijās, vasarā “CoLabora Lielvārde”
īstenoja divas Pop-up koprades telpas aktivitātes, iekārtojot divas mobilās koprades telpas
ārtelpās: Lielvārdes pilsētas svētkos 31. jūnijā un Ogres pilsētas svētkos 21. augustā. Pop-up
koprades telpu mērķis bija veicināt vietējo iedzīvotāju un viesu izpratni par koprades telpām
un to pozitīvo ietekmi lauku teritorijas attīstībā, piesaistot jaunus rezidentus un vienlaicīgi
prezentējot projektā izstrādātās vadlīnijas koprades telpu izveidei lauku apvidos. Abas
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Pop-up koprades telpas aktivitātes pierādīja, ka vietējo iedzīvotāju vidū ir interese noskaidrot,
kas ir koprades telpas un kāds ir šo telpu mērķis. Pateicoties norādēm un iekārtojumam,
koprades telpas pārstāvēm izdevās parādīt, ka “CoLabora Lielvārde” ir atvērta tipa biroja
telpa ar nepieciešamo aprīkojumu un produktīvu atmosfēru, kurā, sanākot kopā dažādu jomu
speciālistiem, veidojas jaunas sadarbības iespējas.

Pop-up koprades telpas Lielvārdes pilsētas svētkos (kreisā puse) un
Ogres pilsētas svētkos (labā puse)
27. augustā koprades telpā “CoLabora Lielvārde” viesojās ciemiņi no Moldovas kopā
ar Moldovas vēstnieku Latvijā, lai uzzinātu koprades telpas pieredzi lauku teritorijas attīstībā
izmantojot LEADER pieeju un starptautisko sadarbības partneru zināšanu pārnesi vietējā
līmenī. Kā arī dalījāmies jau ar praktiskiem soļiem, kas būtu jāņem vērā, lai izveidotu
veiksmīgu koprades telpas un iepazīstinājām ar projekta ietvaros izstrādātajām vadlīnijām,
kuras var izmantot kā piemēru koprades telpu izveidē arī Moldovas lauku teritorijā.
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Pop-up koprades telpa Lielvārdes pilsētas svētkos (kreisā puse) un
Novembra mēnesī koprades telpa “CoLabora Lielvārde” sadarbībā ar koprades telpu
“Dzīvoklis” turpināja organizēt tiešsaistes apmācības: vietējiem iedzīvotājiem, kuri vēlas
uzsākt savu uzņēmējdarbību bija iespēja uzzināt par pirmajiem soļiem uzņēmējdarbības
uzsākšanā un nepieciešamo dokumentu aizpildīšanu apmācībās “Kā reģistrēt uzņēmumu”.
Esošie un jaunie uzņēmēji iepazinās ar koučinga metodēm, kas noderēs ideju attīstībā un
personīgajā izaugsmē apmācībās “Koučings uzņēmējdarbībā”, un apguva personīgā zīmola
izveidi, lai attīstītu savu produktu un pakalpojumu atpazīstamību apmācībās “Personīgais
zīmols”. Šajās apmācībās kopumā piedalījās 57 dalībnieki, kas norāda, ka apmācības par
savas uzņēmējdarbības un personīgās izaugsmes attīstību ir svarīgi tiem, kuri vēlas uzsākt
vai jau veic uzņēmējdarbību. Vienlaikus apmācībām, koprades telpas “Dzīvoklis” Instagram
profilā norisinājās live “Sarunas kopradē” ar kopradres telpas “CoLabora Lielvārde” pārstāvi,
lai pastāstītu par kopienas veidotāja ikdienu un nepieciešamajām prasmēs koprades telpas
administrēšanā, kuru tiešraidē skatījās 49 skatītāju.
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Lielvārdes Jostu audēju kopas dalībnieču darbu izstāde
koprades telpā “CoLabora Lielvārde” gada izskaņā
Veidojot koprades telpas “CoLabora Lielvārde” atpazīstamību, būtiska nozīme ir
kopienas dalībnieku piederības veidošanai, atbalstot un palīdzot realizēt rezidentu idejas vai
uzņēmējdarbību. Ņemot vērā, ka 2021. gadā par rezidentiem un viņu sasniegumiem
galvenokārt varēja uzzināt tikai “CoLabora Lielvārde” sociālajos tīklos, viens no
veiksmīgajiem klātienes pasākumu bija Lielvārdes Jostu audēju kopas dalībnieču darbu
izstāde, kuru varēja apskatīt ikviens interesents, tādējādi viedojot gan kultūrvēsturiskā
mantojuma, gan koprades telpas atpazīstamība starp vietējiem iedzīvotājiem. Izstādes laikā
apmeklētājiem bija iespēja uzzināt, ka koprades telpu izmanto dažādu jomu speciālisti, kuri
kopā veido kopienu. Tās saliedētība un fakts, cik svarīgi ir klātienes pasākumi bija
novērojama arī 2021. gada noslēdzošajā pasākumā, kurā rezidenti, sanākot kopā, pašu rokām
veidoja Ziemassvētku egles rotājumus, pārrunāja notikušosun apkopoja idejas par nākotnes
pasākumiem un izpošķoja pirmo koprades telpas “CoLabora Lielvārde” Ziemassvētku eglīti!
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Projekta nosaukums: Smart Villages LEADER Network
Projekta ilgums: 25.04.2019. - 24.04.2022. pagarināts 15.09.2022.
Projekta kopējais budžets: EUR 83 805,85
Projekta partneri: LEADER grupas biedrība "Jūras zeme", Biedrība „Pierīgas partnerība”, “Kantri
Ry Somija”, “Pirkan Helmi ry” Somija, “Forth Valley & Lomond” Skotija, “Attica Islands Network”
Grieķija.
Finansētājs (Fonds)/Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”
Mērķis: viedas vietējās attīstības veicināšana "Zied zeme", "Pierīgas partnerības" un “Jūras zeme"
darbības teritorijās, izmantojot starptautisku labās prakses pārņemšanu un pieredzes apmaiņu. Projekta
papildus uzdevumi ir identificēt pievienotās vērtības radīšanas iespējas lauku teritorijās, pārņemt un
ieviest projekta partneru labās prakses piemērus, iedrošināt uzņēmējus un sociālos partnerus, izmantot
dažādus digitālo tehnoloģiju risinājumus savā ikdienas darbībā.
Sasaiste ar SVVA:
Sadarbības projekts tieši ietekmē stratēģisko mērķi M1 “Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās
ekonomikas stiprināšana” un stratēģisko mērķi M2 “Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un
nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā”, jo viedo ciemu koncepts ir
balstīts gan uzņēmējdarbības attīstīšanai, gan iedzīvotāju kvalitatīvas dzīves vides uzlabošanā lauku
teritorijā.
2021. gadā projekta ietvaros norisinājās publicitātes kampaņa “Mans ciems ir “Viedais Ciems””, kuras
mērķis ir aktualizēt viedo ciemu koncepta ieviešanu lauku reģionos. Publicitātes kampaņas ietvaros
norisinājās atpazīstamības zīme “Viedais Ciems”, kurā kopā pieteicās 38 kopienas un ciemi no
dažādām vietām Latvijā, kuru paveikto vērtēja dažādu jomu ekspertu, ministriju pārstāvju žūrijas
komisija 12 locekļu sastāvā, balstoties uz projekta sadarbības partneru izveidotajām vadlīnijām un
vērtēšanas kritērijiem.
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Atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” pretendentu karte
Veicinot vietējo iedzīvotāju un aktīvo kopienu pārstāvju izpratni par publicitātes kampaņu,
atpazīstamības zīmi un viedā ciema konceptu kopumā, PPP biedrība “Zied zeme” 25. februārī
organizēja tiešraidi “Jautājumi un atbildes par atpazīstamības zīmi “Viedais Ciems” kopā ar Daigu
Ekloni no Meņģeles ciema, kura pastāstīja par viedajiem ciemiem un to īstenotajiem risinājumiem
Skotijā, ar kuriem iepazinās šī projekta organizētajā apmaiņas braucienā 2019. gadā. Tiešraidi skatījās
1,6 tūkstoši Facebook lietotāji, kuriem ir interesep ar viedo ciemu idejām. Tiešraides ieraksts pieejams
šeit: https://www.facebook.com/ziedzeme/videos/697832404215864 Savukārt, 14. jūnijā Zoom.us
platformā interesenti un atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” pretendenti tikās “Viedo ciemu
pēcpusdiena ar Zied zemi”, lai kopīgi iepazītu starptautiskos viedo ciemu piemērus.
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Atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” rezultātu paziņošanas pasākums
16. jūnijā norisinājās publicitātes kampaņas “Mans ciems ir “Viedais Ciems” atpazīstamības zīmes
“Viedais Ciems” paziņošanas pasākums, kurā piedalījās pretendentu kopienu pārstāvji, žūrijas
komisijas locekļi un interesenti no visas Latvijas. Pasākums norisinājās Zoom.us platformā 5. Latvijas
Lauku kopienu parlamenta “Viedo ciemu dzīvā bibliotēka” norises laikā, piesaistot lielu viedo ciemu
interesentu skaitu. Paziņošanas pasākumā dalībniekiem bija iespēja uzzināt arī publicitātes kampaņas
14

iesaistīto kopienu pieredzes stāstus. Rezultātu paziņošanas pasākuma ieraksts pieejams šeit:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=511807693499949
Atpazīstamības zīmi “Viedais Ciems” pirmo reizi Latvijā ieguva 12 ciemi un kopienas kuras atbilda
visiem vērtēšanas kritērijiem. Savukārt, žūrijas komisijas locekļi vērtēšanas procesā, nolēma piešķirt
21 ciemiem un kopienām atzinību "Ceļā uz viedo ciemu", jo kopumā šie pieteikumi atbilda vērtēšanas
kritērijiem. No iesniegtajiem pieteikumiem piecu ciemu iesniegtie pieteikumi neatbilda vairākiem
vērtēšanas kritērijiem, tāpēc žūrijas komisijas locekļi pretendentiem pasniedza pateicību par dalību
atpazīstamības zīmei “Viedais Ciems”. Kampaņas iniciatora PPP biedrības “Zied zeme”darbības
teritorijā atpazīstamības zīmei “Viedais Ciems” pieteicās piecas kopienas un ciemi: Rembate,
Meņģele, Madliena, Krapes muižai un “Zelt” izglītības platforma, kurā četras kopienas ieguva žūrijas
komisijas atzinību “Ceļā uz viedo ciemu”. Pēc rezultātu paziņošanas publicitātes kampaņa “Mans
Ciems ir “Viedais Ciems”” guva publicitāti nacionālā mērogā, gan tiešsaistē, gan drukātajos medijos,
kuros kopienas dalījās savā pieredzē piedaloties šādā kampaņā.
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Atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” žūrijas komisijas locekļu vizīte pie

Krapes muižas,

Carnikavas un Jaunolaines kopienām
Lai veicinātu savstarpējo zināšanu mijiedarbību starp žūrijas locekļu komisiju un šī projekta
sadarbības partneru darbības teritorijās esošajiem ciemiem, kuri īstenot viedā ciema idejas, 4.
septembrī norisinājās žūrijas komisijas (parlamentārais sekretārs Edgars Kronbergs no Zemkopības
ministrijas, Gunta Lukstiņa no Latvijas Universitātes un VARAM reģionālās attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja Jevgēnija Butņicka un vecāko eksperti Veronika Jurča) vizīte kopā ar kampaņas
iniciatoru, publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme" pie trīs atzinības "Ceļā uz Viedo
Ciemu" ieguvēju kopienām: Krapes muiža, Carnikava un Jaunolaine. Vizītes laikā žūrijas komisijas
pārstāvji iepazinās ar ciemu kopienu pārstāvjiem, kuri dalījās savā pieredzē kā tiek attīstīti ciemi,
izmantojot vietējos resursus, veidojot sadarbību starp iedzīvotājiem, organizējot aktivitātes, lai
apkopotu idejas ciema attīstībā kā arī to realizēšanā. Kopienu pārstāvji iepazīstināja gan ar
sasniegtajiem rezultātiem, gan nākotnes plāniem kā, izmantojot viedo ciemu idejas, ciemi tiks attīstīti.
Savukārt, tikpat nozīmīga kā vietējā un nacionālā zināšanu pārnese starp kopienām, ir arī
starptautiskie pieredzes apmaiņas braucieni, tāpēc projekta ietvaros no 5. līdz 9. oktobrim 11 vietējo
kopienu, pašvaldību un Vietējo Rīcības Grupu pārstāvji no Latvijas projekta sadarbības partneru
teritorijām devās uz Grieķiju, Poros salu, kura ir šī projekta starptautiskā sadarbības partnera Attica
Islands Network LEADER darbības teritorija. Šajā pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās arī
kopienu pārstāvji no Somijas partnerību Kantri Ry LEADER Finland un Pirkan Helmi ry LEADER
darbības teritorijām.

PPP biedrība Zied zeme, Nr. 40008092249, Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070

22

Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieku kopbilde
Pieredzes apmaiņas brauciena galvenais temats balstās vietējās salas vajadzībām: Inovatīvi risinājumi
tūrismu produktu bagātināšanai un tūrisma sezonas pagarināšanai, kā rezultātā, pateicoties diskusijām,
prezentācijām par īstenotajiem pasākumiem, festivāliem (sporta, kultūras un mākslas nozarēm),
vizītēm pie vietējiem uzņēmējiem, dalībniekiem bija iespēja redzēt kā top gan jauni, gan uzlaboti jau
iesošie tūrisma objekti. Dalībnieku galvenais secinājums: Poros salas iedzīvotāji veiksmīgi īsteno
savstarpējo sadarbības veidošanu uzņēmējdarbībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā,
apzinot vietējos resursus un ļaujot iepazīt salas vēsturi gan vietējiem iedzīvotājiem, gan salas viesiem.

Projekta nosaukums: Apkārt Rīgai - vienots tūrisma piedāvājums
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Projekta ilgums: 01.07.2019.-30.06.2021. pagarināts 31.12.2021.
Projekta kopējais budžets: EUR 98 237,71
Projekta

partneri: Biedrība

Daugavkrasts", Biedrība

"Pierīgas partnerība"(vadošais partneris), Biedrība "Partnerība

"Ropažu

Garkalnes

partnerība", Biedrība

"Stopiņu

un

Salaspils

parnterība", Biedrība "Gaujas Partnerība"
Finansētājs (Fonds)/Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”
Projekta mērķis: Attīstīt un pilnveidot vienota tūrisma produkta piedāvājumu vietējiem un ārvalstu
tūristiem, sadarbojoties vietējām rīcības grupām, un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem novados, kas
atrodas ap Rīgu. Izveidot Pierīgas tūrisma reģionu, kā vienotu tūrisma galamērķi, apvienojot vienotā
piedāvājumā visu iesaistīto novadu tūrisma produktus, pakalpojumu sniedzējus. Veicināt Pierīgas
tūrisma reģiona atpazīstamību, pielietojot mobilitātes metodi informācijas izplatīšanā kā vienu no
mārketinga metodēm. Stiprināt tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti, organizējot apmācību ciklu
zināšanu papildināšanai par uzņēmējdarbībai un klientu piesaistei aktuālām tēmām.
Sasaiste ar SVVA:
Sadarbības projekts ietekmē stratēģisko mērķi M1 “Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās
ekonomikas stiprināšana” un sekmē rīcības 1.3. “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā
tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana” ieviešanu, jo teritorijas
ražotāji un amatnieki tiek iesaistīties projekta aktivitātēs, tādējādi radot iespēju gan popularizēt
produkciju, gan apciemot vietu, kur produkts tiek ražots.
Sadarbības projekts ietekmē stratēģisko mērķi M2 “Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un
nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā”, jo tiks aktivizēta un
popularizēta tūrisma pakalpojumu sniegšana to teritorijās, kā arī ieviesta jauna sadarbības forma
vienota tūrisma produkta nodrošināšanai, tādejādi sekmējot rīcību 2.2. “Atbalsts sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.
Projekta aktivitātes 2021.gadā.
No 2. līdz 8. augustam notika Exit Rīga Tūristu dienas jaunā Ogres novada teritorijā. Visas
septiņas nedēļas dienas Latvijas apceļotājiem bija iespēja piedalīties bezmaksas autoorientēšanās
piedzīvojumā, izmantot tūrisma uzņēmumu īpašos piedāvājumus un apmeklēt dažādus pasākumus.
Pirmajā augusta nedēļā Ogres novadā tika izvietoti 45 kontrolpunkti, dažos no tiem izveidoti
papilduzdevumi. Lai piedalītos sacensībās, bija nepieciešams jebkāda veida transportlīdzeklis, kam
atļauts piedalīties ceļu satiksmē, un viedtālrunis, kurā jāielādē aplikācija Qrenteerings. Plānotā
distance - līdz 300 km.
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Attālināti un klātienē 12.oktobrī norisinājies EXIT RĪGA otrais apmācību seminārs. Tajā aicināti
piedalīties bija Pierīgas tūrisma pakalpoju sniedzēji un galvenā tēma bija no “idejas līdz īstenošanai”.
Klātienē pasākumā piedalījās vairāk kā 30 dalībnieku un līdzīgā skaitā sekoja līdzi arī attālināti –
EXIT

RĪGA

Facebook

kontā

un

ZOOM

Webinar

platformā.

Apmācību seminārs ir viena no LEADER sadarbības projekta „Apkārt Rīgai – vienots tūrisma
piedāvājums” aktivitātēm, kas ļauj sniegt iespēju vietējiem uzņēmējiem gūt jaunas zināšanas par sev
aktuālām tēmām. Jau iepriekš ziņots, ka projekta sākumposmā tapa pats tūrisma reģiona zīmols EXIT
RĪGA, kas apvieno 6 vietējās rīcības grupas un 14 Pierīgas novadus (pēc š.g. 1.jūlija – 7 novadus), ir
izveidota interaktīvā karte, video cikls par atpūtas iespējām dažādos gadalaikos, tiek īstenoti Mobilā
TIC pasākumi, trīs influenceru un tūroperatoru pārstāvju vizītes.
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Projekta nosaukums: KOPA/ Pārdomāta kopienu attīstība.
Projekta kopējais budžets: EUR 99 999,86
Projekta ilgums: 28.03.2019.-30.12.2021.
Projekta partneri: biedrība “Pierīgas partnerība” (vadošais partneris), biedrība “Darīsim paši!”,
biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”, biedrība “PPP biedrība “Zied zeme”.
Finansētājs (Fonds)/Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir sekmēt kvalitatīvu un sistēmisku kopienu (iedzīvotāju t.sk.,
uzņēmēji, pašnodarbinātie, izglītības un kultūras pārstāvji, jaunieši, seniori, u.c.) iesaisti savas
kopienas vajadzību apzināšanā un uz tām balstītu risinājumu īstenošanā, sniedzot tām atbalstu un
stiprinot to kapacitāti ilgtspējīgai izaugsmei. Projekta ietvaros kopienas tiks tuvinātas "Viedo ciematu"
konceptam, tiks veicinātas kopienu spējas izmantot pieejamos resursus, domāt “ārpus rāmjiem” un
savstarpēji sadarboties dažādos virzienos. Viedo ciemu pamatā ir cilvēki, – lauku apvidu kopienas,
kuras uzņemas iniciatīvu praktisku risinājumu meklēšanā gan esošo problēmu novēršanai, gan arī
maksimāli izmantot jaunas iespējas lauku reģionu transformēšanai nākotnē. Projekta ietvaros plānots
radīt uz izaugsmi vērstu vidi, stiprinot kopienas un to ticību saviem spēkiem, apzinot tās resursus un
potenciālu (prasmes), veidojot jaunas sadarbības formas starp dažādu sektoru pārstāvjiem, iesaistot
kopienas lēmumu pieņemšanā un mērķtiecīgā rīcībā, tādejādi uzlabojot dzīves vidi, sekmējot
uzņēmējdarbību (nodarbinātību) un pilsoniskās sabiedrības izaugsmi ar visām to ietverošajām
izpausmēm. Lai rosinātu būtiskas pārmaiņas, tika izvirzīts mērķis vienlaicīgi visu iesaistīto teritoriju
ietvaros
inicializēt kvalitatīvu un sistēmisku kopienu (iedzīvotāju) iesaisti savu vajadzību apzināšanā un uz
tām balstītu risinājumu īstenošanā.
Sasaiste ar SVVA:
1. (M1.) Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana, R1.1. Atbalsts jaunu
produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū
un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
(M2.) Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei
vietējā teritorijā, rīcībām
2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai; 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem. 2) Sadarbības stiprināšana, informācijas un pieredzes apmaiņa, zināšanu pārnese,
dialoga veicināšana, labās prakses nodošana un pārņemšana vietējā teritorijā, tādējādi sekmējot M1
un M2 stratēģisko mērķu sasniegšanu.
Projekts “KOPA” paredz stiprināt 32 lauku kopienas un aicinās tās domāt “ārpus rāmjiem”. Divu
gadu garumā 32 lauku teritoriju kopienas iesaistīsies projekta “KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība”
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aktivitātēs, meklējot un īstenojot praktiskus risinājumus saviem izaicinājumiem. Projekta mērķis ir
sekmēt kopienu iesaisti savu vajadzību apzināšanā un risinājumu īstenošanā, sniedzot tām atbalstu un
stiprinot to ilgtspējīgu izaugsmi.
PPP biedrība Zied zeme darbības teritorijā tika identificētas 7 kopienas, kuras ir gatavas sadarboties:
Baldone, Ikšķile, Ķegums, Rembate, Lielvārde, Krape, Meņģele. Dažās no tām jau īstenotas
risinājumu darbīcas.
Krape: lai veicinātu sava ciema ekonomisko izaugsmi, Krapes iedzīvotāji vienojās izveidot vienotu
identitāti Krapes muižas teritorijai. Kopīga darbība veicinās iedzīvotāju saliedētību un sadarbību, kā
arī savukārt vienots zīmols piesaistīs apmeklētājus, tādejādi stimulējot vietējo lauku ekonomiku un
pasākumu daudzveidību vietējā ciemā.
Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, īstenots pasākums „Darbam nepieciešamo
iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” (ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.
7.1.1.0/15/I/001).
Projektu Bankā 2021. gadā:
✤

Projektu Banka 2021. gadā:

Iesniegti – 91 projekts (2020. gadā - 66 projekti, 2019. gadā - 84 projekti).
Publicēti – 51 projekts (2020. gadā - 29 projekti, 2019. gadā - 34 projekti), no tiem:
- Veiksmīgi – 35 projekti (2020. gadā - 14 projekti, 2019. gadā - 17 projekti);
- Neveiksmīgi – 15 projekti (2020. gadā - 11 projekti, 2019. gadā - 17 projekti);
- Pārtraukts - 1 projekts;
- Izdošanās koeficients – 69% (2020. gadā - 56%, 2019. gadā - 50%);
Veiksmīgajos projektos piesaistītā finansējuma apjoms – 104 608 € (2020. gadā - 40 227 € , 2019.
gadā - 51264 €);
Kopējais ieguldījumu skaits – 3 472 gab (2020. gadā - 1054 gab., 2019. gadā - 1043 gab.)
✤

Projektubanka.lv statistika kopš dibināšanas (uz 21.06.2022):

Ieguldījumu skaits – 10 401 gab (2020. gadā – 6865 gab., 2019. gadā - 5597 gab.)
Ieguldītāju skaits – 8 303 gab. (2020. gadā – 5530 gab., 2019. gadā - 4505 gab.)
Lietotāju skaits – 25 718 gab. (2020. gadā – 12470 gab., 2019. gadā - 9231 gab.)
Kopā ieguldīts – 360 997 € (2020. gadā – 246 155.00 €, 2019. gadā - 196647.00 €).
✤

No veiksmīgajiem projektiem 4 projekti īstenoti Zied zeme darbības teritorijā:
- Grēksūdze Ogres teātrī.
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- Labdarības veikals PŪNE.

- Grāmata Pagatavo dabisku kosmētiku pats.
- Madlienas basketbola laukums.
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✤

2021. gadā veiksmīgie projekti:

Projekta nosaukums

Kategorija

Ieguldīts

Viktora Freiberga otrā grāmata

Literatūra

6,216€ (111%)

Cits

6,575€ (106%)

Airītes stacijas noliktava - mājupceļš
Arstarulsmirus trešā albuma ieraksts
Grēksūdze Ogres teātrī
Veloparka izveide Uzvaras ciemā
Debija albums ''Augustā''

Mūzika un deja 12,668€ (133%)
Teātris

1,850€ (100%)

Pilsētvide

7,146€ (150%)

Mūzika un deja 811€ (162%)

Labdarības veikals PŪNE

Cits

714€ (102%)

Padures muižas dārza terase

Cits

6,023€ (100%)

Deju īsfilma "Dvēseles laikā" Latvijas Kultūras akadēmijas radošie projekti

Kino un Video

1,549€ (103%)
TU VARI!

Literatūra

3,025€ (100%)

Filma Mīlestība uz stundu Latvijas Kultūras akadēmijas radošie projekti Kino un Video 460€
(115%)
Filma Sveiks lai dzīvo Latvijas Kultūras akadēmijas radošie projekti

Kino un Video 533€

(118%)
Grāmata Pagatavo dabisku kosmētiku pats

Literatūra

3,148€ (136%)

Filma Aizliegtā izvēle Latvijas Kultūras akadēmijas radošie projekti

Kino un Video 460€

(115%)
Albums "Willful Blindness"

Mūzika un deja 3,030€ (101%)

ALKAS PĒC TALKAS

Mūzika un deja 3,085€ (106%)

Septiņas žanru īsfilmas LKA Latvijas Kultūras akadēmijas radošie projekti

Kino un Video

3,265€ (108%)
SPOONABLE Latvija 100

Tehnoloģija

2,020€ (233%)

BLIND ABC Latvija 100

Tehnoloģija

3,505€ (114%)

Dizains

1,400€ (116%)

Kulinārija

2,195€ (162%)

La Lumi Latvija 100
Ēdami vienreizlietojami trauki Latvija 100
Ekomatiks Latvija 100
Sajūtu krūze ar jūras ainavu Latvija 100
EcoLife Latvija 100
Bratus-maks no dabas tavā kabatā! Latvija 100
MONTES stāsti
Clay Play Latvija 100
Dziesmas pieaugušiem bērniem /Juuk

Cits

541€ (135%)

Dizains

1,644€ (103%)

Tehnoloģija

2,118€ (105%)

Dizains

2,160€ (126%)

Literatūra

3,250€ (103%)

Spēles

945€ (104%)

Mūzika un deja 3,050€ (101%)
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"What is Marriage?" izdošana latviski

Cits

4,223€ (105%)

Madlienas basketbola laukums

Pilsētvide

4,560€ (101%)

Sporta pils dārzi

Pilsētvide

6,741€ (112%)

Četri LKA diplomdarbi KVADRIFRONĀ Latvijas Kultūras akadēmijas radošie projekti Teātris
1,384€ (115%)
Pasaku šķūnis
Cogito, ergo estis.

Cits

3,240€ (108%)

Kino un Video 400€ (100%)

Izrāde "Mans nabaga Marats" Latvijas Kultūras akadēmijas radošie projekti

Teātris 674€

(112%)
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FINANŠU PĀRSKATS
BILANCE
AKTĪVI EUR

31.12.2021

31.12.2020

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Pamatlīdzekļi

215

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:

1141
1141

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Debitori

542

Nākamo periodu izmaksas

1203

NAUDAS LĪDZEKĻI

82984

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ
AKTĪVI KOPĀ
PASĪVI EUR

52 723
54 468

83199

55 609

31.12.2021

31.12.2020

Rezerves fonds

-2632

3811

Iepriekšējo gadu rezerves fonds

-52663

-56474

FONDI KOPĀ:

-55295

-52 663

650

140

137844

108132

138494

108 272

83199

55 609

FONDI

ĪSTERMIŅA KREDITORI
Nodokļi
Pārējie kreditori
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ:
PASĪVI KOPĀ:
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IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

2021

2020

5215

5335

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

1636

0

Nodarbinātības valsts aģentūra „Darbam nepieciešamo

310

715

91030

116198

0

0

1000

0

99192

122 248

Algas

41484

48313

Sociālās apdrošināšanas maksājumi tsk. Riska nodeva

9896

12251

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums

927

705

49516

57168

101824

118 437

–2632

3811

IEŅĒMUMI
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās
iemaksas

iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”
Saņemtās dotācijas tsk. ES fondi un SVVA stratēģijas
īstenošana
Ziedojumi un pielīdzināmie ieņēmumi (t.sk. brīvprātīgā
darba ieguldījums )
balva: Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā
IEŅĒMUMI KOPĀ
IZDEVUMI

un norakstīšana
Citi izdevumi sk. atšifrējumu finanšu pielikumā
IZDEVUMI KOPĀ
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA
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ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS

2021

2020

536

536

Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārējie ziedojumi)

0

0

Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķa ziedojumi)

0

0

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu kopsumma

0

0

536

536

Atlikums pārskata gada sākumā

Atlikums pārskata gada beigās
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS
Vispārīgie principi - Finanšu pārskata sagatavošana
Gada pārskats sagatavots saskaņā Latvijas Republikas Gada pārskata likumu, likumu “Par
grāmatvedību” un Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 808 “Noteikumi par sabiedrisko organizāciju,
to apvienību un arodbiedrību gada pārskatiem”.
Finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti eiro (EUR ).
Finanšu pārskata gads aptver laika periodu no 01.01.2021.-31.12.2021.
Finanšu pārskats ir sagatavots izmantojot licenzētu grāmatvedības uzskaites datorprogrammu Visma
enterprise.
Izmaksu nošķirtībai tiek izmantotas grāmatvedības programmas piedāvātās Dimensijas.
Pielietotie grāmatvedības principi
Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši grāmatvedības principiem:
1) Pieņemts, ka PPP biedrība Zied zeme darbosies arī turpmāk;
2) Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.
●

posteņos norādītie skaitļi pamatoti ar ierakstiem attaisnojuma dokumentos;

●

ieņēmumu un izdevumu pārskatā iekļauti tikai līdz pārskata gada beigām gūtie ieņēmumi;

●

nosakot pārskata gada rezultātu, ņemts vērā pārskata gada beigās esošo aktīvu izmaiņas.

3) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un
rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā;
4) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
5) pārskata sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
6) saimnieciskie darījumi atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko būtību.
Darījumi Ārvalstu valūtā
Darījumi ārvalstu valūtā grāmatoti pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa attiecīgajā darījuma
dienā. Ieņēmumi vai zaudējumi, kas radušies pārrēķinot ārvalstu valūtu eiro, ietverti ieņēmuma un
izdevumu pārskata posteņos “Citi ieņēmumi” vai “Citi izdevumi”.
Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi ietver interneta vietni www.ziedzeme.lv
Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi ir materiāli ilgtermiņa ieguldījumi. Vispārējā kārtībā tiek uzskaitīti tiem materiālie
ieguldījumi, kuru iegādes vērtība nav mazāka par 430 eiro un kuru lietderīgās izmantošanas laiks ir
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ilgāks par vienu gadu. Šie aktīvi tiek izmantoti biedrības uzdevumu veikšanai. Izņēmuma kārtā
ilgtermiņa aktīvu iegādes summa var būt jebkura summa, par kuru tiek iegādāti aktīvi ilgtermiņa
lietošanai, ja no nosaka finansētāja saistošie noteikumi.
Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtība, atskaitot uzkrāto nolietojumu.
Nolietojums tiek aprēķināts aktīva lietderīgas izmantošanas laikā izmantojot lineāro metodi.
Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļa nodošanas ekspluatācijā.
Lietderīgais izmantošanas laiks, ja finansētāja pamatlīdzekļu iegādes un ekspluatācijas noteikumi
nenosaka citu kārtību, pamatlīdzekļiem tiek noteikts:
Datori: 3 gadi; Mēbeles: 5 gadi, citi materiālie aktīvi - 3 gadi, nemateriālie aktīvi - 3 gadi.
Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumi tiek uzskaitīti ieņēmumu un izdevumu pārskatā to
rašanās brīdī.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nosaukums

Skaits

Iegādes

Uzskaite

gads

vērtība

Nolietojums

Atlikusī
vērtība

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI
1

web ziedzeme.lv

1

2011

8937

8937

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI

1

2011

8937

8937

1 Portatīvais dators

1

2010

601

601

2 Printer Laser Canon LBP-2900

1

2007

117

117

3 Biroja mēbeles

1

2009

1633

1633

4

Canon Printeris SENSYS MF 8550Cdn

1

2014

427

427

5

Kafijas aparāts

1

2018

645

645

6

Projektors

1

2018

683

683

7

Portatīvais dators Lenovo

1

2019

492

492

8

Portatīvais dators Lenovo

1

2020

583

368

KOPĀ
PĀRĒJIE PAMATLĪDZEKĻI
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LEADER sadarbības projekta

1

2021

2163

2163

0

19-00-A019.332-000005 “Apkārt Rīgai
– vienots tūrisma
piedāvājums” ietvaros pieņem savā
uzskaitē stends
PĀRĒJIE PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ

7

7344

7129

215

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

8

16281

16066

215

KOPĀ

Debitori un kreditori
Debitoru un kreditoru parādu atlikumi bilancē parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un
ierakstiem grāmatvedības reģistros. Biedrībai nav ilgtermiņa kreditoru uz pārskata gada beigām.
Biedru naudas
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas norādītas pārskata gadā iekasētās kasē
vai bankā saņemtie biedru vai biedru kandidātu, locekļu vai dalībnieku gadskārtējie naudas
maksājumi.
Ieņēmumu atzīšana
Biedru naudas tiek atzītas pēc kases principa. Projektu ieņēmumi tiek uzskaitīti atbilstoši uzkrāšanas
principam, ieņēmumus rādot proporcionāli izmaksām, nerealizēto daļu uzrādot: nākamo periodu
ieņēmumos.
Ziedojumi un dāvinājumi
Ziedojumi un dāvinājumi 2021.gadā naudas izteiksmē nav saņemti.
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Nauda un naudas ekvivalenti
Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un bankas kontu atlikumiem.
NAUDAS LĪDZEKĻI

2021

2020

1 Valsts kase (stratēģijas īstenošana)

36274

4293

2 Valsts kase (starptautiskā sadarbība)

10128

28367

0

0

4 Swedbank

6295

3898

5 Projektu banka (Paysera)

14476

5219

6 Projektu banka (Paypal)

15811

10946

82984

52723

3 Kase

NAUDAS LĪDZEKĻI KOPĀ

Rezerves fonds
Biedrības rezerves fonds ir kopējā ieņēmumu izdevumu starpība. Saskaņā ar Biedrības izstrādāto
vietējās teritorijas attīstības stratēģiju, Biedrības ienākumus un izdevumus galvenokārt veido
finansējums no Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai finansējums. Tā
izlietojumu regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.769 Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 26.
§) Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības
nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā. 2020.gadā, papildus
stratēģijas īstenošanas atbalstam, avansā tika saņemts finansējums starptautisko projektu aktivitāšu
īstenošanai, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai.

1

REZERVES FONDS

2021

2020

Sabiedrības statūtos paredzētās rezerves

-2332

3811

KOPĀ

-2332

3811
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Nodokļi
Biedrības saistību kopsumma attiecībā pret valsts budžetu un pašvaldību budžetiem par maksājamiem
nodokļiem un nodevām, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
NODOKĻI UN SOCIĀLĀS

2021

2020

7465

7892

14291

17905

17

17

APDROŠINĀŠANAS MAKSĀJUMI
1
2
3

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Sociālās apdrošināšanas iemaksas (t.sk.
darba ņēmēja sociālā nodokļa iemaksas)
Riska nodeva

Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā: 4
Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku darba algas kopsumma: 41484 EUR
Nodokļu atvieglojumi nav saņemti.
Atbildīgā persona:
Linda Cīrule

_______________
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ADMINISTRATĪVO IZDEVUMU PĀRSKATS

2021

2020

IZDEVUMI

EUR

EUR

1

Administratīvā personāla algas

41484

48 313

2

Sociālais nodoklis

9880

12 234

3

Pārējās sociālās izmaksas

17

17

4

Pamatlīdzekļu nolietojums

927

705

5

Projektu vadības izdevumi

16118

13186

6

Projektu vērtēšanas izdevumi

0

2999

7

Biedrības pārstāvju mācības

630

35

8

Komandējuma izdevumi

2487

0

9

Potenciālo projektu iesniedzēju mācības

4198

7555

10

Publicitātes un prezentācijas izdevumi

8465

14033

11

Sakaru izdevumi (pasts, internets, telekomunikācija)

1430

1528

12

Biroja izdevumi

7234

10125

13

IT vides uzturēšanas izdevumi

58

66

14

Biedru naudas izdevumi (LOSP)

300

300

15

Naudas apgrozījuma blakus izdevumi

1949

1156

16

Transporta izdevumi (t.sk. avio izdevumi)

2322

4566

17

Apdrošināšanas maksājumi

113

460

18

Kancelejas izdevumi

465

435

19

Samaksātās soda naudas un līgumsodi

12

9

21

Zaudējumi no valūtas maiņas

0

0

22

Nodarbinātības valsts aģentūra „Darbam nepieciešamo iemaņu

310

715

1452

0

101824

118 437

attīstība nevalstiskajā sektorā”
23

Gada pārskata revīzijas izdevumi
IZDEVUMI KOPĀ:
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