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Apmācību seminārs
“LEADER pieejas izvērtēšana ar 6 cepuru domāšanas metodi”

PPPB ZIED ZEME UN TELELINE LATVIA / IMKO 
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PROGRAMMA

8. decembris, 2011.  IKŠĶILES NOVADS,  Tīnūži, „Kraujas”
10:00 - 10:45    Reģistrācija. Rīta kafija, tēja, uzkodas.
10:45 - 11:30    Kultūras mantojuma saglabāšana (Kultūras mantojuma centrs "Tīnūžu muiža").
11:30 - 11:40    Semināra  atklāšana. (PPPB “Zied zeme” vadītāja Linda Krūmiņa)
11:40 - 12:00    Ikšķiles novada domes uzruna (Attīstības nodaļas vadītāja Indra Leja)
12:00 - 14:00    LEADER pieejas izvērtējums ar De Bono 6 cepuru  domāšanas metodi.
	 	 (Moderators: Valdis Tilgalis )
14:00 - 15:00     Pusdienas
15:00 - 17:00    LEADER pieejas izvērtējums ar De Bono 6 cepuru domāšanas  metodi. 
  Praktisks darbs darba grupās ( Moderators: Valdis Tilgalis )
  Pārbrauciens uz Ikšķili, Kalēju iela 1
18:00 - 19:00    Nākotnes LEADER eņģeļa izveide.  (Biedrība „Rasas krāsas”) 
19:00 - 20:00    Dievkalpojums  (Ikšķiles Ev. Luteriskā baznīca)
  Pārbrauciens uz viesu namu „Meidrops”, Rīgas ielā 18., Ikšķilē.
21:00 – 22:00   Vakariņas. 
  Latvijas LEADER Dižprojekta 2011 nominācija. (Māris Cīrulis, Cēsu rajona lauku partnerība)
  Dižprojekts: Vietējo iniciatīvas grupu projekts, kas  realizēts VRG darbības  teritorijā  ar LEADER 
  ELFLA vai EZF fonda atbalstu, projekts ar ko lepoties.
22:00 – 23:00   Atpūta ūdens relaksācijas centrā Meidrops.

9. decembris, 2011.  Viesu nams „Meidrops”, Rīgas iela 18., Ikšķile
08:00 - 09:00     Brokastis
09:00 - 10:00     Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana  vietējā teritorijā.(Sv. Meinarda sala )
10:00 -11:00  Dabas  un ūdens bioloģisko resursu saglabāšana, un iedzīvotāju izglītošana to aizsardzībai, 
  izmantojot LEADER pieejas finanšu avotus vietējā teritorijā. (Biedrība „Mēs zivīm” )
11:00 - 12:00  Alternatīvās  pamatizglītības  un mūžizglītības pieejamības risinājumi vietējā teritorijā LEADER 
  pieejas ietvaros. EKO kafejnīcas izveide. ( Biedrība „Tautskola 99 Baltie zirgi”) 
  "Jauniešu un ģimeņu centra  izveidošana"  un "Mazuļu dzīves  skola" LEADER projekti tiks 
  realizēti 2012. gadā. (Biedrība „Dzīves skola”) 
12:00 - 13:00    Uzņēmējdarbība laukos (Bērzu sulu biedrība )
             LEADER  projekts: Bērzu, ābolu un citu sulu iegūšana, lietošana un popularizēšana 
  No bērza slotām līdz vīna ražošanai - pirmā bērza sulu vīna ražotnē Latvijā.  (SIA Sula)
13:00 - 14:00    Pusdienas
14:00 - 15:00    Kontemplatīvā Karmela klostera apmeklējums

LEADER pieejas ieviešanā ir iesaistītas vairākas institūcijas. Lai arī mērķis mums ir vienots, 
komunikācijas procesā mēs saskaramies ar pretrunīgiem viedokļiem par finansējuma izlietojumu. 

Arī  Vietējo Rīcības grupu vidū ne reti trūkst vienotības un kopīga redzējuma. 
2011.gada noslēgums – brīdis pirms jaunā plānošanas perioda - ir piemērots laiks, kad atskatīties un 

izvērtēt padarīto, lai ar vienotu skatienu lūkotos nākotnē.

Mērķis: Visām LEADER pieejas  ieviešanā iesaistītajām pusēm kopīgi izvērtēt līdz šim paveikto, iepazīt projektu 
iesniedzējus un izprast “mazo” projektu nozīmību vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā.
Mērķauditorija: LEADER pieejas ieviesēji: Vietējās rīcības  grupas  Latvijā; LEADER programmas vērtētāji: Lauku 
atbalsta  dienests, Zemkopības ministrija; citas iesaistītās personas  lauku attīstības jautājumos: Latvijas  Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs, Valsts lauku un zivju tīkls, plānošanas reģions, novadu attīstības speciālisti.
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De Bono metodes apraksts:
Sešas  domāšanas  cepures  ir Edvarda de Bono radīta domāšanas efektivitātes 
uzlabošanas  metode. Galvenās grūtības, ar ko cilvēks  saskaras  domāšanas  procesā ir 
apjukums, jo vienlaicīgi tiek iesaistītas emocijas, informācija, loģika, cerības, radošais 
gars. Šo sadursmes  procesu var pielīdzināt žonglēšanai ar pārāk daudz bumbiņām. 
Edvards de Bono piedāvā  vienkāršu risinājumu – cilvēks  vienlaicīgi nevar darīt vairākas 
lietas, tāpēc ir jānošķir emocijas  no loģikas, radošums  no informācijas  un pozitīvā 
domāšana no kritikas. 

Uzliekot galvā  vienu no cepurēm tiek aktivizēta  noteikta  tipa domāšana. Autors izmanto cepuri kā  domāšanas 
metaforu, jo kultūrā ir iesakņojusies  asociācija starp domāšanu – galvu – cepuri. Cepure ilustrē lomu, kuru esam 
uzņēmušies  konkrētā brīdī. Cepuri var viegli uzlikt, noņemt un tā ir visiem pamanāma. Tāpat ir ar domāšanas 
veidu, kuru izmanto cilvēks. Uzvelkot cepuri, uzsvaru liek uz krāsu vai stilu; izvēloties domāšanas  veidu, uzsvars 
tiek likts uz procesu un mērķi.
http://lv.wikipedia.org/wiki/6_cepuru_metode
http://www.viriesi.lv/bizness/karjera/1000-seas-domanas-cepures-citda-diskusiju-forma

Kāpēc de Bono metode? 
Šīs metodes  pamatā ir nevis  esošās  situācijas  analīze, bet gan nākotnes  veidošana. Procesa laikā  tiek veidots 
ceļš, pa kuru virzīties uz priekšu, neuztraucoties  par to, kuram ir vai nav taisnība. Tā  palīdz atdalīt emocijas  no 
loģikas  un radošu domāšanu no informācijas. Uzliekot ikvienu no sešām „maģiskajām domāšanas cepurēm” jūs 
izvēlaties noteiktu domāšanas veidu, lai mainītu ierasto domāšanas  pieeju un paskatītos uz jautājumiem un 
problēmām no cita skatpunkta.

Ieguvumi: 
Iegūsiet jaunas  lēmumu  pieņemšanas un situācijas izvērtēšanas prasmes ar 6 cepuru metodi.
Apzināsieties spēju iejusties dažādās lomās, no atšķirīgiem skatu punktiem uzlūkot vienu un to pašu uzstādījumu
Uzlabosies izpratne par atšķirīgu viedokļu sintēzi.
Būs iespēja tikties un iepazīties personīgi ar LEADER projektu ieviesējiem un realizētājiem.
Radīsies jaunas domas un idejas par iespējām uzlabot esošo lietu kārtību.
Skaidri saskatīsiet pasaules burvību tās daudzkrāsainībā. Vismaz sešās krāsās :)

Moderators: Valdis Tilgalis Mg.sc.soc. 

Ideju grupas "Radošuma pils" (līdz)dibinātājs.
Sabiedrisko attiecību fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas 
"Starptautiskās komunikācijas vadība” direktors, Biznesa augstskolas Turība.
Atzīts  mediju, komunikāciju eksperts  ar vairāk nekā  20 gadu pieredzi, pēc aktīvas 
darbības  reklāmas, komunikācijas jomā, pievērsies  pētījumiem saistībā ar doktora darbu 
Komunikācijas vadībā. 

Transports: Organizētāji nenodrošina transportu līdz semināra norises vietai un tā norises laikā.

Dalības maksa vienai personai:  53,00 LVL + PVN, kopā 64,66 LVL

Reģistrācija elektroniski aizpildot organizācijas un dalībnieka datus: /lv/aptaujas/inquiry.php?id=8291 
NB! Lūdzu veikt reģistrāciju savlaicīgi - vietu skaits ierobežots! 

Organizētājs: PPPB Zied zeme
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” - Vietējā rīcības Grupa, ir sadarbības organizācija, kura 
apvienojot pašvaldību, nevalstiskā  sektora un uzņēmējdarbības  vides pārstāvjus, tika izveidota 25.05.2005. 
Kopš  2007.gada esam LEADER pieejas  ieviesēji Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres  (izņemot pilsētu) 
novados. http://www.ziedzeme.lv/lv/par_mums/
Mūsu pieredze nacionāla un starptautiska līmeņa konferenčču organizēšanā:

23.10.2007. Laimīgs cilvēks laukos – LEADER+  veida pasākuma konference, Lielvārdē
30.01.2009. Konference „Vietējās iniciatīvas veicināšana Rīgas plānošanas reģionā”, Ogres nov., Suntaži

Papildus informācija:
Linda Krūmiņa
PPP Biedrība „Zied Zeme”
Tālr. 29133711
E-pasts: linda@ziedzeme.lv
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PAPILDUS INFORMĀCIJA PAR DARBA KĀRTĪBĀ IEKĻAUTO
     	
 Decembris ikvienam no mums  ir apcerīgs laiks, kurā  steidzam pabeigt iesākto un veltam laiku 
pārdomām par padarīto, lai janvārī ambiciozi apņemtos  jaunus solījumus, jaunas atbildības  un izaicinājumus. 
Tāda arī ir šī decembra semināra tēma: LEADER pieejas izvērtēšana, kuras  ietvaros  gūsim jaunas  prasmes  un 
atziņas radošas metodes pielietošanai. 
 Kopīgs visu LEADER pieejas ieviešanā iesaistīto pušu nākotnes redzējums  - iesākumā tas  skan 
neticami, bet ir zināma patiesība, ka no laba materiāla, nonākot prasmīga meistara rokās, var tapt brīnums. Un 
kāpēc, lai tā  nebūtu? Varbūt tieši šoreiz, kad piedalīties  aicinām arī tos, kuri ikdienā mūs  vēro ar palielināmā stikla 
palīdzību, mēs moderatora vadībā nonāksim pie vitāli svarīgām atziņām par līdzšinējo un nākotnē veicamo 
darbu.

Uz tikšanos  “Zied zeme” aicina Latvijas  ģeogrāfiskajā centrā: Ikšķiles  novadā, kurš  atrodoties  tikai 28  km 
attālumā no Rīgas, apburt ar savu kultūrvēsturisko mantojumu un spēju saglābāt lauku burvību.

Ar senčču asarām, ar kokles balsīm tālām 
Tu, Ikšķile, man pienāc tuvu klāt .

Kā liepai būs man lauka malā stāvēt,
Un sevī atmiņas kā bišu skūpstus krāt...

( Liānas Langas dzejas veltījums Ikšķilei 825 gadu jubilejā) 

Kāpēc Latvijas centrs? Skaties te: http://www.latvijascentrs.lv/lv/saturs/30/kapec_latvijas_centrs
Ikšķiles novads  ir sena apdzīvota vieta. Jau no 9.gs.pie Daugavas atradies lībiešu ciems.
Vairāk nekā pirms  800 gadu šeit aizsākušies  Latvijas un pat Eiropas nozīmes  vēstures  notikumi. Ikšķile bija viens 
no pirmajiem vācu krustnešu atbalsta  punktiem Baltijā. 1185.gadā šeit uzbūvēta pirmā  mūra celtne Baltijā  - 
Livonijas  bīskapa kapela jeb baznīca. 1189.gadā blakus baznīcai kanoniķa Meinarda vadībā  uzbūvēja pili. 
Latvijas un Baltijas vēsturē Ikšķile ierakstīta kā kristietības laikmeta sākuma punkts Baltu zemēs. 
Vairāk par Ikšķiles novadu: http://www.ikskile.lv/lv/novads/novada-raksturojums/
Skaties Ikšķiles novada vizualizāciju: http://youtu.be/AQGhn8UslOE

Kultūras mantojuma centru "Tīnūžu muiža"
Pirms semināra, Ikšķiles novada viesus gaidīs jaunā muzeja vadītājs. 
2010. gada budžetā  projekta realizācijai ir atvēlēti 10 tūkstoši latu, līdzekļi piesaistīti arī no dažādiem fondiem un 
starptautiskām organizācijām. Kultūrmantojuma centrs  ir Tīnūžu administratīvajā  centrā, klētī pretim pārvaldes 
ēkai. Apmēram 300 kvadrātmetros ir izvietota ekspozīcija par dažādiem laika  posmiem, sākot no Tīnūžu muižas 
dibināšanas, pirmās  brīvvalsts laika, padomju gadi, kā arī novada attīstība pēc 90. gadiem. Mantojuma centrs 
darbosies kā muzejs, un pirmo reizi durvis saviem apmeklētājiem vērs 2011.gada 2.decembrī.
http://www.latvijascentrs.lv/lv/p/4/ikskiles_novada_kulturas_mantojuma_centrs_tinuzu_muiza /

Biedrība „Rasas krāsas” palīdzēs mums veidot kopīgu LEADER eņģeļi.
Biedrība atrodas Ikšķiles Ev.Luteraniskas baznīcas mācītāja mājā. 
Projekts: IKŠĶILES NOVADA MĀKSLAS DARBNĪCU PAMATLĪDZEKĻU IEGĀDE
Mērķis: Nodrošinot ar kvalitatīvu aprīkojumu mākslas darbnīcas, sekmēt Ikšķiles  novada iedzīvotāju mākslas  un 
kultūras  dzīves dažādošanu un izglītības  pieejamību dzīves vietas  tuvumā, tādejādi veicinot lauku iedzīvotāju 
prasmju un iemaņu paaugstināšanos līdzvērtīgi Latvijas lielāko pilsētu iedzīvotāju iespējām.

Dievkalpojums Ikšķiles Ev. Luterisko baznīcā
Mūsu mācības notiek ceturdienā, kad tradicionāli baznīcā plkst.19 ir dievkalpojums.
Baznīca ir unikāla. Tās apskatei ir vērts  veltīt laiku. Baznīca ir iekļauta 100 Latvijas  sakoptāko kultūras  pieminekļu 
skaitā. Baznīcas iekšējais  interjers  veidots  pēc mākslinieces Maijas  Avotas  projekta. Lūgšanu zāli rotā  mozaīka, 
kuru veidojušas  mākslinieces, un vitrāžas, kuru autore ir Sandra Utāne. Baznīcā  ir saglabāts viens  no 
iebūvētajiem starpstāviem, kas izbūvēts Padomju Savienības bibliotēkas vajadzībām.
http://www.ikskilesdraudze.com/draudzes%20un%20bazn%C4%ABcas%20v%C4%93sture/ 

Svētā Meinarda sala 
Atrodas  Rīgas HES ūdenskrātuvē. Uz tās  ir senākās mūra ēkas  drupas Latvijā - Ikšķiles  baznīca, celta 1185.g. 
bīskapa Meinarda vadībā, pārbūvēta 1879. - 1881.g., sagrauta 1916.g. Pēc Rīgas HES ūdenskrātuves 
uzplūdināšanas  20. gadsimta 70. gados  to apņem HES ūdeņi. Mūsdienās  drupas  iekonservētas, virs tām 
uzbūvēta jumts, sala nostiprināta. Reizi gadā, kad Rīgas  HES ūdenskrātuvē pazemina ūdens līmeni, uz baznīcas 
drupām iespējams aiziet sausām kājām pa bijušo ceļa vietu, kam abās pusēs  saglabājušies  vecās  koku alejas 
celmi. http://wikimapia.org/13861654/lv/Sv-Meinarda-sala 
No krasta skatoties, liekas, ka drupas  atrodas Daugavas  vidū. Lai uz to nokļūtu mums jācer uz pirmo salu  :) 
Vasarā, kad Daugavā tiek nolaists ūdens, uz Meinadarda salu var aizstaigāt kājām.

http://www.latvijascentrs.lv/lv/saturs/30/kapec_latvijas_centrs
http://www.latvijascentrs.lv/lv/saturs/30/kapec_latvijas_centrs
http://www.ikskile.lv/lv/novads/novada-raksturojums/
http://www.ikskile.lv/lv/novads/novada-raksturojums/
http://youtu.be/AQGhn8UslOE
http://youtu.be/AQGhn8UslOE
http://www.latvijascentrs.lv/lv/p/4/ikskiles_novada_kulturas_mantojuma_centrs_tinuzu_muiza
http://www.latvijascentrs.lv/lv/p/4/ikskiles_novada_kulturas_mantojuma_centrs_tinuzu_muiza
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
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Biedrība „Mēs zivīm”. 
Savukārt, lai tiktos ar biedrību “Mēs zivīm”, jācer, lai Daugavas ūdeņi nav aizsaluši :)
Biedrība ir realizējusi vairākus projektus: "Nāc pie ūdens!", "Ūdens  bioloģisko resursu saglabāšana un 
aizsardzība", "Saglabāsim dabas  daudzveidību", "Kvalitatīvas  zināšanas  vides  aizsardzībā","Zaļākai rītdiena", kā 
arī pašreiz tiek realizēts projekts "Dabai draudzīgas atpūtas un tūrisma attīstībai". 
Viņi organizē apmācības, semināru biedru kvalifikācijas celšanā un dabas aizsardzības interesentu apmācībā. 
Pēc šiem semināriem vairāki biedrības biedri ir ieguvuši Valsts  vides  dienesta pilnvarotas  personas statusu, kas 
būtiski atvieglo Valsts vides dienesta inspektoru darbu. 
Biedrība ar Ikšķiles, Lielvārdes, Ogres  un Ķeguma novadu atbalstu ir veikusi zivju mazuļu ielaišanu Daugavā  un 
Ogres upē. Šogad biedrība "Mēs-Zivīm" sadarbībā  ar "Skonto Būve", piedalījās  akcijā  "1000000 foreļu 
atgriešanās". Jau vairākus  gadus  pēc kārtas, sadarbībā  ar AS Latvenergo, Daugavā tiek izvietotas mākslīgās 
nārsta ligzdas. Biedrībai ar Krapes  pagasta  domi ir noslēgts līgums  par Lobes ezera apsargāšanu. Biedrība 
organizē licencēto makšķerēšanu Ogres upē, Daugavā zem Ķeguma HES un Pļaviņu HES. http://meszivim.lv/

Biedrība „Tautskola 99 Baltie zirgi”
Biedrība Tautskola "99 Baltie Zirgi" dibināta 1994.gadā, kad biedrība atver pamatskolu Drustos, kas piedāvā 
alternatīvu variantu valsts pamatizglītības  standarta  apgūšanai uz humānās  pedagoģijas  metodikas bāzes, 
izmantojot individuālās  apmācību metodes, balstoties  uz Latvisko dzīvesziņu. Pēc Ikšķilē dzīvojošo sabiedriski 
aktīvo vecāku iniciatīvas 2010. gadā  ir izveidota Tautskolas  "99 Baltie Zirgi" teritoriālā struktūrvienība "Ikšķiles 
Brīvā skola" ar mērķi sniegt dažādas izglītošanās iespējas vietējiem iedzīvotājiem visa  mūža garumā  un veicināt 
vietējās  vides  un cilvēku attīstību. Biedrība nomā  telpas  Ikšķilē, kur darbojas pamatskolas  struktūrvienība 
"Ikšķiles  Brīvā  skola", bet turpat var arī veidot arī sabiedrisko aktivitāšu centrus, kurā varēs mācīties  un 
pilnveidoties, izglītoties ne tikai pamatskolas  bērni, bet arī visi pārējie novadnieki. Kā  viens  no tuvākajiem 
mērķiem ir izveidot "Ikšķiles Brīvajā skolā" sekojošu struktūru: Mūžizglītības  centrs; Pamatskola - alternatīvā 
skola; Sabiedriskais  centrs; Mākslas  un mūzikas  skolas centrs; Dažādu amatniecības  un citu praktisko zināšanu 
mācību bāze; Informācijas centrs.
Mūs interesē iepazīt viņu nenogurdināmo darba sparu un gūt ieskatu plānotajā LEADER projektā: 
Ekoloģiskas mācību virtuves un kafejnīcas izveide Ikšķiles Brīvajā Skolā

Biedrība „Dzīves skola”
2010.gadā  tika  realizēts  ES ELFLA finansētais projekts "Jauniešu un ģimeņu centra izveidošana" - ir iegādāti 
pirmie biedrības pamatlīdzekļi un uzsākta veidot materiāli tehniskā bāze topošam jauniešu un ģimeņu centram. 
Tika  uzrakstīti, iesniegti un apstiprināti divi jauni projektu iesniegumi ES ELFLA izsludinātam konkursa 
pasākumam „Lauku ekonomikas  dažādošana un dzīves  kvalitātes  veicināšana  vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” Līdzfinansētie projekti "Jauniešu un ģimeņu centra "Dzīves skola" materiāli tehniskās  bāzes 
pilnveidošana" un "Mazuļu dzīves skola" tiks realizēti 2012.gadā.
Biedrības “Dzīves skola” sadarbojas ar Tautskola "99 Baltie Zirgi"  un atradīsies vienā ēkā.

Bērzu sulu biedrība 
Iesniegtais LEADER projekts: Bērzu, ābolu un citu sulu iegūšana, lietošana un popularizēšana
Biedrība vēlas  Ikšķiles apkārtnes iedzīvotājiem nodrošināt mobilu, modernu sulu (ābolu, bumbieru, u.c. ogo, 
augļu) spiešanas iekārtu pieejamību, ērtu informācijas un padomu iegūšanas veidu internetā.

SIA Sula
Uzņēmējdarbība laukos - No bērzu pirtsslotu siešanas līdz vīna darīšanai.
Pirmā bērza sulu vīna ražotnē Latvijā. Bērza sulu vīns tiek gatavots Ikšķilē, bērzu sulu pagrabā.
Iespēja izbaudīt bērza sulas vīna burvību, vienkāršību un spēku!
http://sula.lv/

Kontemplatīvo Karmela klosteris
Klosteris  vēl nav iesvētīts. Līdz ar to, mums būs  unikālā iespēja  ieskatīties  cellēs. Pēc iesvētīšanas klosteris  būs 
apmeklētājiem slēgts. 
Ikšķiles  kontemplatīvā Karmela  klosteri ir dibinājis Esenes  Karmela  klosteris, tačču praktiski to izveidoja  Esenes 
Karmela klostermāsa Marija Elija no Jēzus, kas  Latvijā  ieradās  2002.gada vasarā. Jaunās baznīcas  un klostera 
projektu izstrādājuši Esenes Karmela draugi arhitekti Nikolauss Vilks  un Burkards Gīze, celtniecības darbus veica 
uzņēmums  "Irbe". Baznīca un klosteris  tapis, pateicoties  Vācijas  labdarības organizāciju "Bonifatiuswerk", 
"Kirche in Not" un "Renovabis" atbalstam un daudzu ārzemju, kā arī Latvijas ziedotāju ieguldījumam. 

http://meszivim.lv/
http://meszivim.lv/
http://sula.lv/
http://sula.lv/


Seminārs tapis sadarbībā ar PPPB „Zied zeme”  un  Teleline Latvia /  IMKO integrētas mārketinga komunikācijas organizācija 

PRAKTISKA INFORMĀCIJA
Decembra apmācību norises vieta
8. decembra darba sesija notiks Kultūras mantojuma centrā „Tīnūžu muižā”, „Kraujās”, Tīnūžos, Ikšķiles novadā.
 

Vakariņas, naktsmītne un ūdens relaksācijas centrs Meidrops
Semināra dalībnieki tiks izmitināti Viesu namā „Meidrops”, Rīgas ielā 18., Ikšķilē. 
8. decembra vakarā pēc semināra mēs  būsim godam nopelnījuši ne tikai vakariņas, bet arī atpūtu Ūdens 
relaksāciju centrā Meidrops. Tāpēc neaizmirstat līdzi ņemt savu skaistāko peldtērpu :)
Vairāk par viesu namu: http://www.meidrops.lv/index.php?pane=nxt&lang=1&gid=3&n=0

Mājas darbs Vietējām rīcības grupām:
Tie, kuri rūpīgi lasīja  darba kārtību pamanīja, ka pagājušajā  gadā  aizsāktā  tradīcija  Latvijas  LEADER Dižprojekts: Vietējo 
iniciatīvas  grupu projekts, kas  realizēts  VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu, projekts  ar 
ko lepoties  - nominācija ir saglabājusies!
Līdz ar to Jūs  – Vietējās  rīcības  grupas  - personīgi uzrunās  LEADER Dižprojekta  idejas  ieviesējs  Māris  Cīrulis, un lūgs 
sagatavot mājas darbu: iesūtīt savus Dižprojektus.

Tiekamies Ikšķiles novadā!

Papildus informācija:

Linda Krūmiņa
PPP Biedrība „Zied Zeme”
Tālr. 29133711
E-pasts: linda@ziedzeme.lv
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