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ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA
ZIŅU LAPA

ZEMGALES PIEDĀVĀJUMĀ TŪRISTIEM - AIZVIEN
VAIRĀK STARPTAUTISKU MARŠRUTU
Zemgales Plānošanas reģionā (ZPR) vairāku gadu
intensīvs
darbs
pārrobežu
sadarbības
programmas atbalstīto projektu ieviešanā, arī
tūrisma nozares attīstībā vainagojies ar virkni
jaunu produktu piedāvājumu – starptautiskiem
tūrisma maršrutiem, kas aptver gan teritorijas
centrālo daļu, gan Sēlijas apvidu un ietiecas
kaimiņzemes Lietuvas pierobežā.
Iekļaujoties starptautiskajā kultūras tūrisma
maršrutā “Baltu ceļš” ar vairāk nekā 110 objektiem,
zemgaliešu aprūpē ir maršruta kartē un ceļvedī
iezīmētais, tā dēvētais Zemgaļu un Sēļu loks.
Izvēloties šo piedāvājumu, ceļotājus gaida
iepazīšanās ar senām kulta vietām – avotiem,
dižkokiem, mežiem, ezeriem, kalniem, alām,
akmeņiem, ar arheoloģiskajām liecībām, kas
glabājas vietējos muzejos un ekspozīcijās, ar
amatniecības centiem un amatu prasmēm, ar
seniem pilskalniem, parkiem un dabas takām, kā
arī ar lieliskiem cilvēkiem – zemgaļu un sēļu
tradīciju glabātājiem un kopējiem. Ar minēto
maršrutu jau iepazinušiem Latvijas un Lietuvas
žurnālisti, tūrisma operatori un gidi, par to vēstī
vairākās svešvalodās izdotā karte, ceļvedis un
video stāsts.
Savukārt, ieviešot projektu “Aizraujošs ceļojums
piļu un muižu parkos četros gadalaikos”, Zemgales
un Sēlijas, kā arī Ziemeļietuvas apceļotājiem
sagatavoti trīs tematiski tūrisma maršruti, kas kā

Latvijas tā Lietuvas pusē aptver vairāk nekā
pussimts ievērības vērtus tūrisma objektus – pilis,
muižas un to vēsturiskos parkus. Maršruti
pielāgoti atšķirīgām mērķa grupām – ģimenēm ar
bērniem, senioriem, ārpussezonas un aktīvā
tūrisma cienītājiem. Jaunie maršruti atspoguļoti
krāšņā brošūrā – ceļvedī. Sadarbībā ar Jēkabpils
pilsētas un Neretas novada pašvaldību un
partneriem no Viļņas, Rokišķiem un Polockas, ar
cita projekta atbalstu, sākusies vēl trīs jaunu
kultūrtūrisma maršrutu izstrāde, kas fokusēsies
uz nemateriālās kultūras un vietējās vēstures
mantojuma
saglabāšanu
trīs
kaimiņvalstīs.
Gadskārtējā Zemgales tūrisma konferencē
secināts, ka reģionu apmeklējušo ārzemju tūristu
vidū aizvien lielāko īpatsvaru sastāda lietuvieši. To
nosaka pierobežas tuvums, veiksmīga sadarbība
kopīgu projektu īstenošanā, informācijas apmaiņa
un personīgie kontakti tūrisma profesionāļu vidū.
Lietuvas ceļotājus visbiežāk var sastapt tādos
Zemgales TOP objektos kā Rundāles pils un
Tērvetes dabas parks, starptautiskajā Ledus
skulptūru un Smilšu skulptūru festivālā Jelgavā,
Ceriņu un Ābolu svētkos Dobelē un vēl citās plaša
skanējuma norisēs.
Juris Kālis
ZPR sabiedrisko attiecību speciālists

PROJEKTA PARTNERI NERETĀ VEIDO TRĪS
JAUNUS KULTŪRTŪRISMA MARŠRUTUS
Sēlijas mazpilsētā Neretā notika Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas
2014.-2020.
gadam
Eiropas
kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta
ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un
vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas,
pieejamības un attīstības veicināšana, izlabojot
kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā
un Baltkrievijā” partneru saiets.
Projekta (Rediscover the roots of regions) ieviesēji
no Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR), kas ir
vadošais partneris, Neretas novada un Jēkabpils
pašvaldības,
Viļņas
rajona
pašvaldības
administrācijas, Rokišķu Reģionālā muzeja un
Polockas rajona izpildkomitejas Sporta un tūrisma
departamenta, šajā gadā pirmoreiz tiekoties,
detalizēti iezīmēja projekta attīstības turpmākos
soļus. Ievērības centrā bija aktivitātes, kas saistītas
ar trīs jaunu, kopīgu kultūrtūrisma tematisku
maršrutu
izveidi,
tajos
ietverto
objektu
identificēšanu
un
piemērotību
ceļotāju
uzņemšanai. Pirmajā maršrutā paredzēts ietvert
objektus, kas ar izzinošas informācijas un
praktiskas darbošanās palīdzību ļauj iepazīt tautas
kultūrā sakņotu seno amatu prasmju noslēpumus
un to pielietojumu mūsdienās. Otrajā maršrutā
plānots fokusēties uz nemateriālās kultūras
vērtībām – zinātnes atklājumiem, mūziku,
dziesmām, dejām, rotaļām, teikām, nostāstiem,
kulinārās un modes mākslas tradīcijām, ģērbšanās
kultūru un citām norisēm tautas atmiņā. Savukārt
trešajā maršrutā dominēs objekti, kas izceļ un ļauj
lepoties ar katrā novadā redzamākajiem
valstsvīriem, izglītības, zinātnes un kultūras
darbiniekiem,
literātiem,
māksliniekiem,
sportistiem, novadpētniekiem un citām izcilām
personībām.
Neretas novads, piemēram, pirmajā maršrutā
plāno ietvert vietējās keramiķes Zandas Rageles
darbnīcu, kur ar rokām, bez tehnisku ierīču
palīdzības top Sēlijas tradīcijās bāzēti māla podi,
trauki, vāzes un dažādi suvenīri, otrajā maršrutā –
Ērberģes muižu, kur tūristus vilina ar teikām un
nostāstiem apvītas dabas takas, vairāk nekā 300
gadu vecs dižozols un citas vietas, bet trešajā
maršrutā – Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju “Riekstiņi”,
kas ir unikāla, Latvijas Kultūras kanonā iekļauto
literāro darbu – triloģijas “Aija” un tēlojuma “Baltā
grāmata” autora piemiņas vieta. Savu piedāvājumu
visiem trim maršrutiem paudušas arī citas
Zemgales pašvaldības. Tāpēc svarīgi bija vienoties

par objektu atlases kritērijiem un maršrutu
atspoguļošanas principiem trīs tematiskos
ceļvežos, kurus līdz 2021. gada starptautiskajām
tūrisma izstādēm – gadatirgiem Rīgā, Viļņā un
Minskā iecerēts iespiest piecās valodās.
Līdztekus tam jau šogad ar projekta atbalstu
Neretas novada Mazzalves pagastā, piemēram,
turpināsies kultūras nama renovācija un jaunas
brīvdabas estrādes būvniecība. Vēl Neretā notiks
starptautisks aušanas plenērs, Jēkabpilī risināsies
seno rotaļlietu izgatavošanas koktēlniecības
starptautisks plenērs un darbu izstāde, notiks
tautas mūzikas instrumentu gadatirgus – festivāls.
Tāpat ar projekta atbalstu Jelgavā un Jēkabpilī
šopavasar notiks kultūras un tūrisma nozares
speciālistu mācības par kultūrtūrisma un radošo
industriju aktualitātēm, bet Jelgavā organizētajā
starpdisciplinārajā
saietā
uzņēmējdarbības,
dizaina un amatniecības lietpratēji no trim
kaimiņvalstīm sēdīsies pie viena galda, lai
ģenerētu idejas jaunu produktu izstrādei. Virkne
aktivitāšu notiks arī Viļņā, Rokišķos un
Polockā.Projekta ieviešana ilgs līdz 2021. gada
maijam, un tā kopējais finansējums ir 1 031 590,97
eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums –
928 431,87 eiro.Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas
Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas
saturu pilnībā atbildīgs ir Zemgales Plānošanas
reģions un tas nevar tikt izmantots, lai
atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.
Juris Kālis
ZPR sabiedrisko attiecību speciālists

AIZVADĪTS PROJEKTA "SOCQUALITY"
NOSLĒGUMA PASĀKUMS
Bauskas novada Ceraukstes pagastā kompleksā
“Rožmalas”
norisinājās
projekta
“Sociālo
pakalpojumu
pieejamības
un
kvalitātes
uzlabošana Vidusbaltijas reģionā” (SocQuality)
noslēguma konference “Sociālo pakalpojumu un
iekļaušanas pasākumu kvalitāte reģionos iespējas un risinājumi”.
Konferenci apmeklēja projekta “SocQuality”
partneri no septiņām Zemgales un Lietuvas
pierobežas pašvaldībām, kā arī citas Zemgales
reģiona pašvaldību un NVO sociālo pakalpojumu
sniegšanā iesaistītās puses, kā arī jauniešu centri,
kas īsteno sociālās iekļaušanas pasākumus,
kopumā 77 cilvēki. Konferences mērķis bija rosināt
domāt par sociālo pakalpojumu un iekļaušanas
pasākumu kvalitāti un pieejamību, iepazīties ar
projekta laikā gūto pieredzi, izzināt alternatīvās
sociālās rehabilitācijas un izglītības piedāvājumus.
Konferenci atklāja Aivars Okmanis, Zemgales
Plānošanas
reģiona
Attīstības
padomes
priekšsēdētājs, un Vaida Aleknavičienė, Jonišķu
rajona pašvaldības mēra vietniece, kuri vēlēja
projektā un pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām
personām tikpat veiksmīgi turpināt iesākto,
neapstāties pie sasniegtā un strādāt pie jaunu
mērķu sasniegšanas pakalpojumu pieejamības un
kvalitātes uzlabošanā. Tāpat Aivars Okmanis un
Vaida Aleknavičienė uzsvēra Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas ieguldījuma
nozīmīgumu kopējā abu valstu reģionālajā
attīstībā.
Pirmajā konferences daļā nozares speciālisti
stāstīja par šī brīža aktualitātēm sociālo
pakalpojumu jomā. Ieva Zeiferte, projekta
"SocQuality"
vadītāja,
iepazīstināja
ar
tā
rezultātiem, secinājumiem un ierosinājumiem
nākamajam plānošanas periodam. LM pārstāves
Sigita Rozentāle un Agnese Jurjāne stāstīja par
sociālo
pakalpojumu
attīstības
politikas
pamatnostādnēm 2021.-2027. periodam un to
regulējošajiem
normatīvajiem
aktiem,
pakalpojumu
reģistrācijas
prasībām
un
plānotajiem uzlabojumiem. Dace Strautkalne,
sociālo pakalpojumu koordinatore Zemgales
Plānošanas reģionā, vēstīja par reģiona sociālo
pakalpojumu attīstību un deinstitucionalizācijas
procesa progresu, bet Aija Rieba, Sociālo
pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodikas
konsultante, ziņoja par “Sociālo pakalpojumu
sniedzēju pašnovērtējuma metodikas” ieviešanu
projekta partneru institūcijās.
Pirmās daļas noslēgumā D. Strautkalne un A. Rieba
pasniedza apliecinājumus par pašnovērtējuma

veikšanu un metodikas ieviešanu septiņām
projektu partneru institūcijām, no tām četriem
Zemgales pašvaldību sociālajiem dienestiem Dobeles, Auces, Jaunjelgavas un Viesītes novada
pašvaldības Sociālajam dienestam.
Otrajā konferences daļā projekta partneri dalījās
ar sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu
attīstības piemēriem. Viesītē projekta laikā
izveidots Dienas centrs, kas realizē iekļaujošos
pasākumus, Dobelē paveikts ievērojams darbs, lai
uzlabotu vides pieejamību Dobeles novada grupu
dzīvokļu sociālajā pakalpojumā, Jaunjelgavas
novada Staburaga pagastā pilnībā no jauna
izveidots grupu dzīvokļa pakalpojums, kas aprīkots
ar
visām
nepieciešamajām
iekārtām,
lai
nodrošinātu ērtus un mājīgus uzturēšanās
apstākļus, Auces novada sociālajā dzīvojamajā mājā
uzlikts jauns jumts, izremontētas 2. stāva telpas un
ierīkoti universālā dizaina elementi. Kretingas
dienas centrā izveidota multisensorā istaba un
ierīkots mūsdienīgs aprīkojums, bet Jonišķu un
Rokišķu pilsētās veikti iespaidīgi remontdarbi,
atjaunojot jauniešu centru telpas un iegādājoties
brīvā laika pavadīšanas aprīkojumu.
Savukārt trešajā konferences daļā tās apmeklētāji
devās izglītojošā braucienā uz Bārbeles zēnu
pamatskolu “Saknes un spārni” un restaurēto
Bruknas muižu.
Kā atzina projekta partneri, viens no lielākajiem
ieguvumiem projekta laikā bijis ne tikai
ieguldījums partneru institūciju infrastruktūras
uzlabošanā un aprīkojumā, bet arī pakalpojumus
nodrošinošā personāla apmācības un pieredzes
apmaiņas pasākumi. Kā vairākkārtīgi uzsvēra
projekta vadītāja Ieva Zeiferte un Aija Rieba,
jebkura pakalpojuma, arī sociālā un iekļaušanas
pasākuma kvalitāte nav atkarīga tikai no ēkām, bet
galvenokārt no cilvēkiem, komandas gara,
metodēm un vadības kapacitātes.
Ilze Lujāne
ZPR sabiedrisko attiecību speciāliste

AINAVU PLĀNOŠANĀ ZEMGALĒ TIKTS
VISTĀLĀK
Zemgales Attīstības padome (ZAP) nupat kā
apstiprinājusi Zemgales Reģionālā ainavas un
zaļās infrastruktūras plāna 2020.-2027. gadam
gala redakciju. Plānu, kura projekts vairākkārt
apspriests ar ieinteresēto valsts institūciju
pārstāvju, pašvaldību un kaimiņu reģionu
speciālistu
piedalīšanos,
izstrādājusi
mērniecības firma “Delta Kompānija” un tas ir
pirmais šāda veida dokuments pārējo četru
plānošanas reģionu vidū.
Minētajā dokumentā, kas Zemgalē tapis tādā kā
testa režīmā, jo analogu Latvijā vēl nav, lielā mērā
integrēti Eiropas Ainavu konvencijā ietvertie
uzdevumi, uzsverot, ka ainavām ir nozīmīga
sabiedriskā loma kultūras, ekoloģijas, vides un
sociālajā jomā, tās ir saimnieciskajai darbībai
labvēlīgs resurss un to aizsardzība, pārvaldība un
plānošana var radīt jaunas darbavietas.
Vairāk nekā 200 lappušu apjomīgajā dokumentā
autori snieguši zemes lietojuma veida, dabas
vērtību un īpaši aizsargājamo teritoriju telpisko, kā
arī teritorijas ekonomisko raksturojumu ainavas
kontekstā. Atsevišķa sadaļa veltīta Zemgales
Plānošanas reģiona (ZPR) un reģiona pašvaldību
plānošanas dokumentu analīzei saistībā ar ainavas
un zaļās infrastruktūras pārvaldību. Tāpat
atspoguļota
ainavas
daudzveidība,
tās
kultūrvēsturiskās un dabas vērtības, iezīmēti
ainavas kvalitātes mērķi un to identificēšanas
veidi, sniegti vairāki zaļās infrastruktūras
pilnveidošanas scenāriji un priekšlikumi ainavu
pārvaldības risinājumiem reģionā.
Lai darbs labāk sekmētos, plānā autori Zemgales
teritoriju centušies iedalīt vairākos mazākos
ainavu reģionos – Zemgales līdzenuma, Dobeles –

Auces, Tīreļu – Jelgavas, Austrumzemgales,
Taurkalnes – Pilskalnes, Vidussēlijas, Jēkabpils –
Teiču un Lejasdaugavas – Vestienas. Katrā no tiem
raksturots reljefs, augsne, ūdeņi, zemes lietojums,
apdzīvojums, kultūrainava un citi radītāji.
Sabiedrībā, ne bez pamata, iesakņojies stereotips,
ka Zemgales līdzenuma ainavai piemīt vien plašu,
intensīvi apstrādātu, auglīgu lauku - “maizes klēts”
simbols, taču tās identitāti, kā norādīts jaunajā
plānā, vairo arī lieli augļu dārzi, polderi, ražotnes,
viensētu puduri, mežu masīvi, upju senielejas un
ielejas, palieņu pļavas, purvu mitrāji un citi
nozīmīgi ainavas elementi. Savukārt Zemgales
kultūrvēsturiskā ainava nav iedomājama bez pilīm,
pilskalniem, pilsdrupām un seniem piļu un muižu
parkiem, kas ir vērā ņemams resurss tūrisma
attīstībai reģionā.
Lietošanā nodotais dokuments un tajā ietvertās
rekomendācijas kļūs par savdabīgu palīgu
teritorijas plānotājiem gan darbā pie Zemgales
Plānošanas
reģiona
ilgtspējīgas
Attīstības
programmas 2021.-2027. gadam, gan pašvaldību
jaunās Attīstības programmas izstrādes sadaļā, kas
attiecas uz ainavas un zaļās infrastruktūras
attīstību. Minētais dokuments publiskots ZPR
interneta vietnes www.zemgale.lv sadaļā Attīstība,
pie dažādu nozaru attīstības programmām.
Plāns izstrādāts ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.
gadam projekta LLI-291 “Zaļās infrastruktūras
pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE)
atbalstu. Projekta kopējais finansējums ir
583 300,34 eiro, tostarp ERAF finansējums –
495 805,26 eiro.
Juris Kālis
ZPR sabiedrisko attiecību speciālists

"CASE" FORUMĀ APSPRIEŽ MĀCĪBU
PLATFORMAS IZVEIDI DEMENCES
PACIENTU APRŪPEI
Zemgales Plānošanas reģionā norisinājies
ERASMUS+
Stratēģiskās
partnerības
programmas
2014.-2020.
gadam
projekta
“Aprūpes prasmju uzlabotājs” (CASE) pirmais
iesaistīto pušu forums, kur aprūpes nozares
speciālisti diskutējuši par efektīvas mācību
platformas izveidi aprūpētāju darbam ar vecuma
demenci skartiem pacientiem.
Projekts CASE uzsākts pērnā gada rudenī, un tā
mērķis ir uzlabot aprūpes prasmes veselības un
sociālās aprūpes personālam, kas strādā ar
cilvēkiem ar vecuma demenci, attīstot un
izmēģinot tālmācības modeli, kurā vizualizētā un
interaktīvā veidā iekļauta visu partneru iesaistīto
pušu pieredze un zināšanas.
Pirmajā iesaistīto pušu forumā piedalījās aprūpes
un sociālo pakalpojumu jomu pārstāvji no Jelgavas,
Tērvetes, Auces, Jēkabpils, Jaunjelgavas un
Skrīveriem. Apmeklētāji norādīja, ka no projekta
cer sagaidīt jaunas zināšanas un prasmes, ko
izmantot ikdienas darbā, apgūt svarīgus demences
aprūpes jautājumus, veidus un piemērus, kā
veiksmīgi sagatavot personālu darbam ar demenci
skartiem cilvēkiem, kā arī izglītot sabiedrību un
aprūpes centru darbiniekus.
Tēma ir aktuāla, jo paredzamais dzīves ilgums
pieaug visā Eiropā, tostarp Latvijā, līdz ar to
pieaug arī ar vecuma demenci slimojošo skaits,
tomēr aprūpes pakalpojumu pieejamība un
zināšanās balstīta aprūpes kvalitāte nav
pietiekama. Kā norāda projekta vadītāja Ieva
Zeiferte, tās ir ikviena cilvēka tiesības saņemt
kvalitatīvu veselības un sociālo aprūpi, tāpēc
aprūpētājiem jāņem vērā katra pacienta
individuālās
iezīmes,
tostarp
novecošanās
īpatnības.
Attiecīgi
nepieciešams
izstrādāt
programmu, ar kuras palīdzību varētu ātri un
efektīvi apmācīt aprūpes personālu, lai ar vecuma
demenci slimojošie varētu saņemt pienācīgu un
kvalitatīvu pakalpojumu.
Projekta ietvaros top pētījums “Aprūpes
pakalpojumu personām ar demenci pieejamība un
kvalitāte,
aprūpes
personāla
vajadzību
identificēšana Zemgales reģionā”, ar kura saturu
foruma apmeklētājus iepazīstināja pētniece Austra
Smilgaine. Viņa norāda, ka ar demenci skarto
klientu vajadzības ir ikdienas stabilitāte, drošība
un māju sajūta, socializācija un kognitīvo spēju

saglabāšana, apkārtējo izpratne par diagnozi un
tās izpausmēm. Vidējais aprūpētāja portrets ir
sieviete 43 gadu vecumā bez motivācijas un
kvalifikācijas, bet ar labām rakstura iezīmēm.
Tomēr identificētajās aprūpes personāla izglītības
vajadzībās ir gerontoloģija, psiholoģija, paliatīvā
aprūpe, ergonomika un specifiskas zināšanas par
demenci, līdz ar to redzams, ka akūti
nepieciešama efektīva aprūpes darbinieku
izglītošana. Viens no piedāvājumiem ir eapmācību programma, kam jābūt lietotājam
draudzīgai, ar teorētiskiem skaidrojumiem un
praktisku piemēru demonstrējumiem, kā arī ar
iespēju atkārtot un nostiprināt zināšanas.
Lai gūtu aprūpes jomā strādājošo domas par
iespējamās platformas izveidi, otrajā foruma daļā
norisinājās grupu darbs, kur tā dalībnieki diskutēja
par programmas vajadzībām - būtiskākajām
tēmām, mācību ilgumu un apjomu, iegūto
zināšanu novērtējuma metodēm, iespējamo
formātu (klātiene vai e-programma), kā arī
nepieciešamību pēc apliecinājuma dokumenta.
Foruma dalībnieki norādīja, ka nepieciešams
palielināt mācību apjomu un ilgumu, jo šobrīd
spēkā esošie normatīvie akti paredz, ka
aprūpētājam obligāta ir vien astoņu stundu ilga
apmācība gadā, kas ir nepietiekami, ņemot vērā tik
īpašu mērķauditoriju. Tāpat zināšanu pārbaudei
būtu vajadzīgs tests un praktisks demonstrējums,
kā arī visefektīvākais formāts būtu apvienot eprogrammu ar klātienes mācībām.
Projekts “Aprūpes prasmju uzlabotājs” (CASE) no
2019. gada septembra līdz 2022. gada augustam
tiek īstenots ar ERASMUS+ Stratēģiskās
partnerības programmas 2014.-2020. gadam
atbalstu. Projekta kopējais budžets ir 344 290 eiro,
savukārt ZPR budžets: 43 002 eiro.
Ilze Lujāne
ZPR sabiedrisko attiecību speciāliste

ZEMGALES POLITIĶIEM - PAR
AUTOCEĻIEM NĀKOTNĒ UN
AINAVU PLĀNU

diskusijas ZAP minēto dokumentu apstiprināja un
nolēma
to
publicēt
ZPR
interneta
vietnē
www.zemgale.lv.
Tāpat
Padome
apstiprināja arī ZPR budžetu un Darba plānu 2020.
gadam.
Juris Kālis
ZPR sabiedrisko attiecību speciālists

ZEMGALES ATTĪSTĪBAS PADOMĒ
JAUNA INFORMĀCIJA UN JAUNAS
ZINĀŠANAS

Zemgales Attīstības padomes (ZAP) politiķu
ikmēneša sanāksme notika Iecavas novadā, kas
lepojas ar pērn iegūto titulu “Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība”, izveidoto viedo transporta kustības
regulējumu autoceļā “VIA Baltica”, ainavas
izkopšanu muižas parkā un radošām izpausmēm
izglītības un kultūras jomā.
Sanāksmes ievadā Zemgales politiķus uzrunāja
satiksmes ministrs Tālis Linkaits un VAS “Latvijas
Valsts ceļi” valdes loceklis Mārtiņš Lazdovskis, kuri
iepazīstināja ar ministrijas izstrādāto ilgtermiņa
redzējumu “Valsts ceļu tīkls – 2040”. Vīzijas pamatā
ir vēlme valstī noslogotākos autoceļus pārbūvēt par
ātrgaitas maģistrālēm ar atdalītām braukšanas
joslām un divu līmeņu pārvadiem, lai autobraucēji
Rīgas apvedceļu no ikvienas lielākās pilsētas varētu
sasniegt ne ilgāk kā divās stundās. Ātrgaitas
maģistrāļu izbūvi galvenokārt noteiks satiksmes
intensitāte, tranzīta plūsma un savienojamība ar
kaimiņvalsts svarīgākajām artērijām. Maģistrāles
plānots aprīkot ar digitalizācijas un 5G tehnoloģijām,
atbilstīgām drošības barjerām pret dzīvniekiem un
trokšņu slāpēšanas sienām. Zemgalē tādas varētu
būt no metropoles līdz Jelgavai, Bauskai (Grenctāle)
un Jēkabpilij.
Savukārt primāro reģionālo ceļu tīklam būs
jānodrošina ātra un ērta piekļuve ātrgaitas
maģistrālēm. Piedaloties diskusijā par prezentēto
vīziju, ZAP priekšsēdētājs Aivars Okmanis rosināja
padomāt par tā dēvētās “Zemgales jostas” autoceļa
Tukums – Dobele – Bauska – Aizkraukle attīstību, jo
tā savieno gan vairākus reģionus, gan Zemgales
attīstības centrus. Sanāksmes turpinājumā ZPR
projektu vadītāja Evija Ērkšķe prezentēja Zemgales
Reģionālā ainavas un zaļās infrastruktūras plāna
2020.-2027. gadam gala redakciju.
Minētais
dokuments izstrādāts atbilstīgi Eiropas Ainavu
konvencijai, un tam ir rekomendējoša nozīme ZPR
Attīstības jaunās programmas un pašvaldību
plānošanas dokumentu sagatavošanā. Pēc nelielas

Zemgales Attīstības padomes ikmēneša sēde
notika Jēkabpils novadā trīs izcilu Latvijas
dižgaru Jāņa Akuratera, Aleksandra Grīna un
Raiņa novadā. Pašvaldību vadītāji iepazinās ar
novada, kurā mīt 4 478 iedzīvotāji, saimnieciskās
dzīves, izglītības, kultūras un sociālā darba
aktualitātēm.
Padomes
dalībnieki
veldzējās
novada
kultūrvēsturiskā mantojuma avotos, aplūkoja Jāņa
Akuratera daiļrades taku Ābeļos, apmeklēja
Aleksandra Grīna piemiņas vietu Kalna pagasta
doktorātā, uzzināja par pašvaldības nodomiem
labiekārtot, rakstnieka un valstsvīra, Aleksandra
Grīna parku Kalna pagastā.
Sēdes lietišķajā daļā par jaunākajām kadastra un
zemesgrāmatu procedūrām un būvju reģistrācijas
nosacījumiem Padome iztaujāja Valsts zemes
dienesta Kadastra departamenta daļas vadītāju
Dainu Ūdri un viņas speciālistu komandu, atbalstīja
ZPR vēlmi piedalīties divos jaunos starptautiskos
projektu konkursos, kas vērsti uz videi draudzīga
zaļā sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanu,
ieviešanu un popularizēšanu, kā arī uz kultūras
tūrisma attīstības Stratēģijas izstrādi reģionā. Vēl
Padome nolēma sniegt finansiālu atbalstu Zemgales
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences
norisei. Savukārt Jelgavas pašvaldības iestādes
“Kultūra” pārstāvji Guna Trukšāne un Ivars Pirvics
klātesošos iepazīstināja ar 5.un6.jūnijā gaidāmo
Zemgales kultūrvēsturiskā novada deju svētku
“Dievs. Daba. Darbs” norises plānu. Svētki notiks
Jelgavā, Zemgales Olimpiskā centra stadionā un
pulcēs vairāku paaudžu, vairāk nekā 1 500 dejotājus
no 93 kolektīviem, kuri pārstāv Aizkraukles,
Bauskas, Dobeles un Jelgavas tā dēvētos deju
apriņķus. Lielkoncerta vadmotīvs aizgūts no
zemgalietes, Annas Brigaderes autobiogrāfiskās
triloģijas “Dievs.Daba.Darbs” nosaukuma.
Juris Kālis
ZPR sabiedrisko attiecību speciālists

UZŅĒMĒJDARBĪBAS IZGLĪTĪBĀ
SVARĪGA PRAKTISKA PIEREDZE
Veiksmīgi labo prakšu piemēri prezentēti Interreg
Europe
programmas
projekta
“Jauniešu
uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot
kompetences,
mācību
metodes
un
uzņēmējdarbības
vidi”
(E-COOL)
ceturtajā
iesaistīto pušu darba grupas sanāksmē, kas
norisinājās Zemgales Plānošanas reģionā.
Darba grupas sanāksmes dalībnieki iepazīstināti ar
10 uzņēmējdarbības izglītības metodoloģijas labo
prakšu piemēriem, par kuriem stāstīja projekta
vadītājs Edgars Jānis Paulovičs un asistente Sanita
Larionova.
Apskatīts Dienvidmorāvijas (Čehija) reģiona atbalsta
modelis karjeras konsultācijām, uzņēmējdarbībai un
mūžizglītībai, Atikas reģiona (Grieķija) Attīstības
fonda programma “Jauniešu uzņēmējdarbība”,
Apūlijas reģiona (Itālija) “Proaktīva apmācība”,
Opoles (Polija) profesionālā izglītība darba tirgum,
Hargitas
reģiona
(Rumānija)
projekts
“Uzņēmējdarbības prasmju un kompetenču attīstība
profesionālajā izglītībā (Uzņēmējdarbība +), Devonas
apgabala (Lielbritānija) skolēnu mācību uzņēmumu
programma, Seviļas tirdzniecības un rūpniecības
kameras (Spānija) programma “Innicia”, Horvātijas
junioru digitālā akadēmija, Hanzes Universitātes
(Nīderlande) ideju galds, kā arī Latvijas piemērs Junior Achievement Latvija mācību programma.
Iesaistīto pušu darba grupas dalībnieki vērtēja katru
no minētajiem labo prakšu piemēriem pēc trim
kritērijiem - Atbilstības, Pārnesamības jeb
Pielāgojamības un Novatoriskuma. Augstāko vidējo
vērtējumu kategorijā Atbilstība nopelnīja Devonas
apgabala programma, kas paredzēta skolēnu mācību
uzņēmumu (SMU) veidošanai. Šajā programmā
skolēni veic astoņus soļus - SMU idejas radīšanu,
dalībnieku izvēli un to pienākumu sadali, biznesa
plāna
izstrādi,
prototipa
izgatavošanu
(prototipēšanu), ražošanas uzsākšanu, krājumu
izpārdošanu, uzņēmuma slēgšanu, kā arī noslēguma
atskaites
aizpildīšanu.
Pārnesamības
jeb
Pielāgojamības kategorijā augstāko vērtējumu
saņēma Dienvidmorāvijas reģiona atbalsta modelis
karjeras konsultācijām un mūžizglītībai, savukārt
novatoriskuma kategorijā visvairāk punktus ieguva
Hanzes
Universitātes
programma
“Sagaidīt
negaidīto - pievienojies ideju galdam kā viesis”. Šī
programma izstrādāta, lai veicinātu ilgtspējīgu
sabiedrības iesaisti reģiona attīstībā. “Ideju galds”
var tikt novietots jebkurā vietā pilsētā, kas rada
iespēju cilvēkiem no dažādiem kulturāliem,
sociāliem un ekonomiskiem slāņiem satikties un
dalīties ar idejām.
Projekta vadītājs uzskata, ka viena no būtiskākajām

metodēm uzņēmējdarbības iemaņu apgūšanā ir
SMU veidošana, ko var iekļaut skolēnu mācību
programmās. Viņš norāda, ka daudzās skolās Latvijā
un Zemgalē tas jau tiek darīts, arī projekta partneru
labo prakšu piemēri liecina par skolēnu mācību
uzņēmumu nozīmīgumu. “Bērnam svarīgi skolas
laikā
izmēģināt
uzņēmējdarbību
tāpat
kā
matemātiku, mūziku un citus priekšmetus, dot
iespēju "nogaršot" vidi, procesu un mehānismus, kā
tas strādā. Vācijā un Spānijā katrs jaunietis izmēģina
dažādu profesiju un arodu praktiskas nodarbības
ārpus izglītības vides, piemēram, uzņēmumos un
profesionālās apmācības centros - gan konditoreju
un pavārmākslu, gan metālu un kokapstrādi. Būtu
arī lieliski, ja jaunieši dotos uz biznesa
inkubatoriem, dažādām firmām un kompānijām, lai
redzētu un praktiski pamēģinātu uzņēmēja,
biznesmeņa ikdienas darbu,” rezultātus komentē
projekta vadītājs.
Projekts “E-COOL” tiek īstenots Interreg Europe
programmā 2014.-2020. gadam. Projekta kopējais
budžets ir 2 044 484 EUR, tai skaitā ERAF
finansējums 1 737 811,40 EUR. ZPR budžets projekta
trīs gadu ieviešanas periodam - 169 840 EUR (ERAF
finansējums 85% - 144 364 EUR).
Ilze Lujāne
ZPR sabiedrisko attiecību speciāliste

ZEMGALES APCEĻOTĀJIEM DAUDZ
JAUNU PIEDĀVĀJUMU
Par pavasara agro atnākšanu Zemgalē vēstī
gājputnu atgriešanās upju palienēs, pirmo vizbuļu
zilie akcenti stāvāko krastu nogāzēs, laivotāju
parādīšanās līkumotajās straujtecēs un pārgājienu
cienītāju naskā soļošana īpaši marķētajās dabas
takās. Pirmo ceļotāju un dabas vērotāju aktīvo
rosību Zemgales līdzenuma šķietami vienmuļajā,
bet ļoti daudzveidīgajā un savdabīgajā ainavā, var
uzlūkot par tādu kā iesildīšanos turpmākajai
tūrisma sezonai, kas šogad solās būt garāka un ar
notikumiem bagātāka, jo piedāvājumu grozs ar
katru gadu kļūst aizvien piepildītāks.
Galvenokārt uz vietējiem un kaimiņvalsts Lietuvas
ceļotājiem vērsts ir tikai otro sezonu sasniegušais
starptautiskais kultūrtūrisma maršruts “Baltu ceļš”
ar vairāk nekā 110 objektiem, kas ietver tā dēvēto
Kuršu, Sēļu un Zemgaļu loku Kurzemē, Zemgalē un
Ziemeļlietuvā. Maršruts ļauj iepazīt vēstures avotos
bāzētas senās kulta vietas, pilskalnus, vietējo muzeju
pastāvīgās ekspozīcijas, amatniecības centrus, kā arī
materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma
glabātājus – lieliskus un viesmīlīgus cilvēkus. Sēlijā,
Zemgalē un Ziemeļlietuvā pavisam jauni ir trīs
tematiski, arī starptautiski tūrisma maršruti ar
vienojošu nosaukumu “Aizraujošs ceļojums piļu un
muižu parkos četros gadalaikos”, kas kā Latvijas tā
Lietuvas pusē aptver vairāk nekā pussimts ievērības
vērtus tūrisma objektus – pilis, muižas un to
vēsturiskos parkus. Maršruti pielāgoti atšķirīgām
mērķa grupām – ģimenēm ar bērniem, senioriem,
ārpussezonas un aktīvā tūrisma cienītājiem,
piedāvājot interaktīvas Drauga kartes izmantošanu,
kas nodrošina atlaides dažādiem pakalpojumiem.
Par labām kaimiņattiecībām tūrisma jomā liecina
jaunā Tērvetes un Žagares pierobežas teritorijām
izstrādātā digitālā tūrisma objektu un pakalpojumu
karte. Reizē ar to aktīvie velobraucēji Tērvetē ir
aicināti apmeklēt Baltijā lielāko velosipēdistu
piedzīvojumu taku, kas meža vidē izbūvēta teju trīs
kilometru garumā ar 10 izglītojošiem stendiem, kas
atspoguļo vērtīgu informāciju par meža dzīvi, tā
kopšanu un attīstību. Savukārt Žagares Reģionālajā
parkā izbūvēts vietējā tīreļa takas pagarinājums,
veidojot Lietuvā garāko apļveida pastaigu taku
vairāk nekā sešu kilometru garumā. Turpinot jau
agrāk aizsākto tradīciju, arī šogad astoņas
pierobežas pašvaldības – Bauskas, Iecavas, Rundāles
un Vecumnieku Latvijas pusē un Biržu, Jonišķu,
Pakrojas un Pasvales Lietuvas pusē – parakstījušas
sadarbības līgumu par kopīgas akcijas “Iepazīsti
kaimiņus Zemgalē” rīkošanu, kas ilgs no 1. maija līdz
31. augustam. Aktīvākie akcijas dalībnieki, kuri no
piedāvātajiem 24 tūrisma objektiem būs apmeklējuši

vismaz 16, izpildot maršruta brošūrā ietvertos
nosacījumus, varēs pretendēt uz kādu no 18 balvām,
tostarp velosipēdu un elektrisko skrejriteni.
Jaunas ekskursiju programmas “Mūki Kokneses pilī”
un “Tirgoņi Kokneses pilī”, kā arī orientēšanās
spēles pieaugušajiem un skolas bērniem – pilsdrupu
apmeklētājiem un vēstures interesentiem - radītas
Koknesē. Dalībnieki varēs iejusties viduslaiku
personāžos, iepazīt sadzīvi un paradumus senajā
Kokneses pilī, baudīt Daugavas un Pērses krastu
ainavu, izstaigāt vēsturiskā parka plašo teritoriju.
Starp citu, jau tagad, negaidot siltāku laiku un Sama
modināšanas svētkus, Kokneses parkā iedarbināta
ūdens padeve pērn atklātajam Pērses ūdenskrituma
atveidam.
Tā kā Zemgali mēdz dēvēt par izcilu dārzu zemi
Latvijā, arī šosezon ceļotāji pavisam droši var plānot
tradicionālā naivās mūzikas mini festivāla
“Āboļdārzs” Bārbeles pagastā, Tulpju, Ķiršu, Ceriņu
un Rožu ziedēšanas svētku apmeklējumu Kroņaucē,
Dobelē un Pilsrundālē. Vasaras pilnbriedā Platones
pagastā ar vērienu izskanēs Smiltsērkšķu dārza
svētki ar ekskursijām, lekcijām, degustācijām un
meistarklasēm jaunajā smiltsērkšķu namiņā. Vēl
aprīļa trešajā dekādē Jelgavā iecerētas Zemgales
uzņēmēju dienas, maijā, Rundāles novadā –
Mežotnes Pilskalna svētki, Tērvetes novadā Vislatvijas Traktoru un Meža dienas. Kultūras
dzīves notikumu epicentrā, 5.un 6. jūnijā būs
Zemgales kultūrvēsturiskā novada deju svētki
“Dievs.Daba.Darbs.”, kas Zemgales Olimpiskā centra
stadionā Jelgavā pulcēs vairāk nekā 1 500 dejotājus
no turpat 100 kolektīviem, lai lielkoncertā izdejotu
28 novadam raksturīgas dejas, paustu aizraujošu
stāstu par cilvēka pieaugšanu, radīšanu un dzimtās
zemes mīlestību.
Juris Kālis
ZPR sabiedrisko attiecību speciālists

2020. GADS PASLUDINĀTS PAR
STARPTAUTISKO AUGU VESELĪBAS GADU
Apvienoto Nāciju Organizācija 2020. gadu
pasludinājusi par starptautisko augu veselības
gadu, kas ir vienreizēja iespēja, lai palielinātu
globālo izpratni par to, kā augu veselības
aizsardzība var palīdzēt mazināt badu, aizsargāt
vidi un veicināt ekonomikas attīstību.
Augi ir ne tikai svaiga gaisa, bet arī pārtikas avots,
tomēr rūpes par to veselību dažkārt tiek atstātas
novārtā. Kā liecina starptautiskās Pārtikas un
lauksaimniecības organizācijas dati, katru gadu augu
kaitēkļu dēļ tiek zaudēti līdz 40% dažādu pārtikas
kultūru,
kas
miljoniem
cilvēku
atstāj
ar
nepietiekamu pārtikas daudzumu un nopietni kaitē
lauksaimniecības nozarēm.Augu veselība arvien
vairāk tiek apdraudēta. Klimata pārmaiņas un
cilvēku darbība ir mainījušas ekosistēmas, samazinot
bioloģisko daudzveidību un radot jaunas nišas, kur
kaitēkļiem vairoties. Tāpat ievērojami palielinājies
starptautisko ceļojumu un tirdzniecības apjoms, kas
ļauj kaitēkļiem un slimībām izplatīties visā pasaulē,
nodarot lielu kaitējumu vietējiem augiem un videi.
Mums katram ir sava loma:
Ikvienam ceļotājam jāizvairās no augu un to
produktu atvešanas no ārvalstīm;
Transporta nozares pārstāvjiem jāpārliecinās, ka
kuģi, lidmašīnas, kravas automašīnas vai vilcieni
nepārved augu kaitēkļus vai slimības uz jaunām
teritorijām;
Varas iestādēm būtu jāpalielina atbalsts
nacionālajām un reģionālajām augu aizsardzības
organizācijām.
Arī Zemgales Plānošanas reģions ir iesaistījies augu
aizsardzības jautājumu risināšanā, īstenojot projektu
INVALIS – “Eiropas bioloģiskās daudzveidības
aizsardzība no invazīvām svešzemju sugām”.
Projekta mērķis ir uzlabot politikas pasākumu
īstenošanu iesaistītajos reģionos stimulējot rīcības
(t.i., politikas risinājumus), kas saistītas ar invazīvo
svešzemju sugu profilaksi, to agrīnu atklāšanu un
kontroli, invazīvo sugu izskaušanu sauszemes,
saldūdens un jūras vidē. Projekta ietvaros
paredzētās aktivitātes rosina arī sabiedrību
līdzdarboties augu aizsardzības pasākumos, proti:
veicināt sadarbību starp valsts iestādēm un vietējām
ieinteresētajām personām, lai risinātu problēmas,
kas saistītas ar invazīvajām svešzemju sugām,
tostarp sociāli ekonomisko konfliktu risināšanā;
paaugstināt sabiedrības informētību un stiprināt
vietējo kopienu apņemšanos piedalīties uzraudzības,
vadības un kontroles pasākumos, lai aizsargātu
dabisko ekosistēmu pret invazīvajām svešzemju
sugām.

Invazīvo sugu izskaušanā ļoti svarīga ir sabiedrības
iesaiste, kas paredz datu vākšanu un ziņošanu,
brīvprātīgo darbu to iznīcināšanā, kā arī izplatības
neveicināšanu.
Sabiedriskais
monitorings
ir
paveicams ikvienam no mums, fiksējot kādu no
invazīvām sugām, ziņot datu platformām kā,
piemēram, www.dabasdati.lv.
Dabas
aizsardzības
pārvaldes
tiešsaistes
vietnē iespējams iepazīties ar Latvijā sastopamām
invazīvajām sugām, to aprakstiem, izplatību,
ekoloģiju, ietekmi un ierobežošanas pasākumiem.
Savukārt Valsts augu aizsardzības dienesta
mājaslapā pieejama detalizēta informācija par
latvāņiem, to ierobežošanas pasākumiem, kā arī
iznīcināšanas metodēm.Aicinām ikvienu iepazīties
ar invazīvo sugu sarakstu, sekot līdzi izmaiņām
dabā, rīkoties pašam vai nepieciešamības gadījumā
ziņot atbildīgajām iestādēm, jo augu veselības un
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā svarīga
ikviena cilvēka iesaiste.
Ilze Lujāne
ZPR sabiedrisko attiecību speciāliste

DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PROCESĀ
PAVEIKTAIS UN AKTUĀLAIS ZEMGALES
REĢIONĀ

Zemgales plānošanas reģionā pieejamie sociālie pakalpojumi, 2019. gads
(Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs)

Lai
izvērtētu,
kā
kopumā
sokas
ar
deinstitucionalizāciju (DI) Zemgalē, 2020. gada
sākumā veikts Zemgales plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plāna 2017. - 2020.
īstenošanas progresa izvērtējums, kurā apkopota
aktuālā informācija un katras pašvaldības
sasniegtie rezultāti ESF projekta “Atver sirdi
Zemgalē” ieviešanā.
Izvērtējumā tiks sniegta aktuālā informācija par
mērķgrupu personu skaitu pašvaldībās un projekta
ietvaros izvērtēto personu skaitu; aprakstīts, kādi
sabiedrībā balstīti pakalpojumi jau ir pieejami
pašvaldībā, un kādi projekta ietvaros tiks veidoti;
atspoguļota pašvaldību savsarpējā komunikācija,
kādus pakalpojumus tās gatavas piedāvāt citām
pašvaldībām un, kādus gatavas pirkt; detalizēti
uzskaitīti līdz šim no ESF projekta līdzekļiem
pašvaldībām kompensētie izdevumi par sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu projekta
mērķa grupām, aprakstīts, kādi sabiedrībā balstīti
pakalpojumi jau ir pieejami pašvaldībās.
Zemgales plānošanas reģionā kopumā, uz 2019. gada
beigām, dzīvo 2456 personas ar garīga rakstura
traucējumiem (GRT), kam sakarā ar garīga rakstura
traucējumiem ir noteikta I vai II invaliditātes grupa,
no tām 857 personas atrodas ilgstošās valsts
sociālās aprupes institūcijās. Projekta ietvaros veikta
izvērtēšana un sastādīti individuāli atbalsta plāni
386 personām ar GRT, tai skaitā 127 personām, kas

dzīvo institūcijās. Ģimenēs dzīvo 1028 bērni ar
funkcionāliem traucējumiem (FT), 392 no viņiem ir
izstrādāti atbalsta plāni. Bērnu sociālās aprūpes
institūcijas dzīvo 125 bērni, kas palikuši bez vecāku
gādības.
No 2016. līdz 2019. gadam (ieskaitot), par sabiedrībā
balstītu pakalpojumu sniegšanu augstākminētajām
mērķgrupām, Zemgales pašvaldībām kompensēti
līdzekļi 546 380 EUR apmērā. Biežāk tikuši
izmantoti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi - tos
izmantojuši 165 pakalojuma saņēmēji, aprūpes
pakalpojums - 65 saņēmēji, speciālistu konsultācijas
un indivuduālais atbalsts - izmantojuši 40
pakalpojuma saņēmēji. Kopā pakalpojumus šobrīd
saņem 77 personas ar GRT (aprūpi mājās,
speciālistu konsultācijas, atbalsta grupas un grupu
nodarbības, dienas aprūpes centra pakalpojumu,
grupu dzīvokļa pakalpojumu, specializēto darbnīcu
pakalpojumu un īslaicīgo sociālo aprūpi), 220 bērni
ar FT (“Atelpas brīža” pakalpojumu, sociālas
rehabilitācijas pakalpojumus, aprūpes pakalpojumu)
un 120 bērnu ar FT vecāki saņem sociālo
rehabilitāciju.
Vieni no aktīvākajiem finansējuma apguvējiem,
pakalpojumu sniegšanai, līdz šim ir Vecumnieku
novads 71 836 EUR, Bauskas novads 66 190 EUR,
Dobeles novads 41 460 EUR, savukārt lielajām
pilsētām - Jelgavas pilsēta 143 892 EUR, Jēkabpils

pilsēta 59 391 EUR apgūti ESF līdzekļi. Pie
aktīvākajām pašvaldībām noteikti minams arī
Jelgavas novads, kas apguvis 23 056 EUR
finansējumu pakalpojumiem un šobrīd jau uzsācis
gatavot patstāvīgai dzīvei jaunizveidotajos grupu
dzīvokļos 7 klientus ar GRT.Apmaksāto pakalpojumu
skaits mērķa personām pakāpeniski ir pieaudzis,
taču nav sasnigts plānotais skaits, kam par iemeslu
minams apstāklis, ka pašvaldībās vēl nav izveidoti
plānotie sabiedrībā balstītie pakalpjumi. Šobrīd vidēji
par 2 gadiem ir novirzījusies ERAF finansēto projektu
un sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide
pašvaldībās. Sākotnēji, līdz 2020. gadam iecerēto
projektu noslēgums tiek plānots 2022. gadā,
atsevišķos gadījumos 2023. gadā. Būtiskas korekcijas
Sociālo dienestu ikdienā un arī projekta realizācijā
ienesusi valstī izsludinātā ārkārtas situācija sakarā ar
Covid-19 vīrusa pandēmiju. Lai ierobežotu vīrusa
izplatību, daļai klātienes pakalpojumu, noteikta
elastīgāka sniegšana, t.sk. atiecībā uz sociālajiem

PROJEKTA E-COOL AKTIVITĀTES
APSPRIEŽ ATTĀLINĀTI
Šobrīd daudzu projektu darba organizācija ir mainīta,
tostarp INTERREG Europe programmas projektā
“Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana,
attīstot
kompetences,
mācību
metodes
un
uzņēmējdarbības vidi” (E-COOL) darbs noris
elektroniskās saziņas vidē.
Platformas Skype konferencē apspriests iepriekš
plānotais
Kapacitātes
stiprināšanas
seminārs
Zagrebā, un iespējas tā pārcelšanai, tāpat apskatīti ECOOL projektā iesaistīto partneru pašreizējās rīcības
plāni saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību.
Diskusijās ar projekta vadošo partneri tika spriests
par vairāku plānoto pasākumu organizēšanu
tiešsaistē. Piemēram, Itālijas partneri Eiropas valstu
institūciju,
kas
nodarbojas
ar
jauniešu
uzņēmējdarbības atbalstu, pieredzes apmaiņas
tikšanās piedāvā pielāgot, izmantojot digitālo metodiieinteresētajām personām atverot mācību aktivitāti,

pakalpojumiem, ir noteikts, tos pēc iespējas sniegt
attālināti, izņemot gadījumus, kad pakalpojumu
sniegt attālināti nav iespējams.
Esam saņēmuši Labklājības ministrijas skaidrojumu,
ka ārkārtas situācijas laikā ESF projekta “Atver sirdi
Zemgalē” ietvaros attālināti sniegtie sociālie
pakalpojumi tiks pašvaldībām kompensēti atbilstoši
vienas vienības izmaksu metodikā paredzētajai
likmei, ja tiks sasniegts plānotais rezultāts,
nodrošināta pakalpojuma kvalitāte un sagatavota
nepieciešamā pamatojošā dokumentācija, iekļaujot
atzīmi, ka pakalpojums sniegts attālināti. Aicinām
sadarbības partnerus un pakalpojumu sniedzējus
izvērtēt iespējas par šādu attālinātu (piemēram
telefoniski, vai izmantojot videozvana palīdzību)
pakalpojumu sniegšanu personām ar GRT speciālistu konsultācijas un atbalsta grupu
nodarbības; bērniem ar FT un viņu ģimenēm speciālistu (psihologa, logopēda, audiologopēda,
fizioterapeita, ergoterapeita, sociālā darbinieka,
atsevišķos gadījumos arī mākslas un mūzikas
terapeita) konsultācijas, vecāku atbalsta grupas.
Ilva Kalnāja
Projekta “Atver sirdi Zemgalē”
komunikāciju speciāliste
ko var veikt, strādājot pie datora. Arī Devonas
apgabala dalībnieki izteica bažas par iespējamību
rīkot klātienes semināru jūnijā, tā vietā piedāvājot
iespēju prezentēt savas valsts labos piemērus
tiešsaistes semināros tīmekļa vietnēs.
Nākamais projekta mācību cikls plānots par tēmu –
iekļaujošas uzņēmējdarbības izglītība jauniešiem ar
nelabvēlīgu sociāli ekonomisko pieredzi, no attālām
vai mazāk ekonomiski attīstītām teritorijām,
imigrantiem, kā arī skolēniem ar ļoti augstu
intelekta līmeni. Mācību ciklā paredzēts vērsties pie
mērķauditorijas tiešsaistē, izmantojot Google
anketas u.c. metodes. Arī te tiks skatīti un analizēti
projekta partneru labās prakses piemēri. Tāpat
konferencē nozīmīgs jautājums bija par visa
projekta pagarināšanas iespējas izskatīšanu.
Vadošais partneris ziņoja, ka šobrīd no INTERREG
Europe programmas nav konkrētu norāžu par
rīcībām, turklāt E-COOL projektam nav indikāciju
par nespēju ievērot termiņus.
Edgars Paulovičs
E-COOL projekta vadītājs

JAUNS IMPULSS SADARBĪBAI AR
PLESKAVAS APGABALU KRIEVIJĀ
Lai sniegtu papildus zināšanas par biznesa vidi
Latvijas kaimiņzemes Krievijas Pleskavas apgabalā
ar vairāk nekā 600 000 iedzīvotāju, Zemgales
Plānošanas reģions (ZPR) bija noorganizējis
mācību semināru pilsētu un lauku vidējā un mazā
biznesa pārstāvjiem, kuri ieinteresēti attīstīt
sadarbību ar līdzvērtīgiem partneriem tuvējās
ārzemēs un paplašināt savu ražojumu noieta tirgu.
Mācības notika ar Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību
instrumenta 2014.-2020. gadam projekta LV-RU020 “Pleskavas un Zemgales uzņēmējdarbības vides
attīstība un veicināšana caur pārrobežu sadarbību”
(SMEPRO)
atbalstu.
Projekta
ieviešanas
sākumposmā Latvijas pusē līdzīgas mācības jau
notikušas
uzņēmējdarbības
speciālistiem,
konsultantiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem,
taču
tagad
lietišķas
informācijas
aprites
nodrošināšanā iesaistījušies arī paši uzņēmēji.
Projekta vadošā partnera – ZPR speciālisti
klātesošos vispirms iepazīstināja ar pašu projektu, tā
ieviešanā
plānotajām
aktivitātēm
un
sasniedzamajiem
rezultātiem,
ar
Zemgales
Uzņēmējdarbības centra sniegto pakalpojumu grozu
un
uzņēmējdarbībā
sakņotu
sadarbību
ar
pašvaldībām, skolu jaunatni un profesionālajām
organizācijām. Savukārt Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras (LIAA) Ārējās ekonomiskās
pārstāvniecības Krievijā vadītāja Iveta Strupkāja
raksturoja Latvijas ekonomisko sadarbību ar
Krieviju, galvenokārt eksporta jomā. Lektore atzina,
ka mūsu uzņēmēju ikdienas sadarbība ar kaimiņiem
ir gana cieša un konstruktīva, jo Krievzemes
patērētāji Latvijas partneriem uzticas, atzinīgi vērtē
mūsu biznesa vidi, produkcijas kvalitāti un dizainu,
atbilstību ekoloģiskajām un veselības prasībām.
Tāpat novērtēta ir mūspuses uzņēmēju prasme
saziņā ar Krievijas partneriem lietot krievu valodu.
Nevar nepamanīt faktu, ka ārvalstu tūristu vidū, kas
apmeklē Rīgu, Jūrmalu, Siguldu un vēl attālākas
vietas Latvijā, vislielāko īpatsvaru veido ceļotāji no
Krievijas. Turklāt daudzi no viņiem Latviju kā
ceļojuma galamērķi izraugās atkārtoti, jo meklē
jaunas vietas, jaunus maršrutus.

Tāpēc Zemgales un Pleskavas apgabala sadarbībai
kā tūrisma tā citu nozaru attīstībai ir plašas
iespējas, jo Krievijas tirgus ir sazarots un apjomīgs.
Mācību turpinājumā LIAA eksperte Jadviga
Neimane
sniedza
priekšzināšanas
eksporta
uzsākšanā, bet Latvijas attīstības finanšu institūcijas
ALTUM pārstāvji vairāk runāja par finansiālu
atbalstu uzņēmējiem biznesa uzsākšanā, par
iespējamo sadarbību ar komercbankām, par kredīta
garantijām un citiem aktuāliem piedāvājumiem.
Šopavasar Zemgales uzņēmējiem notiks vēl vienas
mācības par svarīgiem robežas šķērsošanas,
loģistikas un muitas jautājumiem. Bet pavisam drīz,
marta nogalē grupa Zemgales uzņēmēju ar projekta
atbalstu plāno doties pieredzes apmaiņas braucienā
pie partneriem Pleskavas apgabalā. Savukārt 24.un
25. aprīlī desmit Zemgales un tikpat daudz
Pleskavas mazie un vidējie uzņēmumi būs
pārstāvēti minētā projekta kopīgā stendā
gadskārtējās Zemgales Uzņēmēju dienās Jelgavā.
Projekta kopējais finansējums ir 249 996,04 eiro,
tostarp Eiropas Savienības finansējums 90%
apmērā ir 224 996,44 eiro.
Juris Kālis
ZPR sabiedrisko attiecību speciālists
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