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ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA
ZIŅU LAPA

SAGATAVOTS ZIŅOJUMS PAR SOCIĀLO
PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBU ZEMGALĒ
Sagatavots ziņojums par sociālo pakalpojumu
attīstību Zemgalē. 2014.-2020. gadu plānošanas
periodā īstenota virkne sociālo projektu, kas
uzlabojuši sociālo pakalpojumu kvalitāti un
pieejamību. No tiem vieni no nozīmīgākajiem un
apjomīgākajiem, gan aktivitāšu, gan finansējuma
apjoma ziņā ir deinstitucionalizācijas projekti –
Zemgales plānošanas reģiona īstenotais projekts
“Atver sirdi Zemgalē” un pašvaldību īstenotie
sabiedrībā
balstītas
sociālo
pakalpojumu
infrastruktūras izveides projekti. Ir sagatavots
ziņojums par paveikto un iezīmētas attīstības
prioritātes nākamajam 2021.- 2027. gadu plānošanas
periodam.
Ar ziņojuma tekstu var iepazīties šeit: Ziņojums
sociālo pakalpojumu attīstības jomā.

Ilva Kalnāja, projekta
komunikāciju speciāliste

“Atver

sirdi

Zemgalē”

NOTICIS SEMINĀRS
"REMIGRĀCIJAS NOZĪME
ZEMGALĒ"
Norisinājies
Zemgales
Plānošanas
reģiona
īstenotais
seminārs
“Remigrācijas
nozīme
Zemgalē”, kura mērķis bija veicināt sadarbību ar
valsts un pašvaldību iestādēm, informējot diasporu
un remigrantus par aktualitātēm. Semināru
apmeklēt bija aicināti pašvaldību pārstāvji,
remigranti un ģimenes, kuru piederīgie plāno
atgriezties Latvijā.
Atklājot pasākumu, sanākušos uzrunāja Zemgales
Plānošanas reģiona (ZPR) izpilddirektors Valdis Veips,
kurš remigrācijas koordinatoriem vēlēja sekmīgu un
panākumiem piepildītu darbu, palīdzot tautiešiem
atgriezties mājās. Daudzslāņainas un vērtīgas
diskusijas pasākuma laikā ievadīja semināra
moderators Ansis Bogustovs.
ZPR remigrācijas koordinatore Anete Spalviņa vēstīja,
ka kopš 2018. gada sagatavoti 689 individuālie
piedāvājumi un atgriezušās 169 personas. Kā galvenās
problēmas viņa akcentēja pašvaldību mājvietu
iespējas, rindas bērnudārzos un pienācīgu atalgojumu
darbavietās. Vidējais remigrantu ģimenes portrets ir
vecāki ar diviem bērniem, kuri pēc 10 Lielbritānijā
pavadītiem gadiem vēlas atgriezties mājās un kuriem
ir nepieciešama informācija par bērnu dārzu un skolu,
latviešu valodas apguvi, dzīves vietu un psiholoģiskā
atbalsta saņemšanu. “Šobrīd ārzemēs dzīvo ļoti daudz
Latvijas
valstspiederīgo
un
viņu
ģimenes.
Koordinatori reģionos vēlas sniegt informāciju
dažādos jautājumos tiem, kuri plāno vai ir jau izlēmuši
atgriezties Latvijā. Grūtākais, lai mainītu savu dzīvi ir
spert pirmo soli – tādēļ ļoti svarīgi ir nokārtot
dokumentus mītnes zemē,” komentē A. Spalviņa.
Ar Jēkabpils aktivitātēm un rezultātiem projekta
“Remigrācijas sekmēšanas pasākumi pašvaldībās”
konkursā iepazīstināja vecākā sabiedrisko attiecību
speciāliste Laura Trukšāne. Projekta laikā izstrādāts
informatīvs materiāls par Jēkabpili latviešu un angļu
valodā, notikušas vizītes Latvijas vēstniecībā
Apvienotajā Karalistē un Pīterboro latviešu biedrībā,
sagatavoti četri sižeti par atbalstu remigrantiem, kā
arī pilnveidota pašvaldības mājaslapa, apkopojot
būtiskāko informāciju vienuviet. Pēc PMLP datiem uz
dzīvi Jēkabpilī 2020. gadā līdz šim atgriezušies 50
cilvēki.
Kā Aizkrauklei veicies minētajā konkursā, stāstīja
uzņēmējdarbības speciāliste Baiba Kellere. Tā
ietvaros
īstenotas
dažādas
aktivitātes
pamatinformācijas un konsultāciju sniegšana, atbalsta
apmācību rīkošana, uzņēmēju un sadarbības partneru
tikšanās organizēšana un citas. Rezultātā atgriezušās
20 personas un sniegtas 15 konsultācijas.
Tāpat par sasniegtajiem rezultātiem Rundāles novadā
informēja Rundāles novada Uzņēmējdarbības un
kompetenču attīstības centra vadītāja Santa Švāģere

Tā laikā sagatavots informatīvais materiāls par
Rundāles novadu, pilnveidota pašvaldības mājaslapa,
organizēta remigrantu aptauja, sarīkoti ģimeņu
satikšanās svētki, veiktas darbinieku apmācības,
sniegtas 30 konsultācijas ģimenēm ar bērniem un
nodrošināts atbalsts ģimenei, kas atgriezusies uz
pastāvīgu dzīvi Rundālē.
Savukārt par konkursā paveikto Salas novadā vēstīja
projektu vadītāja Ligita Kadžule. Šeit izstrādāts
padziļināti informējošs video rullītis latviešu un angļu
valodā par Salas novadu, darba un socializēšanās
iespējām, klientu apkalpošanas centra sniegtajiem
pakalpojumiem un citām remigrantiem nozīmīgām
tēmām. Tāpat novadā norisinājušās papildu latviešu
valodas mācības skolēniem, kuri kopā ar ģimenēm
atgriezušies Latvijā, Salas novadā.
Semināra noslēgumā tā dalībnieki klausījās un aktīvi
iesaistījās mediatores, domstarpību risināšanas un
cieņpilnas komunikācijas treneres Ilzes Dzenovskas
lekcijā “Cieņpilnas robežas ilgtspējīgai sadarbībai
pašvaldību darbinieku un klientu starpā”.
Informācijai: Jēkabpils pilsētas pašvaldība plānoja, ka
līdz 2020. gada maijam atgriezīsies 50 remigranti sniegtas 66 konsultācijas, fiksētās 38 atgriezušās
personas. Aizkraukles novada pašvaldība plānoja, ka
līdz 2020. gada maijam atgriezīsies 40 remigranti sniegtas 15 konsultācijas, fiksētas 20 atgriezušās
personas. Rundāles novada pašvaldība plānoja, ka līdz
2020. gada maijam atgriezīsies 15 remigranti sniegtas 30 konsultācijas, fiksētās 3 atgriezušās
personas. Salas novada pašvaldība plānoja, ka līdz
2020. gada maijam atgriezīsies 19 remigranti sniegtas 15 konsultācijas, fiksētas 7 atgriezušās
personas. Pēc pašvaldību sniegtās informācijas
Zemgales reģionā kopā atgriezušās 68 personas un
sagatavoti 126 piedāvājumi (konsultācijas).
Kā norāda ZPR remigrācijas koordinatore Anete
Spalviņa, visi projekta mērķi gan netika sasniegti
COVID-19 pandēmijas un ar to saistītu apstākļu dēļ ,
tomēr viņai ir prieks, ka projekta ietvaros izveidojusies
laba sadarbība ar visām iesaistītajām pašvaldībām, kas
liecina, ka šādi projektu konkursi nepieciešami arī
nākotnē.
Ilze Lujāne
ZPR Sabiedrisko attiecību speciāliste

JAUNIEŠI TURPINA SAŅEMT
MENTORU ATBALSTU
Turpinās Zemgales plānošanas reģiona (ZPR)
attīstītās mentora programmas izmēģinājums
(pilotēšana) jauniešiem ar garīga rakstura
traucējumu
vēsturi
integrācijai
sabiedrībā,
nodarbinātībā un mācībās ZPR īstenotā projekta
RETHINK/ PĀRDOMĀT ietvaros.
Jau
otro
mēnesi,
pielāgojoties
COVID-19
ierobežojumu apstākļiem, divdesmit jaunieši ar garīga
rakstura traucējumu vēsturi no Dobeles, Ozolnieku,
Bauskas, Vecumnieku un Aizkraukles pašvaldībām
saņem mentora atbalstu.
Deviņi sociālā darba speciālisti, kā arī speciālisti
darbā ar jauniešiem, augustā/ septembrī pabeidza
teorētiskās apmācības un uzsāka praksi kā mentori –
iepazīstot jauniešus, veidojot uzticēšanās saiti,
organizējot kopīgas aktivitātes dabā, apmeklējot
muzejus, sportojot, piedaloties brīvprātīgajā darbā un
interešu izglītībā.
Oktobrī saskaņā ar metodiskajām vadlīnijām, kas
izstrādātas kopā ar projekta zviedru partneriem,
mentori ar jauniešiem vienojās par sasniedzamajiem
rezultātiem un individuālajiem atbalsta soļiem, kas
nepieciešami, lai šos mērķus sasniegtu. Mentori
kopīgi ar atbalsta personālu – projekta gadījumu
vadītāju un programmas attīstības speciālistu –
iesaistījās padziļinātā katra jaunieša situācijas izpētē
un sadarbības attīstībā ar pašvaldības sociālajiem
dienestiem, lai palīdzētu jauniešiem ikkatra
individuālā gadījuma situācijas risināšanā.

JAUNS VIDES OBJEKTS –
ATGĀDINĀJUMS PAR SENO BALTU
KULTŪRU
Salas novada Zvejnieklīcī ar Zemgales Plānošanas
reģiona īstenotā projekta atbalstu pabeigta jaunas
atpūtas vietas izbūve. Tā meklējama gleznainā
Daugavas krastā ar lielisku skatu uz Sēlpils pilskalnu,
kur līdz 13. gadsimtam atradās senās Sēlijas valdnieku
pils. Mūsdienās pēc spēkstacijas izbūves Daugavā,
pilskalns gandrīz pilnībā ir paslēpts zem ūdens.
Jaunais atpūtas laukums atrodas līdzās vietējo
iedzīvotāju un tūristu iemīļotajai Zvejnieklīča
brīvdabas estrādei un, kā atzina Salas novada
pašvaldības vadītāja Irēna Sproģe, tas būs lielisks
papildinājums gan šai atpūtas vietai, gan kalpos kā
vēsturiska liecība par seno baltu kultūru.
Minētais vides objekts izveidots gliemežvāka formā, jo
būvprojekta ideja radusies, pētot informāciju par
arheoloģiskajiem izrakumiem, kas veikti Sēlpils
apkaimē un sniedz plašu informāciju par seno sēļu
dzīvesveidu. Kādā no ekspedīcijām atrasti kauri

Vēl pāragri spriest par mentoru atbalsta rezultātiem
un vai tos būs iespējams vispārināt. Mentoru atbalsts
šajā izmēģinājuma versijā notiks līdz 2021. gada
janvārim/ februārim.
Process tiek uzraudzīts, vērots un analizēts kopā ar
projekta partneriem no Linčepingas Sociālā darba
attīstības un pētījumu centra. Nākamajā mēnesī un
projekta noslēgumā aicināsim iesaistītos Zemgales
pašvaldību
sociālos
dienestus
sniegt
savus
vērtējumus, priekšlikumus procesa uzlabošanai un
šāda – mentoru pakalpojuma ieviešanai.Šobrīd
projekta dalībniekiem ir zināms gandarījums par
tādiem netveramiem un abpusējiem sasniegumiem kā
smaids, kopā būšanas prieks, aizrautība, mijiedarbe,
attiecību dinamika. Tāpat savstarpēji tiek dalītas
sāpes, pārdzīvojumi un dažbrīd bezcerība, kas
kopīgiem spēkiem tiek pārvarēta. Katrs cilvēks ir kā
aizraujošs stāsts, kuru noteikti ir vērts izlasīt.
Projektu “RETHINK” līdzfinansē Centrālās Baltijas
jūras reģiona programma 2014.-2020. gadam, un tā
kopējais budžets ir 251 395.55 EUR (ERAF finansējums:
197 545.54 EUR), savukārt ZPR budžets: 89 988.85
EUR (ERAF finansējums: 76 490.52 EUR). Projektu
“PĀRDOMĀT” / “RETHINK” īsteno no 2019. gada 1.
maija līdz 2021. gada 30. aprīlim.
Ieva Zeiferte
Projekta RETHINK vadītāja
gliemežvāki, kas senajiem baltiem bijis raksturīgs
maiņas ekvivalents un rotu elements.
Atpūtas laukums izbūvēts Interreg V-A Latvijas Lietuvas
pārrobežu
sadarbības
programmas
2014.-2020.gadam projekta LLI-447 “Starptautiskā
kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības
veicināšana”/Explore Balts ietvaros un kalpos jaunā
tūrisma maršruta atpazīstamības veicināšanai.
Projekta kopējais finansējums: 869 689,02 EUR (t.sk.
ERAF finansējums: 739 235,65 EUR), ZPR finansējums:
126 490,60 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 107 517,01
EUR).

ZEMGALĒ NOSAUC GADA KRIETNĀKOS
UZŅĒMĒJUS, BET CILDINĀŠANU ATLIEK
LĪDZ PAVASARIM
Zemgalē, kas ir izteikts lauksaimnieku un pārtikas
ražotāju reģions, tradicionāli rudenī, kad lauki nokopti
un augsne sagatavota nākamajai ražai, Plānošanas
reģions un Uzņēmējdarbības atbalsta centrs organizē
krietnāko uzņēmēju godināšanu. Izņēmums nav arī
aizvadāmais gads, kas iezīmējies ar daudz un dažādiem
globālās Covid 19 vīrusa pandēmijas izraisītiem
pārbaudījumiem un ierobežojumiem saimnieciskajā
darbībā. Tāpēc par katrā no 22 reģionā ietilpstošajām
pašvaldībām izraudzīto vienu krietnāko uzņēmēju titula “Gada uzņēmējs Zemgalē 2020” pretendentu ir
vēl jo lielāks prieks un lepnums.
Atbilstīgi
Zemgales
Attīstības
padomes
(ZAP)
apstiprinātajam Nolikumam šādu atzinību var saņemt
vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums
reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās
pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst
būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba
tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. Pārējo
kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā
ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona
ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu.
Līdztekus tam pretendentam jāveic videi draudzīgu
tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam
vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu
tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā
aktivitāte.
Jauno laureātu vārdi, kas apstiprināti ZAP balsojot
attālināti, liecina, ka pārstāvēto nozaru un uzņēmumu
spektrs ir plašs un daudzveidīgs. Pārstāvētas divas akciju
sabiedrības, piecas zemnieku saimniecības, trīs
individuālā darba veicēji un 12 sabiedrības ar ierobežotu
atbildību, tostarp viens daudznozaru uzņēmums. No
Jelgavas laureāta godā šoreiz ir SIA “Cross Timber
Systems”, kas specializējas finiera lokšņu un koka paneļu,
namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošanā, bet no
Jēkabpils – SIA “LC būve”, kas veic pilna cikla būvniecības
darbus. Aizkraukles novada pašvaldība nominējusi SIA
“Metālists”, kas nodarbojas ar metāla konstrukciju
izgatavošanu un metālapstrādi. Aknīstes novadu
pārstāvošā zemnieku saimniecība “ŪTA” nodarbojas ar
kokapstrādi, koka taras izgatavošanu, graudaugu,
pākšaugu un eļļas augu sēklas ražošanu. Laureātu vidū ir
arī Auces novadu pārstāvošais daudznozaru uzņēmums
SIA “LLU MPS Vecauce”, bet no Bauskas novada šogad
nominēta Vecsaules pagasta zemnieku saimniecība
“Jundas”, kur audzē gaļas liellopus, ražo liellopu gaļu un
tās izstrādājumus. Savukārt pārtikas ražošanas
dominanti Zemgalē raksturo divi lielražotāji – akciju
sabiedrība “Dobeles dzirnavnieks” Dobeles novadā un
akciju sabiedrība “Balticovo” Iecavas novadā. No
Jaunjelgavas novada laureātu pulku papildina Daudzeses
pagasta zemnieku saimniecība “Ziediņi”, kas nodarbojas
ar graudkopību un zivkopību, bet Jelgavas novada
uzņēmējus šoreiz pārstāv Kalnciemā meklējamais
uzņēmums SIA "Easy Pack", kas pazīstams kā gofrēta

papīra un kartona taras ražotājs. Saimnieciskā darba
veicēja Rita Skrējāne no Jēkabpils novada Rubeņu
pagasta saimnieko sēļu lauku sētā “Gulbji” un
nodarbojas ar dārzeņu audzēšanu, mājražošanu un
tūrisma pakalpojumu sniegšanu, bet Kokneses novada
SIA “Briežkalni” veic autokravu pārvadājumus. Cits
laureāts – SIA “Meža Rasas” no Krustpils novada
nodarbojas ar stādu audzēšanu un sniedz dārzu
apzaļumošanas pakalpojumus, bet Neretas novada
zemnieku saimniecība “Saules” specializējusies ceļu
būvniecībā. Būvniecībai, kravu pārvadājumiem, smagās
tehnikas nomai un informatīvo zīmju ražošanai
pievērsies Ozolnieku novada uzņēmums SIA “A&B”, bet
saimnieciskās darbības veicēji Madara un Miks Kaidaki
no Pļaviņu novada Klintaines pagasta sniedz
veterinārmedicīnas pakalpojumus, kā arī atvēruši
veterināro aptieku un dzīvnieku frizētavu.Tūristu
uzņemšanai caur ēdināšanas, telpu īres un naktsmītņu
pakalpojumiem tā dēvētajā Baltajā mājā aizvien ir
uzticīgs Rundāles novada Pilsrundāles pagasta
uzņēmums – SIA “MI”, bet Salas novada uzņēmums SIA
“SAKAS BIRCH” pieder pie Sēlijas kokapstrādātājiem,
nodarbojas ar zāģēšanu, ēvelēšanu un koksnes
impregnēšanu. Skrīveru zemnieku saimniecībai
“Kalnāres” raksturīga ir ābolu un kartupeļu audzēšana,
bet Tērvetes novada SIA “Tērvetes tauriņi” sniedz
atpūtas un izklaides iespējas tūristu tik iecienītajā
tropu tauriņu un dzīvnieku mītnē. Cits laureāts,
Vecumnieku novada Stelpes pagasta uzņēmums SIA
“KEEFA” nodarbojas ar bioloģiski audzētu augļu, ogu
un dārzeņu pārstrādi un dabīgu pārtikas produktu
ražošanu, bet saimnieciskās darbības veicēja Ieva
Puzāne no Viesītes novada pievērsusies dažādu stādu
un dārzeņu audzēšanai segtajā platībās.Visiem
minētajiem titula “Gada uzņēmējs Zemgalē 2020”
ieguvējiem ar pašvaldību finansiālu atbalstu piešķirta
500 eiro naudas balva un Zemgales Plānošanas reģiona
(ZPR) Atzinības raksts, tiesa gan pašreiz tikai
elektroniskā formātā, taču līdz piemiņas balvas un īsta
Atzinības raksta saņemšanai acīmredzot būs jāpaciešas
līdz pavasarim, kad iecerētā laureātu daudzināšana
tradicionāli, nu jau piekto reizi, varēs notikt
majestātiskajā Rundāles pilī, kas dižosies ar jumta jauno
segumu un pavasara puķu krāšņu ziedēšanu pils dārzā.
Juris Kālis
ZPR Sabiedrisko attiecību speciālists

ZEMGALES UN PLESKAVAS
APGABALA SADARBĪBAS
PROJEKTĀ NOIETS PUSCEĻŠ
Attālināti notikušajā projekta vadības grupas saietā
panākta vienošanās, ka tādas plānotās aktivitātes kā
ieinteresēto
uzņēmēju
pieredzes
apmaiņas
braucieni un dalība starptautiskajās izstādēs –
gadatirgos kā Zemgalē, tā Pleskavas apgabalā,
ņemot vērā globālās pandēmijas radītos mobilitātes
ierobežojumus, pārceļamas uz nākamo kalendāro
gadu. Līdztekus tam secināts, ka līdzšinējā
sadarbība, kas vērsta uz vidējo un mazo uzņēmumu
konkurētspējas
stiprināšanu,
ekonomiskā
potenciāla novērtēšanu, produkcijas eksporta
tirgus paplašināšanu,
kā arī uzņēmējdarbības
atbalsta institūciju veiktspējas palielināšanu, bijusi
visnotaļ sekmīga.
Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) iniciētā, Latvijas –
Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas
kaimiņattiecību
instrumenta
2014.-2020.gadam
projekta LV-RU-020 “Pleskavas un Zemgales
uzņēmējdarbības vides attīstība un veicināšana caur
pārrobežu sadarbību”(SMEPRO) ieviešanā noiets
mazliet vairāk nekā pusceļš. Tā sākumposmā partneri
no ZPR un no Pleskavas apgabala Uzņēmējdarbības
atbalsta un garantiju fonda, kā arī no Vidzemes
Plānošanas reģiona pilsētu un lauku vidējā un mazā
biznesa pārstāvjiem noorganizējuši mācības par
biznesa vidi Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos.
Papildinātas zināšanas par abu valstu ekonomisko
sadarbību, atšķirībām pastāvošajā likumdošanā,
robežas šķērsošanas un nodokļu režīma prasību
ievērošanā, kā arī dažādu uzņēmējdarbības atbalsta
mehānismu izmantošanā. Kā Latvijas tā Krievijas pusē
partneri identificējuši vismaz 10 dažādu nozaru
vietējos pilot uzņēmējus, kuri pauž gatavību attīstīt
sadarbību un paplašināt preču produkcijas vai sniegto
pakalpojumu eksporta tirgu.
Pandēmijas raisīto ierobežojumu dēļ plānotās
Zemgales Uzņēmēju dienas – 2020, kurās vajadzēja
piedalīties arī Pleskavas apgabala ražotājiem,
nenotika. Toties rudenī vismaz 10 Zemgales uzņēmēji
ar projekta atbalstu klātienē varēja piedalīties iespēju
festivālā Uzņēmēju dienas Latgalē – 2020.
Jaunatklātajā Rēzeknes Olimpiskajā centrā iekārtotajā
izstādē zemgalieši ar projekta atbalstu aizņēma
aptveni 36 kvadrātmetru lielu platību un izcēlās ar

piedāvāto produktu lielu dažādību, jo apmeklētājiem
no Latgales tā bija reta iespēja plašāk iepazīt Latvijas
vidienes uzņēmēju piedāvāto preču klāstu – pārsvarā
pārtikas preces, uztura bagātinātājus, kosmētiku, koka
un tekstilizstrādājumus. Savukārt sadarbības partneri
no Pleskavas apgabala festivāla norisei varēja sekot
interneta vietnes tiešsaistē, kā arī izmantot izstādes
dalībnieku elektronisko katalogu, tādējādi meklēt un
atrast
katrs
sev
interesējošus
darījumu
partnerus.Nākamajā – projekta ieviešanas noslēguma
gadā partneri turpinās reģionu mazo un vidējo
uzņēmumu sadarbības tīkla izveidi galvenokārt
pārtikas produktu ražošanas un pārstrādes,
kokapstrādes un tūrisma jomā, mazinoties pandēmijas
draudiem, lūkos atgūt nokavēto pieredzes apmaiņā un
izstāžu darbībā, pilnveidos derīgas informācijas
apmaiņu, kas sekmēs eksporta spēju palielināšanos
ieinteresētajām pusēm labvēlīgā biznesa vidē.Projekta
kopējais finansējums ir 249 996,04 eiro, tostarp
Eiropas Savienības finansējums – 224 916,44 eiro.Šī
publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo
atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs
Zemgales Plānošanas reģions un tā nevar tikt
izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības
uzskatus.
Juris Kālis
ZPR sabiedrisko attiecību speciālists
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