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Projektā top tūrisma maršruta brošūras un
animācijas filma par Zemgales dižgariem
Lai gan klātienes tikšanās un darbi šobrīd tiek pārcelti
tiešsaistē, radošie darbi turpinās. Tuvojoties pavasarim un
aktīvākās ceļošanas sezonas atsākšanai, jaunā tūrisma
maršruta “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!” ietvaros top trīs jaunas
informatīvas brošūras, kas piedāvās dažādus tematiskos
maršrutus, – “Amatu prasmes un tradīcijas”, “Nemateriālais
kultūras mantojums” un “Izcilas personības, vietas un
notikumi”. Jaunie tūrisma maršruti aptver trīs valstu – Latvijas
(Zemgales), Lietuvas (Viļņas un Rokišķu) un Baltkrievijas
(Polockas) reģionu tradīciju, vēstures liecību un kultūras
mantojuma vērtības, un ikviens ceļotājs atradīs daudz
interesanta, ko atklāt, izpētīt un iepazīt.
Kamēr starpvalstu tūrisms ir ierobežots, vietējiem ceļotājiem būs
lieliska iespēja atklāt Zemgales lepnumu – vietas un cilvēkus, kuri
turpina vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanu, kopj
tradīcijas un rūpējas par to nodošanu nākamām paaudzēm.
Tūrisma maršrutā ir iekļautas unikālas vērtības, ar kurām lepoties
var ikviens, turklāt tā ir iespēja ieraudzīt un atklāt Zemgali jaunā
spožumā.
Tūrisma maršrutā “Amatu prasmes un tradīcijas” būs iespēja gūt
priekšstatu ne tikai par visdažādākajām latviešu, lietuviešu un
baltkrievu tradicionālajām amata prasmēm un paaudžu paaudzēs
krātajām zināšanām, bet arī pašrocīgi pagatavot nelielu, bet
unikālu suvenīru. Ieraudzīt un iepazīt unikālus tūrisma objektus
un to saimniekus, kuri glabā, lolo un nodod tālāk nozīmīgas
nemateriālā kultūras mantojuma vērtības, palīdzot vairot
zināšanas un ļaujot dziļāk izprast savas saknes, iespējams tūrisma
maršrutā "Nemateriālais kultūras mantojums". Savukārt trešajā
tūrisma maršrutā ceļotājiem tiks dota iespēja iepazīt "Izcilas
personības, vietas un notikumus". Piedāvājumā ietverta izcilu
personību - rakstnieku, dzejnieku, gleznotāju, komponistu, ārstu,
pirmo valstsvīru un daudzu citu - atstātā devuma iepazīšana. Šeit

iekļauti arī muzeji, baznīcas, parki un citas interesantas apskates
vietas, kas ļaus ceļotājiem iepazīt mantojumu, ar ko lepojas
vietējie iedzīvotāji.
Daži no iepriekš minētajiem objektiem un brošūrā ietvertajām
izcilajām personībām būs redzamas arī jaunajā animācijas filmā
“Augt dižam Zemgalē”, ko Zemgales plānošanas reģions īsteno
sadarbībā ar mākslinieci Taigu Zīli, kura veidojusi animāciju
tādām labi zināmām multiplikācijas filmām kā “Zelta zirgs”, “Lote
no Izgudrotāju ciema”, “Joka pēc alfabēts” un daudzas citas. Ar
tās starpniecību tiks izstāstīts stāsts par ievērojamām un dižām
Zemgalē dzimušām un augušām personībām, kurām ir svarīga
loma gan Latvijas vēsturē, gan mūsdienās, piemēram, Raini,
Andreju Upīti, Annu Brigaderi, Jāni Čaksti un citiem. Animācijas
filmas mērķa grupa ir skolu vecuma bērni no 1. līdz 4. klasei, taču
interesanti būs ikvienam, kas vēlas labāk iepazīt Zemgali un tās
vēsturi. Tās mērķis ir atgādināt un apzināt, ka no Zemgales nāk
ievērojami cilvēki, kas ar savu darbu un sasniegumiem ir atstājuši
būtisku devumu gan literatūrā, gan politikā, gan citās nozarēs un
ka mums ir daudz, ar ko lepoties.
Animācijas filma skatītājiem būs brīvi pieejama no aprīļa vidus
Zemgales plānošanas reģiona lapā vietnē Youtube.
Aktivitātes īstenotas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā
projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālā kultūras un vietējās vēstures mantojuma
saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma
konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” (Rediscover the roots of regions)
ietvaros.
Projekta 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 ir atbildīgs Zemgales Plānošanas reģions un tas nevar tikt izmantots,
lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

ZPR Projektu asistente Sandra Kauranena

Sociālā uzņēmējdarbība
deinstitucionalizācijas
procesa turpināšanai
Lai veiksmīgi turpinātu deinstitucionalizācijas (DI) procesu
Zemgalē un turpinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
tīkla izveidi, ļoti būtiska loma ir pašvaldību sadarbībai ar
nevalstisko sektoru un sociālajiem uzņēmumiem.
Sociālie uzņēmumi būtu ļoti nepieciešami cilvēku ar invaliditāti
nodarbināšanai, īpaši to, kam invaliditāte ir dēļ garīga rakstura
traucējumiem (intelektuālās attīstības problēmām un psihiskajām
saslimšanām). Šie cilvēki ar prieku iesaistītos, piemēram dažādos
uzkopšanas darbos vai nelielu mājsaimniecības remontdarbu
veikšanā, arī lauksaimniecības darbos. Kā liecina līdzīgu
uzņēmumu pieredze, šie cilvēki, ja viņus apmāca, var ļoti
kvalitatīvi veikt vienu konkrētu darba funkciju. Virkne Zemgales
pašvaldību ir uzsākusi grupu dzīvokļu būvniecību cilvēkiem ar
garīga rakstura traucējumiem un šo dzīvokļu klientiem, lai spētu
dzīvot patstāvīgu dzīvi, iespējas būt noderīgiem, iekļauties
sabiedrībā un nopelnīt būs ļoti aktuālas.
Liels potenciāls nevalstiskajam sektoram un sociālajiem
uzņēmumiem ir darbā ar jauniešiem, gan tādiem, kas ilgstoši ir
dzīvojuši sociālās aprūpes iestādēs, sociālā riska ģimenēs un/vai
izdarījuši likumpārkāpumus, gan arī vienkārši jauniešiem, kuriem
pietrūkst atbalsta ģimenē, piemēram darba prasmju apguvei,
patstāvīgas dzīves iemaņu apguvei, prasmju attīstīšanai, brīvā
laika pavadīšanas labajām praksēm, dažādiem pasākumiem.
Šobrīd notiek darbs pie Zemgales reģiona attīstības programmas
izstrādes 2021. – 2027. gadam. Viena no izvirzītajām vidēja
termiņa prioritātēm šim periodam ir Sociālā iekļaušana un
veselības veicināšana, kuras ietvaros tiek plānots turpmākajos
septiņos gados Zemgalē īstenot aktivitātes, lai palielinātu sociālās
atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iespējas piedalīties
ekonomikā, izglītībā, kultūrā un dažādās sabiedriskās aktivitātēs,
attīstot un pilnveidojot vides pieejamību un mazinot sabiedrībā
pastāvošos stereotipus. Plānots turpināt attīstīt sabiedrībā
balstītus sociālos pakalpojumus (SBSP) reģionā, tai skaitā
turpinot īstenot deinstitucionalizācijas plānu, uzlabot sociālo
pakalpojumu sniegšanas vietu un SBSP sniedzēju daudzveidību,
sociālo pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti, pieejamību un
teritoriālo pārklājumu, kā arī palielināt reģiona pašvaldību
sadarbību un nevalstiskā un privātā sektora līdzdalību sociālo
pakalpojumu organizēšanā un nodrošināšanā. Vēl tiek plānots
veicināt sociālo pakalpojumu sinerģiju ar citiem pakalpojumiem
tai skaitā veselības aprūpē, izglītībā, nodarbinātībā (gan atbalstītā
darba, gan sociālo uzņēmumu formā), transportā, brīvā laika
pavadīšanā u.c., kas ir īpaši svarīgi, turpinot īstenot DI procesu
un “Atver sirdi Zemgalē” projekta darbības.
Mērķa grupas, kurām tiks turpinātas un paredzētas projektu
aktivitātes ir bērni ārpusģimenes aprūpē un sociālā riska
ģimenes; cilvēki ar invaliditāti, īpaši ar garīga rakstura
traucējumiem; bērni, kam dēļ funkcionāliem traucējumiem
noteikta invaliditāte un viņu ģimenes. Nākamajā plānošanas
periodā tiek plānots veikt aktivitātes arī pakalpojumu izveidei
cilvēkiem ar smagiem multipliem traucējumiem. Vēl īpašu
uzmanību caur dažādu projektu aktivitātēm paredzēts pievērst
tādām mērķa grupām, kā seniori ar pašaprūpes grūtībām, cilvēki
ar atkarībām (alkohola, psihotropo vielu, azartspēļu u.c.) un
līdzatkarīgie ģimenes locekļi, vardarbībā cietušas personas un
personas, kas veikušas vardarbību. Jau šobrīd labi pazīstam virkni
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sociālo uzņēmumu, kas Latvijā veiksmīgi veic nozīmīgu darbu. Kā
piemērus vēlos minēt sociālo uzņēmumu “Visi var” Siguldā, kas
nodarbina cilvēkus ar invaliditāti un sadarbībā ar pašvaldības
sociālo dienestu veic sociālā darba funkcijas savā un tuvākajos
novados. Jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem ir apguvuši
prasmes konditorejas ražošanā un strādā pērn izveidotā kafejnīca
“RB Cafe Rīga”. Kafejnīca piedāvā mājīgas telpas, gardu kafiju un
klāj izbraukuma kafijas galdus.
Zemgalē, Viesītes un tuvāko novadu iedzīvotājiem sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus sniedz nevalstiskā organizācija
“Cistiskās fibriozes biedrība”. Sociālais uzņēmums “Iespēja
izaugsmei” Jelgavā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un
viņu ģimenēm sniedz alternatīvās izglītības un sociālo prasmju
attīstību atbalstošus pakalpojumus. Sociālais uzņēmums tiek
veidots Kalnciemā, kur pie daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu
centra “Laipa”, sadarbībā ar vietējo uzņēmēju tiek veidotas darba
vietas centra grupu dzīvokļu klientiem. Uzņēmējs pastāstīja, ka ir
tādi darbi, ko iekārtas nevar izdarīt, bet grupu dzīvokļu klienti tos
izdara ļoti labi. Dobelē biedrība “Laimiņa” ir nodibinājusi sociālo
uzņēmumu SIA “Dare Audeamus”, reģistrējusi sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā divus pakalpojumus – dienas
aprūpes centru cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un
specializētās
darbnīcas
cilvēkiem
ar
garīga
rakstura
traucējumiem un šobrīd uzsāk šo pakalpojumu sniegšanu. Mūsu
projekta klienti drīzumā tajos uzsāks saņemt projekta apmaksātus
sociālos pakalpojumus.
Piedāvāju vairākus resursus par sociālo uzņēmumu attīstību.
Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija ir izstrādājusi
rokasgrāmatu “Pašvaldību rīki sociālās uzņēmējdarbības
attīstībai”, kas var būt noderīga gan juridisko jautājumu
noskaidrošanai, gan kā ideju avots. Pašvaldību savienības rīkotajā
konferencē “Kāpēc mums to vajag?” – par pašvaldību un sociālo
uzņēmumu sadarbību, dzirdama Lielbritānijas pieredze, kur
sociālā uzņēmējdarbība aizņem 15-20% no ekonomikas.
Partnerības “Daugavkrasts” youtube vietnē pieejami pieredzes
stāsti un video lekcijas par sociālo uzņēmumu veidošanu. Dažādi
resursi ir pieejami arī Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas un
Labklājības ministrijas mājaslapās.
Ilva Kalnāja
Projekta “Atver sirdi Zemgalē” komunikāciju speciāliste

Noticis pieredzes apmaiņas
pasākums sociālo
pakalpojumu sniedzējiem
Zemgales
plānošanas
reģiona
īstenotā
projekta
“Daudzfunkcionālo centru – vietējās kopienas sociālās
iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība (LLI-425,
OCTOPUS)” ietvaros tiešsaistē norisinājās pieredzes apmaiņas
pasākums, kurā projekta partneri no Rokišķu novada Lietuvā
dalījās daudzfunkcionālo centru darbības pieredzē.
Rokišķu novada pašvaldības izglītības centra pārstāve Dalia
Valskiene, uzrunājot semināra dalībniekus, atzina, ka labprātāk
vēlētos satikt projekta partnerus klātienē, tomēr, ievērojot
izsludinātos ierobežojumus, sanāksme notiek virtuāli ar cerību,
ka arī šādi semināra apmeklētāji tā laikā gūs vērtīgas idejas
daudzfunkcionālo centru attīstībai.
Rokišķu novadā daudzfunkcionālie centri darbojas jau kopš 2011.
gada, un pirmā virtuālā pieredzes apmaiņa notika tieši šeit, lai
iepazītos ar to ilggadējo darbības pieredzi un nākotnes plāniem.
Projekta OCTOPUS laikā Rokišķu novads iecerējis uzlabot
sociālās iekļaušanas pasākumus, kā arī izmēģināt jaunas
aktivitātes - atvērt radošu izpausmju studijas, sporta klubu, vadīt
lekcijas un praktiskas nodarbības, mācīt jaunas prasmes,
pielāgojot aktivitātes dažādajām sociālajām grupām.
Sonata Babickiene prezentācijā izklāstīja par Pandēles
daudzfunkcionālo centru, iepazīstinot ar ēkā paveiktajiem
darbiem, īstenojamām funkcijām un sasniegtajiem rezultātiem.
Savukārt Inga Beloviene izsmeļoši izstāstīja Panemunelis skolas
daudzfunkcionālo centra darbību, lepojoties ar audzēkņu
paveikto.
Semināru turpināja Dalia Valskiene, informējot klausītājus par
dažādo sociāli iekļaujošo pasākumu īstenošanu Rokišķu novadā.
Šeit dažādām sociālām grupām kā senioriem, cilvēkiem ar
invaliditāti, bērniem no riska ģimenēm, arī īpaši apdāvinātiem
bērniem tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas ietver mākslas un
sporta nodarbības, izstāžu un semināru apmeklēšanu, kā arī citas
norises. Būtiski, ka dažādu sociālu iekļaujošu pasākumu
īstenošanā iesaistās ne tikai daudzfunkcionālais centrs un
pašvaldība, bet arī citas rajona iestādes. Piemēram, Rokišķu
muzejā notiek izglītojoši pasākumi, bibliotēka organizē mācības
par darbu ar datoru un internetu. Peldbaseinā notiek vingrošanas
nodarbības dažādām grupām, savukārt pasākumus personības
izaugsmei īsteno nevalstiskās organizācijas.

“Mēs guvām apstiprinājumu, ka tas ir reālistisks risinājums apvienot zem viena jumta izglītības, kultūras un sociālos
pakalpojumus vietās, kur dramatiski samazinās iedzīvotāju skaits.
Vērtīgi bija uzzināt par daudzfunkcionālo centru praktisku
administrēšanu, jo veiksmīgs sociālais pakalpojums nav tikai ēkā
un speciālistos, bet arī finanšu un cilvēkresursu vadībā, ko
izdevās apskatīt lietuviešu pieredzē. Šī pieredzes apmaiņa rada
pārdomas par to, kā arī mums sekmīgāk kultūras un izglītības
pasākumos iesaistīt atstumtās un neaizsargātās grupas. Lietuvā
tā jau ir norma, jo tā ir sociāli domājošāka un iekļaujošāka valsts,
tas mums ir jāmācās no kaimiņiem,” pārdomās dalās Zemgales
plānošanas reģiona projektu vadītāja Ieva Zeiferte.
Projekts “OCTOPUS” tiek īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020, tas tiks īstenots no 2020.
gada jūnija līdz 2022. gada jūnijam. Projekta kopējais budžets ir 705 573,37
EUR (t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR).
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par
šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas
nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Ilze Lujāne
ZPR Sabiedrisko attiecību speciāliste

Zemgalē turpinās darbs autonomā transporta jomā
Zemgales plānošanas reģions (ZPR) janvārī uzsācis jauna
INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības
programmas 2014-2020. gadam projekta Sohjoa Last Mile
(Sohjoa Pēdējā jūdze - Baltijas jūras reģiona pāreja uz videi
draudzīgu autonomu pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu)
īstenošanu, kas ar jauniem mērķiem un sasniedzamiem
rezultātiem ir projekta Sohjoa Baltic turpinājums. Arī šajā
projektā centrālā vieta būs autonomo autobusu jeb robobusu
demonstrējumiem – līdzīgi kā 2020. gada augustā un septembrī
šādi transportlīdzekļi kursēja Zemgalē – Jelgavā un Aizkrauklē.
Tomēr jaunajā Sohjoa Last Mile projektā autonomo
transportlīdzekļu braucieni Latvijā nav paredzēti. Tādi notiks
Igaunijā - Tallinā, Norvēģijā - Kongsbergā un Polijā - Gdaņskā.
Partneri projekta turpinājumā saskarsies ar jaunu izaicinājumu demonstrējamajiem robobusiem šajā projektā jābūt ar attālinātas
vadības un kontroles iespējām. Viens no projekta galvenajiem
mērķiem ir mācīties, dokumentēt un izplatīt informāciju, kā vadīt
autonomos transportlīdzekļus bez operatora tajā, kas nākotnē
var nodrošināt daudz elastīgāku sabiedrisko transportu. Diemžēl
tieši šis ir viens no iemesliem, kādēļ Zemgalē braucieni nenotiks,
jo Latvijas likumdošana paredz, ka drošības apsvērumu dēļ
autonomo transportlīdzekļu kursēšanas laikā tajā jāatrodas
operatoram.
Jaunajā projektā ZPR ir paredzējis piedalīties mācību un izpētes
vizītēs, aicinot tajās piedalīties arī Satiksmes ministrijas, CSDD un
citus iesaistīto pušu pārstāvjus ar mērķi pārņemt labās prakses
pieredzi, īpaši atbildīgajām institūcijām attīstot Latvijā
nepieciešamo likumdošanas aktu izstrādi.

Tāpat ZPR projekta ietvaros plāno rīkot šai tematikai veltītu
starptautisku konferenci. Ja, īstenojot visus drošības pasākumus,
nevarēs garantēt veiksmīgu norisi klātienē, tad tā norisināsies
attālināti. Plānots, ka konferencē piedalīsies ārzemju eksperti,
projekta partneri, vietējie nacionālā un reģionālā līmeņa
iesaistītie partneri un pašvaldību pārstāvji, kā arī mobilo sakaru
5G nodrošinātāji, sabiedrisko pārvadājumu operatori, uzņēmēji
u.c. interesenti. Kā zināms, pērn vietējo iedzīvotāju un pilsētu
viesu interese par autonomo autobusu Zemgalē bija ievērojama.
Vadošais partneris ir Helsinku metropoles Lietišķo zinātņu
universitāte (Somija), projektā piedalās arī Tallinas Tehnoloģiju
universitāte (Igaunija), Tallinas transporta departaments
(Igaunija), Forum Virium Helsinki (Somija), Gdaņskas pilsēta
(Polija), Kongsbergas pašvaldība (Norvēģija) un Zemgales
plānošanas reģions.
Projekta kopējais finansējums ir 898 203 eiro, no kuriem ERAF
finansējums 526 452,25, bet Norvēģijas fonda 125 000. Pārējais ir projekta
partneru līdzfinansējums. ZPR kopējais budžets šajā projektā ir 35 000
(ieskaitot ERAF). Projekts tiek īstenots no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021.
gada 31. decembrim.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par
šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas
nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Ilze Lujāne
ZPR Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pērn Zemgalē atgriezušās 158 personas
Uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, Zemgales plānošanas reģionā, pērn
atgriezušies 158 cilvēki, tostarp ģimenes ar bērniem. Lielākais
atgriezušos ģimeņu īpatsvars novērojams Jelgavas un Jēkabpils
pilsētā, kā arī Dobelē un Bauskā.
Lai arī pagājušais gads bijis pandēmijas izraisīto ierobežojumu
vadīts, Zemgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore
Anete Spalviņa spējusi pagūt daudz. Piedalījusies nozares
tiešsaistes semināros, dažādās apmācībās, diskusijās, sniegusi
intervijas, organizējusi semināru “Remigrācijas nozīme Zemgalē”,
kura mērķis bija veicināt sadarbību ar valsts un pašvaldību
iestādēm, informējot diasporu un remigrantus par aktualitātēm,
kā arī sagatavojusi vairāk nekā 400 individuālos piedāvājumus
potenciālajiem remigrantiem.
Pagājušajā gadā Zemgalē pārsvarā atgriezušās ģimenes ar
bērniem, lielākā daļa remigrantu izvēlējušies atgriezties no
Lielbritānijas. Kā turpmāko dzīvesvietu vairums izvēlas Jelgavu,
Jēkabpili, Dobeli un Bausku, jo šeit ir pieejama nepieciešamā
infrastruktūra – skolas, bērnudārzi, veikali, sabiedriskais
transports, plašākas darba iespējas, kā arī salīdzinoši ērti
iespējams nokļūt galvaspilsētā.
“Cilvēki, kuri izplānojuši doties ārpus Latvijas, visbiežāk dodas
prom, lai gūtu peļņu savas ģimenes vajadzībām. Vilinājums ir
milzīgs - labs atalgojums, iespēja apgūt jaunu valodu, apskatīt
svešu valsti un iepazīt jaunu kultūru. Taču ir jārēķinās ar sekām,
ko rada dzīve ārzemēs - bieži vien prombūtnē no ģimenes un
draugiem rodas ilgas pēc mājām un pierastās sabiedrības. Lai
atgrieztos Latvijā, svarīgi ir tieši pirmie soļi, kuri ietver
dokumentu nokārtošanu mītnes zemē. Sākumā ir grūti iztēloties

un plānot to, kā būtu atgriezties Latvijā. Es iesaku mēģināt
iedvesmoties no kāda cita, kurš jau ir atgriezies Latvijā, un
sazināties ar remigrācijas koordinatoru,” stāsta Zemgales
plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Anete Spalviņa.
Ņem vērā: šī gada 1. jūlijā stāsies spēkā grozījumi Dzīvesvietas
deklarēšanas likumā, un Latvijas valstspiederīgie, kuri dzīvo
ārvalstī, papildus savai dzīvesvietas adresei varēs norādīt arī
adresi Latvijā, kas atvieglos un paātrinās viņu iekļaušanos Latvijas
darba
tirgū,
sabiedrībā
un
piekļuvi
sabiedriskajiem
pakalpojumiem, tai skaitā savlaicīgi bērnus reģistrēt bērnudārzā
vai skolā jau pirms remigrācijas.
Remigrācijas koordinatore Zemgalē: Anete Spalviņa, e-pasts:
anete.spalvina@zpr.gov.lv; mob. 22338666.

Ilze Lujāne
ZPR Sabiedrisko attiecību speciāliste

Apkopoti Zemgales Kultūras
programmas – 2020
ieviešanas rezultāti
Apkopoti Latvijas Kultūrkapitāla fonda un akciju sabiedrības
Latvijas Valsts meži atbalstītās Zemgales Kultūras programmas
– 2020 ieviešanas rezultāti. Pašvaldību, nevalstisko
organizāciju un privātpersonu konkursam iesniegto un
apstiprināto projektu ieviešana noritējusi daudzu vīrusa Covid
– 19 pandēmijas izraisītu ierobežojošu faktoru ietekmē, taču
kopumā, nepilna gada laikā paveiktais devis būtisku pienesumu
reģiona kultūras vērtību saglabāšanā un popularizēšanā,
kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā.
Gada sākumā Zemgales konkursa rīkotāji pavisam saņēma 92
projektu pieteikumus ar kopējo finansējuma pieprasījumu 373
667,69 eiro apmērā. Vērtēšanas komisija apstiprināja 59 projektus
un ieviešanai piešķīra 114 000 eiro lielu finansējumu. Apkopojot
ieviesēju sniegtos pārskatus, redzams, ka no visiem Programmas
atbalstītajiem projektiem sekmīgi ieviesti 53, daļēji – četri, bet
pilnībā neieviesti palikuši divi projekti. Tas galvenokārt saistīts ar
to, ka vairāku aktivitāšu ieviešanu liedza pandēmijas raisītie
ierobežojumi.
No ieviestajiem projektiem ievērību pelna Jelgavā notikušais
starptautiskais koka skulptūru simpozijs “Otrā elpa”, sarīkojums
“IV Vispārējiem latviešu dziesmu un mūzikas svētkiem – 125” un
starptautiskais puzuru darināšanas seminārs – praktikums, kas
dalībniekiem ļāva vairot zināšanas par puzuru dekoratīvo un
praktisko nozīmi tradicionālajā kultūrā un mūsdienu dizainā.
Savukārt Aizkrauklē notika tradicionālā Kalēju diena “Kalējs kala
debesīs, ogles bira Daugavā” ar vairākām meistardarbnīcām un
vides objekta “Pilskalna pavards” veidošanu, Jēkabpilī –
amatierteātru festivāls “Laipa”, Pļaviņās – kamermūzikas dienas,
Tērvetē – gadskārtējie Zemgaļu svētki, bet Rundālē – Zemgales
stāstnieku festivāls “Gāž podus Rundālē”. Starp citu, Rundāles
novadā ar cita projekta atbalstu sagatavots oriģināls digitāls
izdevums “Teiksma par Mežotnes pilskalnu”, kas ir labs
pienesums mūsu tautas senatnes godināšanai un zemgaļu
varonīgo cīņu vēstures attēlojumam. Augustā Bauskā,
Bornsmindē, Mežotnē, Salgalē, Staļģenē, Tetelē un Jelgavā
izskanēja jauniešu kora “Balsis” koncertu sērija “Lielupes balsis”,
bet Jēkabpils novada biedrība “Ūdenszīmes” īstenoja projektu
“Renesanses periods Sēlijas austrumos”, kas vairoja iedzīvotāju
zināšanas par senču dzīvi Sēlijā, rosināja izveidot jaunu tūrisma
maršrutu, kas aptver kultūrvēsturei piederīgas vietas Neretā,
Asarē, Subatē un vēl citviet novadā. Plašu interesi raisošs ir
Krustpils novada Vīpes pagasta amatniecības centrā “Māzers”
īstenotais projekts, kas devis iespēju apgūt aušanu slavenajās
Pēetera Viļumsona pusautomātiskajās stellēs, iepazīt to darbības
principus.
Virknē projektos veikti nozīmīgi kultūrvēstures objektu izpētes
un restaurācijas darbi. Tā Kokneses novadā veikta Iršu muižas
klēts – magazīnas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, lai
turpmāk varētu plānot tās saglabāšanu un pieejamību
apmeklētājiem. Tas ir tipoloģiski spilgts piemērs, kas raksturo
muižu arhitektūru vēlīna klasicisma periodā. Lai veicinātu
Jelgavas novada Vilces muižas kultūras vērtību saglabāšanu,
īstenots projekts “Vilces muižas divviru koka iekšdurvju un durvju
virsgaismas
loga
restaurācija”.
Minētā
būvgaldniecības
izstrādājuma restaurāciju veica novadniece, restauratore Zane

Jasone. Jelgavas pils saimnieki – Lauksaimniecības universitāte
saņēmusi vēsturiski nozīmīgu dāvinājumu no Burbonu Karaliskās
dinastijas institūta – Francijas karaļa Luija XVIII portretu, kas ir
19.gadsimta sākuma oriģināls mākslas darbs. Pirms tā
izstādīšanas publiskai apskatei pils muzejā, ar ZKP projekta
atbalstu veikta gleznas un tās rāmja restaurācija. Jāpiebilst, ka
Francijas karalis Luijs XVIII Jelgavas pilī uzturējies divas reizes –
18. gadsimta beigās un 19.gadsimta sākumā. Cits restaurācijas
piemērs meklējams Viesītes muzeja “Sēlija” īstenotajā projektā,
kur šaursliežu dzelzceļam veltītā ekspozīcija papildināta ar 20.
gadsimta 50. gadu dzelzceļa pavadones restaurēto formas tērpu.
No iespieddarbu klāsta var minēt Bauskas biedrības “Meistars
Gothards” ar projekta atbalstu izdoto grāmatu “Mākslinieki.
Bauska. Iecava. Vecumnieki. Rundāle”, kurā apkopota un
strukturēti atainota Bauskas apkārtnes profesionālo gleznotāju,
tēlnieku un grafiķu, pavisam 50 autoru darbība no 19.gadsimta
līdz mūsdienām.

Juris Kālis
ZPR Sabiedrisko attiecību speciālists

Izstrādā rīcības plānus
jauniešu uzņēmējdarbības
veicināšanai

Projekta “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana,
attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības
vidi (Nr.PGI05114, E-COOL) partneri no 10 Eiropas valstīm
izstrādā rīcības plānus jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai
ar mērķi projektā apgūtos labās prakses piemērus integrēt
skolu mācību modeļos.
Zemgales plānošanas reģiona rīcības plāns ir izstrādāts,
balstoties uz izpētes dokumenta izstrādes rezultātiem rekomendācijām, ņemot vērā informāciju par esošo situāciju
izglītības jomā (īpaši uzņēmējdarbības izglītībā), plānošanas
dokumentus,
labo
prakšu
pārņemšanas
iespējas,
uzņēmējdarbības kompetenču un izglītības piedāvājumu,
tematisko diskusiju rezultātus, kā arī citus aspektus.
Attiecīgi rīcības plāna struktūra ir balstīta dalījumā pēc rīcības
virzieniem - cilvēkresursu nodrošinājuma formālajā un
neformālajā izglītībā, mācību satura un formas pilnveidē,
sadarbības veicināšanā starp pašvaldībām, izglītības iestādēm un
uzņēmējiem, izglītības piedāvājuma un materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošanā, neformāla izglītības satura un pieejamas
mūžizglītības iespēju radīšanā, kā arī Zemgales reģiona
uzņēmējdarbības un inovāciju vides aktivizēšanā. Vadoties pēc
minētajiem virzieniem, katrā rīcības plānā punktā norādītas
dažādas aktivitātes, kuru veiksmīga izpilde spētu veicināt
jauniešu uzņēmējdarbības izglītību. Šīs aktivitātes paredzēts
adaptēt Zemgales reģiona izglītības iestādēs – galvenokārt
vidusskolās, bet neizslēdzot arī pamatskolas līmeni.
Šādus rīcības plānus izstrādā katrs no 10 projekta partneriem un
iesūta vadošajam partnerim Spānijā – Seviļas Tirdzniecības un
rūpniecības kamerai, kas tos apkopo vienā izvērstākā ziņojumā
jeb kopējā rīcības plānā. Tas ir galvenais projekta pienesums trīs
gadu darbā un gala rezultāts – kopējais dokuments ar partneru
labajiem piemēriem jaunatnes uzņēmējdarbības atbalstā ir
Interreg Europe programmas darba materiāls, kas būs pieejams
jebkuram interesentam.

“Izstrādājot uzņēmējdarbības izglītības rīcības plānu Zemgalei,
mums
ir
radušās
vairākas
svarīgas
atziņas,
proti,
uzņēmējdarbības izglītība skatāma kā plašs kompetenču kopums
- ne tikai kā tās pamatu apguve. Turklāt uzņēmējdarbība ir ļoti
starpdisciplināra - jāveicina izglītības iestāžu sadarbība ar darba
devējiem, lai rosinātu kopīgu resursu ieguldījumu nākotnes darba
spēkā. Tāpat jārēķinās, ka arī teritoriālā reforma ietekmēs
situāciju izglītības jomā pašvaldībās, noteikti jāpievērš uzmanība
datortehnikas nodrošinājumam un audzēkņu iespējām pilnvērtīgi
apgūt piedāvāto,” pārdomās dalās Zemgales plānošanas reģiona
projektu vadītājs Edgars Jānis Paulovičs.
Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē 16. martā
novadu vadītājiem tiks prezentēts rīcības plāns un būs iespējams
uzdot jautājumus tā izstrādātājiem “AC Konsultācijas”. Globālās
pandēmijas ietekmes rezultātā projekta aktivitātes noris attālināti
un reizi divos mēnešos notiek tiešsaistes tikšanās, lai sekotu
projekta attīstībai un rīcības plānu izstrādes gaitai katrā valstī.
Projekts “E-COOL” jeb “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot
kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi” (Nr. PGI05114) 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).
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs
publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Ilze Lujāne
ZPR Sabiedrisko attiecību speciāliste

Zemgalē uzsākts projekts zaļā
izzinošā tūrisma attīstībai

Zemgales plānošanas reģions kā vadošais partneris uzsācis
jaunu projektu Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmā 2014. - 2020. gadam “Unikālu ģeoloģisko
un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā
tūrisma attīstībā” (LLI-483, GEOTOUR). Pagājušajā nedēļā visi
partneri tikās tiešsaistē projekta “GEOTOUR” atklāšanas
pasākumā.
Zemgales, Šauļu un Paņevežas reģioni ir bagāti ar unikāliem
ģeoloģiskiem un ģeomorfoloģiskiem objektiem, kas veidojušies
gadsimtu gaitā. Tomēr tādu unikālu dabas objektu kā karsta
kriteņu, alu, klinšu atsegumu un daudzu citu tūrisma objektu
potenciāls netiek pilnībā izmantots. Ar “GEOTOUR” palīdzību
plānots ne tikai palielināt apmeklētāju skaitu šajās teritorijās, bet
arī veicināt jaunas tūrisma iespējas koncentrējoties uz
ģeoloģiskiem un ģeomorfoloģiskiem objektiem un ekspozīcijām,
vienlaikus uzlabojot tūrisma nozarē iesaistīto personu zināšanas
un kompetences.
Tādējādi projekta mērķis ir radīt ilgtspējīgu un izzinošu tūrisma
piedāvājumu, palielināt apmeklētāju plūsmu reģionos, uzlabot
zināšanas un izpratni par unikālajām dabas vērtībām, kas tiks
panākts ar dažādām “GEOTOUR” ieviešanas laikā īstenojamām
aktivitātēm. Kopā ar Zemgales plānošanas reģionu projektu
īstenos iesaistītie partneri - Aizkraukles novada pašvaldība,
Vecumnieku novada dome, Žagares un Biržu reģionālo parku
direkcijas.
Projekta laikā paredzēts īstenot vērienīgas aktivitātes
apmeklētāju piesaistei, tūrisma piedāvājuma paplašināšanai un
infrastruktūras uzlabošanai. Piemēram, Aizkrauklē jau šī gada
rudenī plānots izbūvēt mūsdienīgu veloparku, kas atainos
Daugavas ūdenskrātuves ģeomorfoloģisko modeli. Izmantojot
daudzfunkcionālā
veloparka
nevienmērīgo
reljefu,
tiks
atspoguļota netālu esošās Daugavas ūdenskrātuves dziļākā daļa,
senā upes gultne, senie pauguri, kas pēc Pļaviņu HES
uzbūvēšanas kļuvuši par salām. Līdz ar to veloparks vienlaikus
kalpos gan aktīvai atpūtai, gan kā izzinošs un izglītojošs tūrisma
objekts. Papildus veloparka izbūvei plānota arī audiogida izstrāde
posmam gar Daugavas krastmalu virzienā no Aizkraukles novada
kultūras nama uz jauno veloparku. Tāpat paredzēts uzstādīt
interaktīvu informatīvo stendu tūrisma informācijas punktā, kas
izvietots kultūras nama ēkā, un informatīvu stendu arī pie
veloparka.

Vecumnieku novada dome projekta laikā Skaistkalnes magazīnas
klētī ierīkos vietējās apkures sistēmu un izveidos muzeja
ekspozīciju “Karsta kriteņu veidošanās”, organizēs divus izpētes
pārgājienus tūristiem un Vecumnieku novada audzēkņiem
Zemgales plānošanas reģions veidos divus informatīvus
videoklipus par ģeoloģiskajām vērtībām Latvijā, organizēs
mācības
un
pieredzes
apmaiņas
braucienus
tūrisma
profesionāļiem, īstenos tūrisma akciju astoņu nedēļu garumā, kā
arī kopā ar projekta partneriem izstrādās jaunu tūrisma
maršrutu, iekļaujot ģeoloģiskos dabas objektus, kam tiks
izveidota arī informatīva brošūra.
Žagares reģionālā parka direkcija projekta ietvaros izstrādās
stratēģiju ģeoloģiskā dabas mantojuma sakārtošanai un
pielāgošanai dabas parka vajadzībām, ietverot dabas objektu
“priekšizpēti un esošā stāvokļa novērtējumu. Tāpat Žagarē
paredzēts
iegādāties
aprīkojumu
parka
infrastruktūras
uzlabošanai, organizēt konferenci un tūrisma profesionāļu
apmācības.
Savukārt Biržu reģionālā parka direkcija plāno atsvaidzināt
tūrisma piedāvājumu, ierīkojot informatīvo ekspozīcijas kabinetu
ar iežu kolekciju, kā arī papildinot lauka ekspozīciju ar
informatīvu
stendu
un
interaktīvu
aprīkojumu
parka
apmeklētājiem. Projekta partneris organizēs arī gidu apmācības
un pieredzes apmaiņas vizīti tūrismā iesaistītajiem speciālistiem.
“Projekts “GEOTOUR” ir stimuls dabas tūrisma attīstībai Zemgalē,
izceļot mūsu unikālās dabas vērtības. Tāpat mums ir prieks, ka
šajā projektā strādāsim kopā ar pieredzējušiem partneriem no
Lietuvas, kuri savas dabas vērtības līdz šim jau ir veiksmīgi
izmantojuši tūrismā,” stāsta Zemgales plānošanas reģiona
projektu vadītāja Anna Builo-Hoļme.
Projekts “OCTOPUS” tiek īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020, tas tiks īstenots no 2020.
gada jūnija līdz 2022. gada jūnijam. Projekta kopējais budžets ir 705 573,37
EUR (t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR).
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par
šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas
nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Ilze Lujāne
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Rundāles novadā izveidots jauns
sabiedrībā balstīts sociālais
pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti
Rundāles novadā ir izveidots jauns sabiedrībā balstīts sociālais
pakalpojums – dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar invaliditāti.
Par to, kā tika izveidots centrs un kā tiks uzsākta un
nodrošināt tā darbība, jautāju Rundāles novada Sociālā dienesta
vadītājai Kristīnei Brūvelei. Covid-19 pandēmijas ierobežojumu
dēļ mūsu saruna nenotiek klātienē, bet ZOOM platformā.
Kristīne stāsta, ka jaunizveidotais pakalpojums atrodas
Saulaines ielā 10, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
Šajā ēkā vēl atrodas Rundāles novada Sociālais dienests, trešajā
stāvā ir izvietos Krīzes centrs, klientu vajadzībām ir aprīkota
virtuve un higiēnas centrs. Pavisam netālu no centra atrodas
Saulaines tehnikums (Kandavas lauksaimniecības tehnikuma
Saulaines struktūrvienība).
Centra atrašanās izvēlēta stratēģiski izdevīgā vietā, stāsta
Kristīne Brūvele, no visiem novadu pagastiem braucot, ēka
atrodas tieši pa ceļam, braucienā uz Bausku. Pirms centra
izveides, par atrašanās vietu notika diskusijas. No divām
piedāvātajām atrašanās vietām, par piemērotāko šo atzina arī
projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros izvērtētās personas ar
invaliditāti un viņu ģimenes locekļi, kā arī citas personas ar
invaliditāti novadā. Bērnu vecāki, piemēram, braucot uz Bausku
darīšanās, ērti pa ceļam varēs atvest bērnu uz dienas centru.
Sabiedriskā transporta pietura atrodas pie paša tehnikuma, vēl
divas pieturas atrodas pārsimtu metru gājiena attālumā un
autobuss kursē vairākas reizes dienā.
Dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegs Rundāles novada
Sociālais dienests. 2020. gada 19. oktobrī pakalpojums 14
personām reģistrēts sociālo pakalpojumu reģistrā. Saskaņā ar
deinstitucionalizācijas plānu pakalpojums izveidots ar 3 vietām
cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un 11 vietām
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT). Pakalpojuma
infrastruktūru izveidojusi Rundāles pašvaldība ERAF projekta
“Aprīkojuma iegāde dienas aprūpes centra izveidei Rundāles
novadā” ietvaros ar kopējo finansējumu 59 808 EUR. Tā ietvaros
iegādāts aprīkojums relaksācijas istabai, dažādas multisensorās
iekārtas gan bērniem, gan pieaugušām personām ar invaliditāti.
Papildus, pašvaldība par saviem līdzekļiem centram atvēlētajās
telpās veikusi pavisam visam nelielu remontu – grīdas seguma
nomaiņu.
Par to, kā plānots organizēt dienu aprūpes centrā, kādi
pakalpojumi un nodarbības tiks piedāvātas centra klientiem,
Kristīne pastāsta, ka klientiem tiek plānotas gan radošās, gan
izglītojošās nodarbības. Bērniem būs iespēja izmantot gan
relaksējošās, gan attīstošās sensorās iekārtas. Liels uzsvars
centra aktivitātēs tiks likts uz praktisko iemaņu apguvi. Šim
nolūkam arī tiks izmantota virtuve, kurā notiks ēdiena
gatavošanas nodarbības. Pusdienas katrs centra apmeklētājs
varēs paņemt līdzi, virtuve ir piemērota vieta, kur līdzpaņemto
ēdienu uzglabāt un, kur paēst. Centra darbību plānots organizēt
izmantojot esošos sociālā dienesta darbiniekus, kā arī paredzēts
pieņemt darbā vēl vienu sociālo darbinieku tieši centra darbības
nodrošināšanai.

Deinstitucionalizācijas projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros
Rundāles novadā ir izvērtētas 4 personas ar GRT un 10 bērni ar
FT, kas, tiklīdz centrs uzsāks darbību, varēs sākt saņemt projekta
apmaksātu dienas aprūpes centra pakalpojumu. Uz izvērtēšanu,
kas projektā notiks tuvākajā laikā, aprīlī- maijā, vēl pieteikti 5
cilvēki ar GRT un 1 bērns ar FT no Rundāles novada. Dienas
aprūpes centrs Rundālē plāno uzsākt savu darbību, tiklīdz
mazināsies drošības ierobežojumi dēļ Covid-19 pandēmijas.
Vēl Kristīne Brūvele pastāsta, ka laukā pie centra šovasar iecerēts
izveidot relaksējošo sajūtu taku. Tā, ka jau pavisam drīz centra
klienti varēs ne tikai izmantot parku pastaigām svaigā gaisā, bet
arī pavadīt laiku nodarbībās sajūtu takā. Iecerei jau ir savākti
dažādi dabas materiāli.

Ilva Kalnāja
Projekta “Atver sirdi Zemgalē” komunikāciju speciāliste

Norisinājies seminārs par
mentoringu jauniešiem ar GRT

Trešdien, 2021. gada 7. aprīlī, notika Zemgales plānošanas
reģiona un Linšepingas Sociālā darba pētniecības un attīstības
centra kopīgi rīkots seminārs. Tajā projekta RETHINK/
PĀRDOMĀT partneri dalījās ar tā īstenošanas divu gadu laikā
gūto pieredzi, kad kopīgi attīstīts sociālā mentoringa modelis
jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) gan
Zemgalē, gan Linšepingā.
Pateicoties iespējai attālināti tikties Google meet platformā,
seminārā piedalījās vairāk nekā 60 dalībnieki, no tiem vairāk nekā
trīsdesmit Latvijas valsts, reģionu un pašvaldību sociālās un
jaunatnes lietu politikas, veselības aprūpes veidotāji un ieviesēji.
Savukārt no Zviedrijas Linšepingas pašvaldības piedalījās
Linšepingas pašvaldības sociālo dienestu pārstāvji un nevalstisko
organizāciju sociālās politikas veidotāji un ieviesēji. Seminārā
piedalījās arī Eiropas Savienības Interreg Centrālbaltijas reģiona
programmas sekretariāta pārstāve.
Seminārā projekta partneri dalījās pieredzē par jauniešiem ar
GRT piedāvātajām integrējošām un atbalstošām aktivitātēm
COVID-19 ierobežojošajos apstākļos abās valstīs no 2020.gada
marta līdz 2021.gada martam, kā arī prezentēja izstrādāto un
praksē izmēģināto mentoringa modeli, secinājumus un
ieteikumus par sociālā mentora pakalpojumu attīstību arī
turpmāk.
Mentorings = process, attiecības viens pret vienu, kur viens
indivīds (mentors) brīvprātīgi vai par samaksu ziedo savu laiku
otra indivīda (mērķa grupas jaunieša) atbalstam un
uzmundrinājumam. Mentorings ir attiecības, kurās valda
savstarpēja uzticēšanās un abpusēja cieņa, regulāra iesaistīto
pušu mijiedarbība, kas balstītas uz savstarpēju mācīšanos un

atbalstu. Mentoringa attiecību pamatā ir mentora zināšanas un
pieredze, kas ļauj pieredzes pārņēmējam apsvērt viņa rīcībā
esošās iespējas, resursus un veicināt to izmantošanu konkrētas
problēmas risinājumam vai mērķa sasniegšanai.
Sociālais mentorings = mentoringa process un attiecības, kas
pamatā ir vērsts mērķa grupu, kas ir indivīdi no minoritāšu vai
sociāli nelabvēlīgām grupām, kuriem ir risks nokļūt vai kuri jau
atrodas sociālās atstumtības stāvoklī. Galvenā uzmanība sociālajā
mentoringā tiek pievērsta mērķa grupas indivīdu iespēju un
pilnvaru uzlabošanai, izmantojot mentoringa attiecības, lai
ietekmētu personas statusa maiņu no sociālās un / vai
ekonomiskās atstumtības stāvokļa uz iekļaušanu sabiedrībā.
Projektu “PĀRDOMĀT” / “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.
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu
pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms
par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Ieva Zeiferte
ZPR Projektu vadītāja

Turpinās darbs projektā
par drošu vidi skolēniem

Lai palielinātu skolēnu un skolotāju informētību par
veicamajiem pasākumiem situācijās, kad abpus robežai
apdraudēta skolu audzēkņu drošība, Zemgales plānošanas
reģions (ZPR) kā vadošais partneris turpina īstenot Interreg VA Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020. gadam atbalstīto projektu LLI-506 “Droša vide
skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats”
(“Safe school”).
Pirmajos projekta ieviešanas mēnešos pagūts daudz. Visi projekta
partneri piedalījušies tiešsaistes sanāksmē “Labo prakšu apmaiņa
skolotājiem”, ko īstenoja Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Iecavas
novada pašvaldība strādā pie drošas vides veidošanas izglītības
iestādēm – skolēniem iegādāti divi velosipēdi un četras ķiveres,
tiek īstenotas tirgus izpētes procedūras, lai iegādātos ātruma
radarus un videonovērošanas kameras. Arī Pakrojas reģiona
pašvaldība izveidojusi video novērošanas sistēmas vietējās skolās,
kā arī iegādājusies daļu no paredzētā aprīkojuma pārvietojamai
drošai klasei – spēles stresa pārvarēšanai un emocionālai
veselībai, kā arī aprīkojumu pirmās palīdzības sniegšanas
apmācībām. Savukārt Jonišķu pamatskola “Saule” īstenojusi

dažādus pasākumus Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros, kuru
laikā sniegta informācija par projektu, kā arī, piedaloties pilsētas
pašvaldības pārstāvjiem, policistiem, skolotājiem un skolēniem,
tika organizētas dažādas aktivitātes. Jāpiebilst, ka tas noticis
laikā, kad ar pandēmiju saistītie ierobežojumi nav bijuši tik stingri,
un vietējie policisti vadījuši izglītojošas nodarbības ar tematiku
“Droša skola”.
Visas projekta aktivitātes vērstas uz to, lai skolēnu un pedagogu
vidū palielinātu izpratni, zināšanas un praktiskās iemaņas dažādu
drošības apdraudējumu novēršanā vai mazināšanā, kas kopumā
ļauj veidot drošu un draudzīgu skolas vidi katrā no pašvaldībām.
Projekta kopējais finansējums ir 452 585,75 eiro, tostarp ERAF finansējums – 384
697,86 eiro.
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu
pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms
par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Ilze Lujāne
ZPR Sabiedrisko attiecību speciāliste
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