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Zemgalē ievēlēti pašvaldību jaunie līderi
Liepziedu laikā, vienā no karstākajām šīsvasaras dienām,
Zemgales sešās pašvaldībās, pēc notikušajām pašvaldību
vēlēšanām un valstī īstenotās Administratīvi teritoriālās
reformas, 1. jūlijā, jau agrā priekšpusdienā pirmajā kopsēdē
pulcējās jaunizveidoto novadu un Valsts pilsētas Jelgavas
deputāti, lai lemtu par domes nākamā priekšsēdētāja
ievēlēšanu turpmākajiem četriem gadiem.
Sēde it visur notika klātienē, bet ievērojot valstī noteiktos
epidemioloģiskos nosacījumus. Savukārt iedzīvotājiem, vēlētāju
aktīvākajai daļai vairumā gadījumu bija iespēja šim notikumam
sekot tiešsaistē. Aizkraukles novada domes sēdei, piemēram,
tiešsaistē sekoja vairāk nekā 150 interesentu. Pašvaldībās, kur
vēlētāju balsis bija sadalījušās tā, ka dominēja kāda konkrēta
politiskā spēka pārsvars, arī lemšana par galvenās amatpersonas
krēsla lietotāju nekādas grūtības neraisīja. Savukārt raibāka,
sadrumstalotāka pārstāvēto politisko spēku spektra gadījumos,
jaunievēlētajiem politiķiem nācās sēsties gluži kā pie šaha dēlīša
un izlemt par šķietami pareizākā gājiena (balsojuma) izvēli. Šā vai
tā grūtāka, vai mazāk grūta izvēle ir izdarīta un reģionā vienīgās
Valsts pilsētas Jelgavas domi arī turpmāk vadīs Andris Rāviņš,
kurš ievēlēts ar 11 balsu pārsvaru. Arī Aizkraukles novada domes
priekšsēdētāja amatu ar 12 balsu pārsvaru turpinās pildīt Leons
Līdums, taču nu viņa pārziņā būs arī agrākā Jaunjelgavas,
Kokneses, Pļaviņu un Skrīveru novada teritorija. Ar kolēģu
simtprocentīgu atbalstu Bauskas novada domes priekšsēdētāja
amatā nokļuva līdzšinējais Rundāles novada domes priekšsēdētājs
un Zemgales Attīstības padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis,
kurš turpmāk būs Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novada iedzīvotāju interešu pārstāvis un aizstāvis.

Neraugoties uz visai dažādo jaunajā domē pārstāvēto politisko
organizāciju spektru un visai aktīvo domu apmaiņu pirms un pēc
vēlēšanām, ar 13 deputātu atbalstu priekšsēdētāja krēslā visai
droši varēs justies Raivis Ragainis, kura vadītajā novadā bez
Jēkabpils pilsētas ietilpst arī Jēkabpils, Aknīstes, Krustpils,
Neretas, Salas un Viesītes novada teritorija. Gandrīz to pašu var
sacīt par Jelgavas novada līdzšinējo un no jauna ievēlēto politisko
līderi Ziedoni Cauni, kurš saņēma 12 deputātu atbalstu. Turklāt
Jelgavas novadā, kā zināms, līdz Satversmes tiesas lēmuma galīgai
izpildei ietilpst arī Ozolnieku novads. Visilgāk līdz domes jaunā
priekšsēdētāja ievēlēšanai nācās gaidīt jaunizveidotā Dobeles
novada iedzīvotājiem no agrākā Auces, Dobeles un Tērvetes
novada. Tikai vēlā pēcpusdienā oficiāli kļuva zināms, ka visai
negaidīti ar 10 deputātu atbalstu par Dobeles novada domes
priekšsēdētāju ievēlēts Edgars Gaigalis. Tādējādi visās sešās
Zemgales pašvaldībās varam apsveikt ievēlētos vadītājus un vēlēt
viņiem panākumus grūtajā un atbildīgajā darbā, kas palīdzēs
stiprināt gan katru pašvaldību atsevišķi, gan Zemgales reģionu
kopumā.
Juris Kālis
ZPR Sabiedrisko attiecību speciālists

Abpus robežai strādā pie
drošas vides skolēniem
Zemgales plānošanas reģiona īstenojamā Interreg V-A Latvijas
– Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.
gadam projektā LLI-506 “Droša vide skolēniem un skolotājiem
– kvalitatīvas izglītības pamats” (“Safe school”) notikušas
projekta menedžmenta un vadības grupas sanāksmes, kuru
laikā partneri informēja par līdz šim paveikto.
Iecavas novada pašvaldība pilsētā izvietojusi ātruma radarus un
novērošanas tīklu ar 32 kamerām. Iegādāts aprīkojums mācībām
par drošu dalību satiksmē - velosipēdi, ķiveres, kā arī imitācijas
šķēršļiem, kādus var nākties pārvarēt, pārvietojoties ar
velosipēdu. Projekta nākamajos periodos Iecavas novads plāno
izveidot drošas braukšanas mācību zonu ar dažādiem
elementiem, kas būs piemērota jebkura vecuma cilvēkiem, kuri
vēlēsies uzlabot savas velosipēda vadīšanas iemaņas.

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. Projekta turpinājumā
pamatskola “Saule” rīkos iepirkumus sporta laukuma seguma
uzlabošanai un teritorijas videonovērošanas sistēmas izstrādei.
Paredzēts iegādāties 55 videonovērošanas kameras, no kurām 23
tiks izvietotas skolas iekštelpās, bet 22 ārpusē, kur neuzturas
dežūrējošais skolotājs. Tāpat paredzēts ieviest papildu drošības
pasākumus tiešsaistē, uzstādot antivīrusus, spiegprogrammatūru
iznīcinošas programmas, pasta filtrus un citus rīkus.

Līdztekus projekta aktivitātes ievieš arī projekta partneri Pakrojas
reģiona pašvaldībā - uzstādītas videonovērošanas sistēmas trīs
rajona izglītības iestādēs, iegādātas spēles stresa pārvarēšanai un
emocionālai veselībai, kā arī aprīkojums pirmās palīdzības
sniegšanas apmācībām.
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

Noslēdzies projekts
“RETHINK”/ “PĀRDOMĀT”
Ar vairākiem projekta RETHINK rezultātiem
semināriem noslēdzies divus gadus ilgušais
plānošanas reģiona un Zviedrijas partneru kopīgs
kurā attīstīta mentoringa programma, lai sabiedrībā
jauniešus ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).

veltītiem
Zemgales
projekts,
integrētu

Zemgales reģiona pašvaldībās divu gadu laikā pētīta gan esošā
situācija
–
trūkumi
sociālo
pakalpojumu,
izglītības,
nodarbinātības sistēmā, gan piedāvāti un izmēģināti risinājumi
jauniešu ar garīga rakstura traucējumiem socializācijai un
iekļaušanai sabiedrībā. Projekta rezultātā radīta un izmēģināta
mentoringa programma, kas var tikt izmantota ne tikai jauniešu
ar GRT, bet arī visa vecuma personu ar GRT integrācijas
atbalstam.
Mentora atbalsts kā sadarbības modelis pastāvējis visos laikos, ir
atzīts un prakstizēts dažādās jomās – izglītībā, uzņēmējdarbībā
un citur. Mentors tiek definēts kā padomdevējs, atbalstītājs,
motivētājs, personības attīstītājs – virzītājs, kurš strādā ar
mentorējamā motivāciju un atrod personīgu pieeju savam
mentorējamam, kā arī palīdz sakārtot apkārtējās vides apstākļus
un piesaistīt resursus, lai mentorējamais spētu pats risināt
problēmas un apmierināt savas vajadzības.
Arī sociālo problēmu risināšanā var tikt izmantot sociālā mentora
pakalpojums. Sociālā mentora darbība pamatā ir vērsta uz mērķa
grupu, kas ir indivīdi no sociāli nelabvēlīgām grupām, kuriem ir
risks nokļūt vai kuri jau atrodas sociālās atstumtības stāvoklī, ar
mērķi, izmantojot mentoringa attiecības – viens pret vienu,
brīvprātīgi vai par samaksu - ietekmēt personas statusa maiņu no
sociālās un / vai ekonomiskās atstumtības stāvokļa uz iekļaušanu
sabiedrībā. Pieredzes pārņēmējam tas parasti ir pārmaiņu laiks
un nozīmīgs dzīves periods.

Projekta laikā tika rekrutēti, atlasīti, motivēti, apmācīti un
atbalstīti 10 Zemgales reģionā dzīvojoši radoši, kā personības
bagāti, izmēģināt gatavi, izglītoti cilvēki, kuri brīvprātīgi uzņēmās
kļūt par mentoriem 20 atvērtiem un pārmaiņas alkstošiem
jauniešiem ar GRT no Zemgales reģiona pašvaldībām. Katrs no
mentoriem bija padomdevēju attiecībās ar vienu līdz trim
jauniešiem sešus līdz deviņus mēnešus, kopīgi veicot visus piecus
mentoringa posmus un sasniedzot rezultātus - mācoties būt,
piederēt, darīt un mācīties.
Projekta rezultāti tika prezentēti aprīļa sākumā notikušajā
starptautiskajā seminārā, kur piedalījās pārstāvji no Labklājības
ministrijas.
Atsaucoties
uz
citu
plānošanas
reģionu
Deinstitucionalizācijas projekta komandu interesi par projekta
“RETHINK” rezultātā radīto un izmēģināto mentoringa
programmu, notika arī seminārs – prezentācija un diskusijas šī
projekta mentora pakalpojumu veidotājiem. Tāpat šī projekta
rezultāti tika prezentēti Zemgales plānošanas reģiona Attīstības
padomē un Zemgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu
koordinācijas grupā.
Ceram, ka iegūto pieredzi un metodiskos materiālus turpmāk
radīsies iespēja izmantot plašāka mēroga mentoringa
programmās Latvijas reģionos.
Ar projekta rezultātā radītajiem resursiem – latviešu un angļu
valodā var iepazīties šeit.
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.
www.centralbaltic.eu; www.europa.eu; www.facebook.com/Zemgale/
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

Top platforma mācībām par
demences slimnieku aprūpi
Sadarbojoties pieciem partneriem piecās Eiropas valstīs, tai
skaitā
Zemgales
plānošanas
reģiona
piesaistītajiem
speciālistiem, projektā „Aprūpes prasmju uzlabotājs” (Care
Skill
Escalator/
CASE)
ir
tapusi
jauna
platforma
dementialearning.eu mācībām par demenci, par ko līdz šim
latviešu valodā bijusi salīdzinoši maz pieejama informācija.
Sabiedrības novecošana un demences slimnieku skaita
pieaugums visās Eiropas valstīs ir kopīga problēma. Tāpat pieaug
pieprasījums pēc kvalitatīvas demences slimnieku aprūpes un
nepieciešamība pēc kvalificēta aprūpes personāla.
Šobrīd ir uzsākts tulkošanas darbs visām šīs platformas deviņām
nodaļām, kas ietver informāciju par demenci un tās pazīmēm,
atbalstu ģimenēm, fiziskās vides pielāgošanu, dzīves stāstu
metodes pielietošanu, komunikācijas prasmēm ar demences
slimniekiem, sērām un skumjām, piedzīvojot tuvu cilvēku
saslimšanu, riskiem un drošības pasākumiem, veselības, higiēnas
un labklājības jautājumiem, kā arī likumdošanu un vadlīnijām, kas
regulē šo aprūpes jomu Latvijā, Zviedrijā, Skotijā, Spānijā un
Rumānijā.

Šī platforma piedāvā jaunam un nedaudz pieredzējušam veselības
un sociālās aprūpes personālam, kā arī tuviniekiem, kuri aprūpē
demences slimniekus, iespēju attīstīt zināšanas par demenci, lai
labāk izprastu, kā aprūpēt cilvēkus ar šo slimību.
Izstrādātās platformas tulkošanas darbs tiks pabeigts maijā.
Latviešu valodā šī būs unikāla, līdz šim maz pieejama informācija.
Projekts “Aprūpes prasmju uzlabotājs” (Care Skill Escalator/ CASE) no 2019. gada
septembra līdz 2022. gada augustam tiek īstenots ar ERASMUS+ Stratēģiskās
partnerības programmas 2014.-2020. gadam atbalstu. Projekta vadošais partneris ir
Pētījumu un Attīstības centrs, Linčepingas pašvaldībā Zviedrijā, un tā kopējais
budžets ir 344 290 eiro, savukārt ZPR budžets: 43 002 eiro.
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en;
www.europa.eu;
www.facebook.com/Zemgale/
Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura
apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga
par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Ieva Zeiferte
ZPR Projektu vadītāja

Zemgales 2021. gada Kultūras programmā atbalstīti
mākslas simpoziji un festivāli, dažāda mēroga sarīkojumi un
50 projekti
koncerti, kuri notiks ārpus telpām, izglītojoši pasākumi,
Zemgales plānošanas reģionā (ZPR) noslēdzies Latvijas Valsts
mežu (LVM) un Valsts kultūrkapitāla fonda (VKF) atbalstītās
“Zemgales Kultūras programmas 2021” projektu konkurss.
Neraugoties uz pandēmijas radītajiem sarežģījumiem reģiona
kultūras dzīvē, apsveicama ir projektu pieteicēju lielā aktivitāte,
jo pavisam ZPR tika iesniegti 132 projektu pieteikumi, kopējā
pieprasītā finansējuma summa – 593 221,39 eiro.
Tāpat kā pērn, arī šogad tika ievēroti epidemeoloģiski drošības
pasākumi, un ekspertu sanāksme notika attālināti. Ekspertu
komisijā strādāja divi Valsts kultūrkapitāla fonda eksperti, viens
akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” eksperts un trīs Zemgales
plānošanas reģiona izvēlēti eksperti. Arī šogad konkursam
iesniegti vērtīgi projekti, un konkurence bijusi īpaši sīva, tomēr,
ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos kvalitatīvos
kritērijus, ekspertu komisija nolēma atbalstīt 50 projektus,
sadalot konkursa pieejamo finansējumu 118 415,00 eiro apmērā.
Diemžēl daži projekti netika nodoti ekspertu vērtējumam, jo tie
neatbilda ZKP nolikuma prasībām (galvenokārt nekorektas tāmes
dēļ).
Eksperti galvenokārt atbalstīja projektus, kas vērsti uz dažādu
kultūras procesu izpēti, tehnisko projektu izstrādi, nozīmīgu
kultūras objektu vai priekšmetu restaurāciju, kā arī uz dažādām
interaktīvām
izpausmēm
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanā un popularizēšanā. Atbalstīto projektu vidū ir vairāki

meistardarbnīcas un nodarbības. Atbalstu guvuši galvenokārt tie
projekti, kuru īstenošana nav saistīta ar vērienīgu kultūras
pasākumu rīkošanu. Tāpat finansējums tika piešķirts vairāku
grāmatu izdošanai, pētījumiem un ierakstu digitalizēšanai.
Visus apstiprinātos projektus plānots īstenot laika posmā no šī
gada maija līdz 15. decembrim.
Konkursa mērķis ir veicināt Zemgales reģiona tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību
plašai sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides
līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā.
Ilze Lujāne
ZPR Sabiedrisko attiecību speciāliste

Top 3D animācija vēsturisko vietu vizualizēšanai
Projektā “Izzini Baltus!” top mūsdienīga 3D animācija ar mērķi
vizualizēt 13. gadsimta Tērvetes un Sēlpils pilskalnu
arheoloģisko kompleksu. Abas 3D vizualizācijas būs paredzētas
interesentiem, tūristiem un, iespējams, arī vēstures
pētniekiem kā uzskates līdzeklis divu 13. gs. nozīmīgu senvietu
iepazīšanai.
Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta
arheoloģijas nodaļas zinātnisko asistentu, Tērvetes vēstures
muzeja vadītāju Mag. hist. Normundu Jērumu, ir izstrādāta
tehniskā specifikācija senvietu rekonstrukcijai. Balstoties uz
pieejamiem dokumentiem, konstrukciju plāniem un zīmējumiem,
plānots detalizēti un precīzi izstrādāt Sēlpils pilskalna apdzīvotās
vietas un Tērvetes senvietas kompleksu, ko nākotnē varētu
izmantot arī zinātniskajos rakstos, prezentāciju bukletos un citās
publikācijās un ekspozīcijās.
Kā izpētīts arheoloģiskajos avotos, Tērvete uzskatāma par 13.
gadsimta sākumā vienu no lielākajām pilsētām Austrumbaltijas
reģionā, kas savas varenības un izmēru ziņā stāv līdzās tādiem
seniem kultūrpolitiskiem centriem kā Novgoroda, Kijeva, Polocka
u.c., savukārt Sēlpils pilskalns no 6. līdz 12.gadsimtam bija Sēlijas
politiskais un militārais centrs.
Abas senvietas ir būtiski vēstures izpētes objekti, kas atklāj
izzinošus un interesantus faktus par baltu un sēļu sadzīvi 13.
gadsimtā, tāpēc tās ir nozīmīgas Zemgales un Sēlijas vēstures
izpētē un iepazīšanā.

Publikācija sagatavota Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr. LLI-447
“Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības
veicināšana”/ Exploring Balts and Promoting Awareness of the
International Cultural Route “Balts` Road”/ Explore Balts ietvaros.
Projekta kopējais finansējums ir 869 689,02 eiro, tostarp Eiropas
Savienības finansējums – 739 235,65 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.

Sandra Kauranena
ZPR Projektu asistente

Darba grupā izskata atstumto sabiedrības
grupu iesaistīšanas iespēju piemērus
Zemgales plānošanas reģiona īstenojamā Interreg Europe
programmas projektā “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes
veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un
uzņēmējdarbības vidi (Nr.PGI05114, E-COOL) norisinājusies
iesaistīto pušu 6. darba grupa, kurā tās dalībnieki iepazinušies
ar vairākiem labās prakses piemēriem, kuru mērķauditorija ir
dažādas sabiedrības grupas.
Seviļas reģionā Spānijā izstrādāta programma “UPO-Acoge
programma”, kuras mērķis ir atbalstīt migrantu nodarbinātību un
uzņēmējdarbību – īpaši pievēršoties Dienvidamerikas valstu
imigrantu, īpaši jauno sieviešu nodarbinātībai, organizējot
apmācības, lai tās iekļautos citas valsts nodarbinātības iestāžu
sistēmā un personīgās uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatu
apgūšanai. Svētdienas skolai (Week-end school Groningen)
Nīderlandē ir mērķis 10-14 gadīgiem jauniešiem sniegt prasmes,
zināšanas un nepieciešamās uzdrīkstēšanās spējas, lai atrastu
savu vietu dzīvē. “Start on the right foot” jeb “sāciet ar labo kāju”
ir integrācijas projekts jauniešiem Čehijā, kuri atstāj bērnunamus
un audžuģimenes, lai virzītu mācīties, risināt savu privāto dzīvi,
tostarp izmantot uzņēmību, veidojot savu karjeru, apgūstot
saziņas spējas, konfliktu risināšanu un pašapziņas celšanu.
Tā kā Bari pilsētā Itālijā jauniešu bezdarba līmenis sasniedz 40%,
izstrādāta pašvaldības atbalstīta programma “Uzņēmējdarbība
pilsētai - URBIS”, kas vērsta uz apkārtējās vides un sabiedriskās
telpas uzlabošanu mikrorajonos, tā piedāvā jauniešu neformālām
grupām izveidot kooperatīvu un izstrādāt uzņēmējdarbības
projektu. Tādējādi tiek atbalstītas gan sociālās, gan pilsētvides un
infrastruktūras atjaunošanas iniciatīvas, kā arī veicina
pakalpojumu izveidi rajonos ar augstu jaunatnes sociālās
atstumtības risku. Tāpat Itālijā izstrādāta Apūlijas inovācijas
programma (PIN – Pugliesi Innovativi), kas paredzēta ilgtspējīgas
un kvalitatīvas nodarbinātības veicināšanai un profesionālas
mobilitātes atbalstam. Šajā programma galvenais uzsvars ir uz
neaktīvu un iepriekš atstumtu jauniešu iesaistīšanu un līdzdalību
sabiedrībā, viņu prasmju palielināšanu un uzņēmējdarbības
domāšanas veicināšanu. Programmas ietvaros paredzēti gan
granti, gan dotācijas mikrouzņēmumu veidošanai, kā arī atbalsta
pasākumi jauno uzņēmēju izglītošanai.
Tikmēr informācijas un karjeras centrs skolā (SZPIK) Opolē, Polijā
strādā, lai parādītu jauniešiem no lauku apvidiem iespēju veidot
profesionālo karjeru, piedāvājot apmeklēt dažādas darba vietas,
kā arī gūt praktisku pieredzi, kas ļauj noskaidrot vietējā darba
tirgus piedāvājumu, tādējādi iedvesmojot jauniešus kļūt par
pašnodarbinātiem darbiniekiem.
Tāpat darba grupas dalībnieki tika iepazīstināti ar Lielbritānijas
Devonas apgabala padomes speciālās izglītības mācību
programmu SEN:SE, kuras mērķis ir mainīt to bērnu un jauniešu
dzīvi, kuriem nepieciešama alternatīva mācību programma un
cits atbalsta līmenis kā vispārizglītojošā skolā. Jaunieši saņem
dažādu speciālistu pakalpojumus, iesaistās apmācībās, kā arī paši
vada veikalu – nosaka preču cenas, rīkojas ar finansēm, nodrošina
veikala uzturēšanu, kā arī veic citas biznesa pastāvēšanai
nepieciešamas funkcijas. Šajā pašā Lielbritānijas apgabalā ir
izveidots redzes traucējumu centra komplekts WESC
FOUNDATION EBAY, kas nodrošina visaptverošu speciālistu

pakalpojumu komplektu - izglītību, aprūpi un papildu terapiju
bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar redzes traucējumiem.
Sociālo uzņēmumu atbalsta departaments palīdz sagatavot
jauniešus dzīvei pēc uzturēšanās fondā, sniedzot tiem pašapziņu,
pārliecību un prasmes, kas nepieciešamas pārejai uz pieaugušo
dzīvi.
Darba grupas noslēgumā norisinājās diskusija, kur tās dalībnieki
apsprieda iepazītās labās ārzemju prakses un sniedza
priekšlikumus, kādas līdzvērtīgas labās prakses sastopamas
Latvijā. Lai arī Latvijā tiek domāts par dažādu sabiedrības grupu
pilnvērtīgu iesaisti dažādos procesos, tomēr būtu nepieciešams
papildu atbalsts arī dažādām jauniešu grupām, apmācību vai
radošo darbnīcu izveidei, kur vairāk pievērstu uzmanību katra
jaunieša spējām, potenciālam un uzņēmībai, arī sevis
prezentēšanai un radošumam, kas varētu veicināt to
uzņēmējdarbības iemaņu attīstību.
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.
www.interregeurope.eu / www.europa.eu

Ilze Lujāne
ZPR Sabiedrisko attiecību speciāliste

Izstrādāta animācijas filma “Augt dižam Zemgalē”

Zemgales
plānošanas
reģions
īstenojis
ieceri
radīt
multiplikācijas filmu “Augt dižam Zemgalē”, kas vēsta par
dižām Zemgalē dzimušām un augušām personībām, kurām ir
svarīga loma kā Latvijas vēsturē, tā arī mūsdienās. Tās
mērķgrupa ir skolu vecuma bērni no 1. līdz 4. klasei, taču
interesanti būs ikvienam, kurš vēlas labāk iepazīt Zemgali un
tās vēsturi.
Zīmētā filma “Augt dižam Zemgalē” radīta ar mērķi palielināt
Zemgales reģiona kultūras pievilcības un reģionālās piederības
sajūtu, atgādināt un apzināt, ka no Zemgales nāk ievērojami
cilvēki, kas ar savu darbu un sasniegumiem ir atstājuši būtisku
devumu literatūrā, politikā un citās nozarēs, kā arī mudināt
interesentus apmeklēt to piemiņai izveidotos tūrisma objektus –
mājas un muzejus.
Animācijas filmā redzami ievērojami grāmatu autori un viņu
mājas Zemgalē – Vilis Plūdonis muzejā Bauskas novadā, Andrejs
Upīts memoriāla mājā – muzejā Skrīveru novadā, Anna Brigadere
muzejā “Sprīdīši” Tērvetē, Jānis Jaunsudrabiņš muzejā “Riekstiņi”
Neretas novadā un Rainis muzejā “Tadenava” Jēkabpils novadā.
Tāpat filmā tiek stāstīts par Latvijas valsts prezidentiem, kuru
saknes atrodamas Zemgalē – Kārli Ulmani un piemiņas muzeju
“Pikšas” Dobeles novadā, pirmo Latvijas valsts prezidentu – Jāni
Čaksti un viņa mājām “Auči” Ozolnieku novadā, savukārt Alberts
Kviesis un Gustavs Zemgals sastopams Jelgavas Sv. Trīsvienības
baznīcas tornī. Ceļojumā pa apskates vietām zīmētajā filmā ved
Jancis no “Baltās grāmatas”, Sprīdītis, Laimes lācis un citi literāri
atpazīstami tēli.
Minētos objektus un ievērojamās personības scenārijā un
animācijā ievērpusi māksliniece Taiga Zīle, kura veidojusi
animāciju arī tādām labi zināmām multiplikācijas filmām kā “Zelta
zirgs”, “Lote no Izgudrotāju ciema”, “Joka pēc alfabēts” un citām.
Pie filmas kompozīcijas strādāja Renārs Zālītis, pie skaņu režijas –
Andris Barons, mūziku komponēja Kristaps Krievkalns, bet
producēja Vilnis Kalnaellis. Tāpat animācijā dzirdamas
pazīstamas aktieru balsis, jo tēlus ierunājuši Kaspars Pūce, Juris
Kalniņš, Sandra Kļaviņa un citi.

Noskatīties animācijas filmu iespējams Zemgales plānošanas
reģiona
Youtube.com
lapā
un
facebook.com
profilā:
facebook.com/Zemgale.
Animācijas filma izstrādāta 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.

Ilze Lujāne
ZPR Sabiedrisko attiecību speciāliste

Diskutē par biogāzes sektora attīstību Latvijā
Projektā “Baltic Biogas Circles” noris digitāli mācību
“braucieni” uz Igauniju, Poliju un arī Latviju, kur tiek gūti jauni
kontakti un zināšanas tālākai profesionālajai darbībai. Vienā no
pieturvietām - Latvijā - dalībniekiem bija iespēja virtuāli satikt
un uzklausīt valsts ekspertus biogāzes jomā.
Sanāksmi atklāja inženierkonsultatīvās firmas “Ekodoma”
pārstāve Anda Jēkabsone, iepazīstinot ārvalstu klausītājus ar
biogāzes sektoru Latvijā, kā arī biogāzes pielietojumu veidiem, lai
padarītu videi draudzīgāku gan transporta nozari, gan
elektroenerģijas ražošanu. Blakus atjaunojamām tehnoloģijām
transporta nozarē kā biodegvielai un elektromobilitātei atrodas
arī biogāze, kas pielietojama dažādās jomās. Piemēram,
sabiedriskā transporta nozarē tā lielākoties tiek izmantota
Jēkabpils autobusu parkā, kur pēdējo gadu laikā iegādāti jau
deviņi ar saspiesto dabasgāzi darbināmi autobusi. Jāatzīmē, ka
Jēkabpils autobusu parks ir pirmais autobusu parks Latvijā, kas
pasažieru
transportam
izmanto
saspiestās
dabasgāzes
transportlīdzekļus, un ar tiem apmierināti gan parka darbinieki,
gan pasažieri. Par to varēja pārliecināties mācību dalībnieki,
noskatoties Satiksmes ministrijas sagatavoto video par Jēkabpils
autobusa parka videi draudzīgajiem autobusiem.
Bauskas industriālo un loģistikas parku, kas nākotnē varētu kļūt
arī par potenciālu biometāna ražošanas vietu, iepazīstināja
novada attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone.
Parka kopējā platība ir 85 ha, no kuriem 70 ha paredzēti
rūpnieciskai attīstībai un 15 ha komerciālai attīstībai. Parkā ir
jaunbūvēti ceļi, elektrība, ūdensapgāde un kanalizācijas
infrastruktūra. Elektroenerģiju pārraida no 110 kV līnijas ar
iespēju palielināt jaudu līdz 30 MW. Gāzes piegādes pieslēgumu
var pievienot pēc pieprasījuma, izmantojot vietējās pašvaldības
atbalstu.

Savukārt par Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmu
2021.-2027. gadam, kurā ietverti arī zaļas mobilitātes un
infrastruktūras mērķi, kā arī uzdevumi klimata pārmaiņu seku
mazināšanai, stāstīja ZPR projektu vadītājs Raitis Madžulis. Plānā
tiek akcentēts, ka jāveicina videi draudzīga transporta,
alternatīvu degvielu izmantošana, kā arī sadarbība ar Latvijas
Lauksaimniecības universitātes pētniekiem videi draudzīgu jomu
izmeklēšanu attīstībai. Tāpat jārisina jautājumi, kas saistīti ar
energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu,
kā arī aprites ekonomikas veicināšanu.
Projekts: “Baltijas Biogāzes Apļi: Baltijas reģiona biogāzes kā
alternatīvas transporta degvielas veicināšana aprites ekonomikā”
tiek īstenots Swedish Institute Baltic Sea Cooperation
programmas ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 53 000
eiro.

Ilze Lujāne
ZPR Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tiešsaistē pieejamas lekcijas par vides
resursu pārvaldību un katastrofu novēršanu
Tiešsaistē iespējams noskatīties video lekcijas no mācībām
“Kapacitātes stiprināšanas pasākumi vides resursu pārvaldības
un iespējamo vides katastrofu novēršanas jomās iesaistītajām
mērķa grupām”, kas notikušas projekta nr. ENI-LLB-1-135
“Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales
reģiona dabas teritorijās un Braslavas nacionālajā dabas parkā”
/ SECURE AREAS ietvaros.
Video lekcijās iespējams iegūt jaunas teorētiskas zināšanas par
trim dažādām tēmām, kas būs noderīgas vides nozarē
strādājošajiem. Sergejs Latņikovs Ugunsdrošības un civilās
aizsardzības koledžas Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu
katedras docents vadīja lekciju “Avārijas izraisītā vides
piesārņojuma ierobežošana un sanācijas pasākumi”, kurā stāstīja
par darbu ar bīstamām vielām, bonu piekabes komplektāciju, to
uzstādīšanas paņēmieniem, darbu notikumu vietās. Dr. Biol.
Gunita Deksne, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts “BIOR”, Latvijas Universitātes Bioloģijas
fakultātes docente, lekcijā “Cilvēkiem patogēnie parazīti atklātās
ūdenstilpēs” klāstīja par parazītiem, kurus cilvēki var iegūt dzerot
ūdeni un kuri cilvēkam uzbrūk ūdenī, piemēram, reakciju
“peldētāja nieze”. Savukārt Andris Vīksna Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centraprognožu un klimata nodaļas
vadītājs lekcijā “Plūdu risku novērtējums / ierobežošanas
pasākumi / rīcība plūdu situācijās” runāja par plūdu risku un to

mazināšanu, iepazīstinot ar hidroloģiskiem, vizuāliem un
meteoroloģiskiem novērojumiem, prognozēm, brīdinājumu un
informācijas sistēmām, klimata pārmaiņām un to ietekmi Latvijā,
kā arī par citiem ar plūdu risku saistītiem tematiem.
Visas minētās lekcijas iespējams noskatīties Zemgales plānošanas
reģiona YouTube.com profilā: https://ej.uz/SAlekcijas
Informācija sagatavota Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā
projekta nr. ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība
Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas nacionālajā dabas parkā” / SECURE
AREAS ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 443 862,42 eiro, tostarp Eiropas
Savienības finansējums – 399 476,17 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.

Ilze Lujāne
ZPR Sabiedrisko attiecību speciāliste

Zemgalē izstrādāts jauns tūrisma piedāvājums
“Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!”

Iestājoties siltākam laikam un sākoties aktīvākai vasaras
tūrisma
sezonai,
ceļotāji
aicināti
doties
neparastā
piedzīvojumā, ko sniegs jauns tūrisma piedāvājums “Atklāj!
Izpēti! Iepazīsti!”. Tā ietvaros izstrādāti trīs tematiskie tūrisma
maršruti, kas aptver Latvijas (Zemgales), Lietuvas (Viļņas un
Rokišķu) un Baltkrievijas (Polockas) reģionu amatu prasmju,
tradīciju, vēstures liecību un kultūras mantojuma vērtības.
Lai ceļotājam informācija par piedāvājumiem būtu pieejamāka un
uzskatāmāka, tūrisma maršruta izstrādes ietvaros tapušas košas
informatīvas brošūras, kas piedāvā trīs dažādus tematiskos
maršrutus.
Maršrutā “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti! Amatu prasmes un tradīcijas”
būs iespēja ne tikai atklāt visdažādākās latviešu, lietuviešu un
baltkrievu tradicionālās amatu prasmes un paaudžu paaudzēs
krātās zināšanas, bet arī pagatavot nelielu, toties unikālu
suvenīru. Ceļotāji aicināti iepazīt arī apskates objektu saimniekus
un īpašniekus, kuri kopj un īsteno amatu prasmju nodošanu
nākamajām paaudzēm.
Savukārt maršrutā “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti! Nemateriālo kultūras
mantojumu” ceļotāji aicināti 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. Iepazīt
unikālos etnogrāfiskos tautastērpus, izbaudīt īpašus pirts rituālus
un apgūt kādu no tradicionālo ēdienu pagatavošanas
meistarstiķiem – tie ir tikai daži no daudzveidīgajiem
piedāvājumiem, ko sniegs apskates vietas, dodoties šajā
piedzīvojumā.
Lai iepazītu izcilu personību - rakstnieku, dzejnieku, gleznotāju,
komponistu, ārstu, pirmo valstsvīru un daudzu citu – atstāto
darbu mantojumu, ceļotāji aicināti doties maršrutā “Atklāj! Izpēti!
Iepazīsti! Izcilas personības, vietas un notikumus”. Tāpat šajā
brošūrā apkopotas interesantas apskates vietas - muzeji,
baznīcas, parki, kas ļaus ceļotājiem iepazīt vērtības, ar ko lepojas
vietējie iedzīvotāji.

Brošūras no jūnija būs pieejamas Zemgales reģiona tūrisma
informācijas sniegšanas vietās. To digitālās versijas iespējams
lejupielādēt
šeit:
https://www.zemgale.lv/informativiemateriali/category/45-turisma-marsruta-brosuras-atklajizpeti-iepazisti-amatu-prasmes-un-tradicijas-nematerialaskulturas-mantojuma-vertibas-izcilas-personibas-vietas-unnotikumi
Tūrisma maršruti “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!” būs lielisks
piedzīvojums apmeklētājiem, kuriem interesē radošas aktivitātes,
kas balstītas kultūras izpētē un iepazīšanā. Katrs no apskates
objektiem ir unikāls un tā vērts, lai atklātu, izpētītu un iepazītu
tuvāk.
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.

Sandra Kauranena
ZPR Projektu asistente

Seši Zemgales tūrisma pakalpojumu
sniedzēji saņem “Gājējam draudzīgs” zīmi

Aktīva atpūta dabā šobrīd ir īpaši aktuāla, un došanās
pārgājienos ir lielisks veids, kā iepazīt Latvijas dabu. Latvijā ir
arvien plašākas iespējas izmantot “Gājējam draudzīgu”
uzņēmumu pakalpojumus, tādējādi padarot pārgājiena pieredzi
pēc iespējas pozitīvāku, un kājāmgājējiem radītu sajūtu “es šeit
esmu gaidīts, mani šeit sapratīs”. Sagaidot pavasari, “Gājējam
draudzīgs” zīmi visā Latvijā saņems vēl 53 tūrisma
pakalpojumu sniedzēji, no kuriem seši atrodas Zemgalē un kuri
piedāvā kājāmgājējiem nepieciešamos pakalpojumus.
Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly zīme tiek piešķirta tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs. Tā parāda, ka uzņēmējs
saprot un respektē kājāmgājēju vajadzības, ka šeit viņi ir gaidīti.
Uzņēmējs piedāvā kājāmgājējiem būtiskus un nepieciešamus
pakalpojumus, piemēram: informāciju par maršrutu, dzeramo
ūdeni, pirmās palīdzības aptieciņu, elektroierīču uzlādi,
naktsmītnē ir iespēja izžāvēt slapjās un izmazgāt netīrās drēbes,
zābakus un citu ekipējumu. 2021. gada maija beigās notika trešā
Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly komisijas sēde Latvijā. Tika
pieņemts lēmums zīmi piešķirt 53 uzņēmumiem, kuri atbilda
Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly kritērijiem, starp kuriem seši
atrodas Zemgalē: Jelgavas reģionālais tūrisma centrs, Jelgavā;
Naktsmītne “Alberģe Līvbērze”, Jelgavas novadā; Naktsmītne
“Namiņš’’, Auces novadā; Viesnīca “Klidziņa”, Skrīveru novadā;
Kempings “Rundale camping”, Rundāles novadā; Hostelis "SILI",
Jelgavas novadā.
Aicinām pārgājienu cienītājus jau šajā pavasarī baudīt aktīvas
brīvdienas arī Zemgalē un pašiem pārliecināties par Gājējiem
draudzīgs viesmīlību šobrīd jau 157 zīmes Gājējiem draudzīgs
uzņēmumos.

Kā uzņēmēji var iegūt zīmi Gājējam draudzīgs
Latvijā zīmi piešķir komisija, kurā ir 13 dalībnieki – gan valsts
iestādes, gan organizācijas, kuras atbalsta kājāmiešanu, aktīvo
atpūtu un dabas tūrismu. Šo zīmi var saņemt jebkurš uzņēmējs tūrisma pakalpojumu sniedzējs visās trijās Baltijas valstīs, kas
vēlas piedāvāt kājāmgājējiem nepieciešamos pakalpojumus – ne
tikai naktsmītnes, bet arī, piemēram, kafejnīcas, krodziņi un
restorāni, tūrisma informācijas centri, degvielas uzpildes stacijas,
veikali u.tml.
Uzņēmēji ar Gājējiem draudzīgs / Hiker-friendly zīmi un
kritērijiem
var
iepazīties
šeit:
https://baltictrails.eu/lv/forest/marketing
Uz nākamo komisijas sēdi, kas tiek plānota 2021. gada septembrī,
zīmes saņemšanai varēs pieteikties pakalpojumu sniedzēji visā
Latvijā neatkarīgi no tā, kāds pārgājienu maršruts vai taka atrodas
viņu tuvumā. Interesenti no Zemgales var pieteikties, sūtot
aizpildītas pieteikuma anketas uz e-pastu anna.builo@zpr.gov.lv
līdz augusta beigām.
Informācijas avots: Lauku ceļotājs

Izstrādāti video par dienas centriem
par sadzīves lietām liegusi adaptēties tā, lai dzīvotu
Jelgavas novadā un Aucē izpratne
patstāvīgi.
Zemgalē drīzumā pilnvērtīgu darbu uzsāks Jelgavas novada
dienas
aprūpes
centrs
“UPE”
un
Auces
novada
daudzfunkcionālais dienas centrs “Baltā māja”. Par abu izveidi
un nākotnes plāniem izstrādāti informatīvi video, kas
demonstrēti Zemgales plānošanas reģiona īstenotā projekta
“Daudzfunkcionālo centru – vietējās kopienas sociālās
iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība (LLI-425,
OCTOPUS)” pieredzes apmaiņas pasākumā.
Uzticies, palīdzi un esi – šie vārdi iekļauti Jelgavas novada dienas
centra nosaukumā “UPE”, kas atrodas Lielplatones pagastā un kas
savu darbību pilnībā uzsāks 2022. gada janvārī. Ikdienas dažādās
nodarbības centrā ietvers ēdiena gatavošanu, vingrošanu,
rokdarbus, tematiskas aktivitātes, kā arī konsultācijas ar
speciālistiem. Pašlaik centrs “UPE” vēris durvis sensorajai istabai,
kas ir atsevišķs sociālais pakalpojums, nodalīts no dienas aprūpes
centra un pieejams dažādu mērķgrupu cilvēkiem.
Ar līdzīgām iestrādēm, bet vēl plašāku sociālo pakalpojumu klāstu
Jelgavas novada pašvaldība deinstitucionalizācijas projekta
ietvaros izveidojusi daudzfunkcionālo centru Kalciemā. Centrā
“Laipa” iekļauts dienas aprūpes centrs, grupu dzīvokļi, arī
speciālas darbnīcas darba prasmju apgūšanai. Arī šeit strādā
sensorā istaba, kas gan pieejama centra pastāvīgajiem klientiem.
Praktisku apmācību rezultātā visi atbalsta instrumenti ļauj
sabiedrībā iekļauties cilvēkiem, kas līdz šim bijuši izolēti un viņu

Savukārt Auces daudzfunkcionālais dienas centrs “Baltā māja”
strādās, lai nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem vietu, kur
lietderīgi pavadīt laiku, jo it īpaši bērniem un jauniešiem pēc
skolas pietrūkst vietas, kurp doties. Līdz šim Aucē nav bijis dienas
centrs, un šis būs daudzfunkcionāls, jo šeit piedalīties dažādās
nodarbēs būs iespējams gan bērniem un jauniešiem, gan
senioriem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
Daudzfunkcionālajā dienas centrā būs iespējams uzlabot savas
datorprasmes, kulinārās dotības, spēlēt galda un video spēles, kā
arī saņemt dažādus pakalpojumus un palīdzību būtiskos
jautājumos. Šeit arī ir veltīta un jau daļēji aprīkota telpa
fizioterapeita pakalpojumiem, virtuves iekārta, datora komplekts,
projektors un citas noderīgas ierīces. Tāpat projekta ietvaros ir
iegādāta grafiskā dizaina planšete, dāvinājumā saņemti molberti,
kas ļaus dienas centrā norisināties arī dažādām mākslas
nodarbībām.
Abi video ir pieejami Zemgales plānošanas reģiona profilā vietnē
YouTube.com.
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.
www.latlit.eu / www.europa.eu

Ilze Lujāne
ZPR Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sākusies
aizraujoša tūrisma
akcija “Nākamā
pietura Zemgale”
Sākusies aizraujoša tūrisma akcija jeb
pasākumu cikls “Nākamā pietura Zemgale”,
kur līdz pat 5. septembrim Zemgales
amatnieki, mājražotāji, saimniecības, ražotnes,
pilis, muižas un citi tūrisma pakalpojuma
sniedzēji būs sarūpējuši īpašu izklaides
programmu gan individuāliem ceļotājiem, gan
ģimenēm ar bērniem - varēs apgūt daudz
jauna, iepazīt iepriekš neatklātas vietas,
darboties praktiski, smelties jaunas idejas,
baudīt garšas un piedzīvojumus.
Pasākumu ciklā “Nākamā pietura Zemgale”
aicināti piedalīties kā individuāli ceļotāji, tā arī
ģimenes ar bērniem - ikviens varēs apgūt ko
jaunu,
smelties
jaunas
idejas,
garšas,
piedzīvojumus un pieredzes. Interesenti aicināti
nelaist garām iespēju paviesoties arī pie tādiem
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kuri ikdienā
nav
pieejami individuāliem ceļotājiem, jo nedēļas
nogalēs apmeklētājiem durvis vērs dažnedažādi
pakalpojumu sniedzēji un apskatīšanas vērti
objekti, ļaujot ne tikai vietas iepazīt, bet arī
darboties praktiski. Šī ir lieliska izdevība iepazīt
Zemgales tradīcijas, amatu prasmes, arī
saimniekus, turklāt aizraujoši pavadīt laiku un
jēgpilni atpūsties Jelgavas, Bauskas, Dobeles,
Aizkraukles un Jēkabpils apkārtnē. Iepazīties ar
akcijas “Nākamā pietura Zemgale” piedāvājumu
iespējams
Zemgales
plānošanas
reģiona
mājaslapā www.zemgale.lv. Viesošanās laikā
apmeklētāji aicināti ievērot epidemioloģiskās
drošības prasības un atbildīgo personu
norādījumus.
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