
Cienījamie lasītāji!  

2017. gada nogales notikumi 

stiprināja pārliecību, ka ZPR arī 

valsts simtgadē ar jaunām 

iespējām turpinās veidot pozitī-

vas pārmaiņas un draudzīgāku 

apkārtējo dzīves telpu reģiona 

iedzīvotājiem. 

Attīstības padomes sēdēs pie-

ņēmām lēmumus, kas ietekmēs 

neskaitāmus Zemgales iedzīvo-

tājus. Tostarp publiskajai ap-

spriešanai tika nodota deinsti-

tucionalizācijas plāna pirmā 

redakcija, kas turpmākajos 

gados kalpos par pamatu ne-

skaitāmām aktivitātēm un 

pārmaiņām sociālajā jomā. 

Tāpat novembrī oficiāli sākās 

projekts par bezpilota trans-

portlīdzekļu ieviešanu, kurā 

izvirzītie mērķi valsts mērogā 

guva plašu rezonansi, bet pār-

robežu sadarbības program-

mās ar Lietuvu un Baltkrieviju 

apstiprināti seši projekti  sa-

biedrības drošības, vides, soci-

ālajās un tūrisma jomās, no 

kuriem piecos būsim vadošais 

partneris.  

Par tradīciju veidojas decembrī 

Rundāles pilī notikusī reģiona 

labāko uzņēmēju godināšana, 

kurā skaidri redzams Zemgales 

potenciāls un mērķtiecīgu cilvē-

ku darba rezultāts.  

Valdis Veips, 

ZPR izpilddirektors 

ZPR uz Zemgali vedīs autonomos bezpilota transportlīdzekļus  
Popularizējot autonomus bezpilo-

ta transportlīdzekļus un piedāvā-

jot risinājumus to izmantošanai 

sabiedriskajā transportā ikdienā, 

Zemgales Plānošanas reģions sācis 

jauna projekta īstenošanu, kurā 

šādu transporta veidu izmēģinās 

Jelgavā un Aizkrauklē. 

Ar projekta “Sohjoa Baltic” aktivitā-

tēm Latvijā tiks sperts plats solis 

bezvadītāju transporta izmantoša-

nā, pētot, popularizējot un praksē 

pārbaudot iespējas sabiedriskā 

transporta sistēmā izmantot auto-

nomus elektriskos autobusus. 

Ņemot vērā, ka autonomi transportlīdzekļi satiksmē 

ir jaunums visā Eiropā, un šobrīd tāda tipa trans-

portlīdzekļus lielākoties izmanto slēgtās teritorijās - 

lidostās vai lielās ražotnēs -, projektā liels uzsvars 

tiks likts uz iesaistīšanos juridisko jautājumu risinā-

šanā un sinhronizēšanā ar citām Eiropas Savienības 

dalībvalstīm. Lielākajā daļā projekta dalībvalstu 

esošā likumu bāze šobrīd neļauj satiksmē pilnvērtīgi 

izmantot visas šādu transportlīdzekļu iespējas, un 

automašīnās nepieciešams “vadītājs”, kurš var pār-

ņemt vadību bīstamās situācijās. Tāpat nepiecieša-

mas kompleksas izmaiņas vairākos likumos un no-

teikumos, lai precīzi noteiktu atbildības un satik-

smes organizēšanu. Arī Latvijā plānots sākotnēji 

piedāvāt līdzīgu modeli, pirmo izmēģinājuma brau-

cienu laikā autobusā vienmēr atrodoties pavado-

nim, līdzīgi kā pirmsākumos tas bija liftos. 

Atrisinot šos jautājumus, Latvijā 2019. gada pavasa-

rī un vasarā divās vietās - Jelgavā un Aizkrauklē - 

paredzēts vairāku nedēļu garumā rīkot bezpilota 

transporta testa braucienus. Tajos uzsvars tiks likts 

uz tā sauktajiem “pirmās/pēdējās jūdzes” savieno-

jumiem - pasažieru transportēšanu, piemēram, no 

dzelzceļa stacijas līdz centram, demonstrējot alter-

natīvas ierastajam sabiedriskajam transportam. 

Autonomie autobusi maršrutu veiks patstāvīgi - tie 

ar dažādiem sensoriem uztvers apkārtējo vidi un 

zinās, kad piebremzēt vai apstāties pilnībā, ja 

priekšā uzrodas šķērslis. 

Tāpat projektā paredzēts izstrādāt operacionālos 

modeļus, kuros pašvaldībām tiks piedāvāti aprēķini 

un iespējas, kā tuvākā vai tālākā nākotnē šādus bez-

pilota autobusus iekļaut pilsētas transporta plūsmā. 

Projekts “Pārrobežu sadarbība pārejai uz videi drau-

dzīgu autonomo (bezvadītāju) pirmās/pēdējās jū-

dzes sabiedrisko transportu” tiks īstenots no 2017. 

gada oktobra līdz 2020. gada septembrim, un tā 

kopējais budžets ir 3,8 miljoni eiro, no kā 2,8 miljo-

nus EUR līdzfinansē INTERREG Baltijas jūras reģiona 

transnacionālās sadarbības programma. Sohjoa 

Baltic apvienojušies partneri no Somijas, Igaunijas, 

Zviedrijas, Latvijas, Vācijas, Polijas, Norvēģijas un 

Dānijas. 

Aigars Ieviņš, 

ZPR sabiedrisko attiecību speciālists 
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Atbilstīgi Nolikumam, ko apstiprinājusi ZPR 

Attīstības padome (ZAP), visas reģionā ietilp-

stošās pašvaldības izraudzījušas katra vienu 

titula „ Gada uzņēmējs Zemgalē 2017” cienī-

gu ieguvēju. Šādu atzinību var saņemt vidējo 

un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņē-

mums reģistrēts vai veic saimniecisko darbī-

bu konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt 

pretendentiem nedrīkst būt nodokļu 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 jāveicina videi draudzīgu 

tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju 

jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus da-

lībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts 

radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā 

aktivitāte. 

Starp nominētajiem titula ieguvējiem ir gan 

Zemgalē pazīstami lauksaimnieki, metālap-

strādes, mežistrādes, pārtikas rūpniecības, 

tūrisma un viesmīlības pārstāvji, gan mājra-

žotāji un dažādu pakalpojumu sniedzēji. Visi 

laureāti saņēma īpaši darinātu piemiņas zīmi, 

Atzinības rakstu un naudas balvu 500 eiro. 

Par laureātiem atzīti: 

Jelgavā – SIA “Viktorija 

B”, Jēkabpilī – SIA 

“Margret”, Aizkraukles 

novadā – SIA “Auto Car-

dan”, Aknīstes novadā – 

IK “Alens S”, Auces no-

vadā – SIA “Tehnika 

Auce”, Bauskas novadā 

– SIA “Baltic Dairy Bo-

ard”, Dobeles novadā – 

Z/S “Liepas”, Iecavas 

novadā – Z/S “Medīgas”, Jaunjelgavas nova-

dā – SIA “W-4”, Jelgavas 

novadā SIA “Mežacīruļi”, 

Jēkabpils novadā – SIA 

“Kapačmuiža”, Kokneses 

novadā “Z/S “Sietiņi”, 

Krustpils novadā – Z/S 

“Vīnkalni”, Neretas no-

vadā – Z/S “Stērķēni”, 

Ozolnieku novadā – SIA 

“UPPE”, Pļaviņu novadā 

– “SIA “MySport”, Run-

dāles novadā – SIA 

“Kristell”, Salas novadā – SIA “Sēļi”, Skrīveru 

novadā – IU “CH 150”, Tērvetes novadā – SIA 

“Silāres”, Vecumnieku novadā – SIA “Krīči”, 

Viesītes novadā – SIA “Kristīnes Viesītes ap-

tieka”. 

Vēl minētajā sarīkojumā pirmo reizi godināja 

arī uzņēmējdarbībai draudzīgākās pašvaldī-

bas Zemgalē. Lai palielinātu pašvaldību iegul-

dījumu uzņēmējdarbības sekmēšanā un tās 

motivētu vairāk piešķirt sava budžeta līdzek-

ļus uzņēmējdarbības atbalstam, šoruden 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija (VARAM) sadarbībā ar ZPR rīkoja 

konkursu “Pašvaldību atbalsta pasākumi 

uzņēmējdarbības sekmēšanai”. Par laureātu 

noteikšanu un piešķirtās kopējās naudas 

balvas 10 390 eiro apmērā sadali lēma ZPR 

izveidota vērtēšanas komisija ar pārstāvjiem 

no ZPR administrācijas un Zemgales Uzņē-

mējdarbības centra, kā arī no vairākām sa-

darbības organizācijām. Minētajā sarīkojumā 

Rundāles pilī Atzinības rakstu un piemiņas 

balvu saņēma Aizkraukles, Rundāles un Tēr-

vetes novada pašvaldība, bet naudas balvu 

( 5 000 eiro) - Jelgavas novada, Jelgavas pil-

sētas ( 3 000 eiro) un Pļaviņu novada ( 2 390 

eiro) pašvaldība. 

Juris Kālis, 

ZPR sabiedrisko attiecību speciālists 

Zemgalē notikusi 
Gada uzņēmēju 
godināšana  
Zemgales Plānošanas reģions sadarbī-

bā ar pašvaldībām otro reizi organizēja 

krietnāko uzņēmēju godināšanu, kas 

norisinājās Rundāles pilī. 



Noslēgumam tuvojas 16 
enerģētikas rīcības plā-
nu izstrāde 
Turpinot gatavot enerģētikas 

plānus Zemgales pašvaldī-

bām, SIA “Ekodoma” iepazīs-

tinājusi ar esošo situāciju un 

pašvaldību stiprajām pusēm. 

No 2017. gada augusta līdz 

novembrim izstrādātāji ap-

meklējuši iesaistītos nova-

dus, kopīgi ar speciālistiem 

analizējot raksturojošos ele-

mentus un meklējot risināju-

mus, kurus attīstīt nākotnē. 

Apkopojot vizītēs iegūto in-

formāciju, rasta iespēja salī-

dzināt 16 Zemgales pašvaldī-

bu rādītājus dažādos ar ener-

ģiju saistītos aspektos, kas 

apkopotā veidā atrodama 

ZPR mājaslapas lejupielāžu 

sadaļā. 

Esošās situācijas analīzē 

apkopotā informācija tiks 

izmantota arī topošo enerģē-

tikas rīcības plānu izstrādē.  

Tajos tiks detalizēti izvērtēta 

pašvaldību enerģētikas jo-

mas nākotnes vīzija un stra-

tēģiskie mērķi, energopārval-

dības sistēmas ieviešanas 

iespējas, analizēti pasākumi 

enerģijas ražošanas un ēku 

sektorā, apgaismojuma mo-

dernizēšanā, sabiedrības 

informēšanā, zaļā transporta 

sektorā un zaļā publiskā 

iepirkuma kritēriju piemēro-

šanā. 

Enerģētikas rīcības plānu 

pirmo redakciju paredzēts 

prezentēt februāra ZPR Attīs-

tības padomes februāra sē-

dē. 

2017. gada pēdējā Zemgales Plānošanas reģiona 

Attīstības padomes sēdē, kas norisinājās Pļaviņu 

novadā, viesojās Latvijas Pašvaldību savienības 

(LPS) vasarā ievēlētais priekšsēdētājs Gints Kamin-

skis, ieskicējot nākamā gada prioritātes un galvenos 

uzdevumus. 

Tiekoties ar padomes dalībniekiem, G.Kaminskis 

atzīmēja divus jautājumus, par kuriem šobrīd ar 

attiecīgajām iestādēm notiek diskusijas - atvieglo-

jumiem īpašuma pārdošanai un kārtības maiņu 

deklarēšanās procesā. 

“Esam sagatavojuši aicinājumu Tieslietu ministrijai 

(TM) mainīt dokumentu iesniegšanas kārtību Ze-

mesgrāmatā, akcentu liekot uz elektronisku doku-

mentu apriti. Nekustamo īpašumu tirdzniecībā 

vēlētos redzēt auto pārdošanai līdzīgu principu - 

pārdevējs elektroniski paziņo savu gatavību īpašu-

mu pārdot, bet pircējs ierodas un reģistrē izmaiņas 

Zemesgrāmatu nodaļā,” tā G.Kaminskis, piebilstot, 

ka aicinājumam pievienoties gatavi arī Latvijas 

Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Dar-

ba devēju konfederācija, arodbiedrības un citi. 

Tāpat viņš arī akcentējis, ka uz šo ideju bažīgi rau-

gās notāri, taču aicinājums paredz saglabāt iespēju 

iedzīvotājiem pirkšanas/pārdošanas jautājumus 

risināt arī ierastajā ceļā - ja tas iesaistītajām pusēm 

ir izdevīgāk vai drošāk. 

Otrs būtiskais jautājums, ko LPS sadarbībā ar TM 

vēlas risināt - rosināt izmaiņas deklarēšanās kārtī-

bā. “Zināms, ka jebkurā īpašumā iespējams dekla-

rēties dažu minūšu laikā, taču procedūra, lai neli-

kumīgi deklarētos no īpašuma “dabūtu ārā” ir pār-

lieku birokrātiska,” skaidroja LPS priekšsēdētājs. Ar 

ministriju saskaņots viedoklis, ka īpašuma īpašnie-

kam jādod iespēja e-vidē pilnībā vadīt deklarēša-

nās procedūru. 

Tāpat diskusijās LPS vadītāja uzmanība vērsta arī 

uz skolas gaitu sākšanu sešu gadu vecumā. Kā no-

rādīja Jēkabpils domes vadītājs 

Raivis Ragainis, šī ideja var radīt 

tālejošas sekas teju desmit gadu 

garumā: “Ja pamatskolas pirma-

jā klasē ir, piemēram, piecas 

klases ar 150 bērniem, bet vien-

laikus aptuveni tikpat bērnu 

pirmās klases mācību program-

mu izņem bērnudārzā, tad otra-

jā klasē viņi visi satiksies, un 

skolām būs jādomā, kā organizēt 

darbu ar jau 300 bērniem,” tā 

R.Ragainis, prognozējot, ka šī 

problēma skolās turpināsies līdz pat devītajai kla-

sei.  

Iztaujājot LPS vadītāju, sēdē apspriesti arī jautāju-

mi par līdzekļu pieejamību reģionālajiem autoce-

ļiem, skolēnu pārvadājumu nākotni, reģiona ciemu 

un mazpilsētu dzīvojamā fonda uzturēšanu un 

pašvaldību iesaistīšanos jaunu mājvietu celtniecī-

bā. 

Aigars Ieviņš, 

ZPR sabiedrisko attiecību speciālists 

2018. gadā cer mainīt nekustamā īpašuma pārdoša-
nas un deklarēšanās kārtību  

http://www.zemgale.lv/index.php/informativie-materiali/category/22-prezentacijas?download=286:16-pasvaldibu-energetikas-planu-izstrades-forumi
http://www.zemgale.lv/index.php/informativie-materiali/category/22-prezentacijas?download=286:16-pasvaldibu-energetikas-planu-izstrades-forumi


2018. gada pavasarī Zemgales Plānošanas 

reģionā sāksies četru jaunu Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmu projektu 

īstenošana, no kuriem trijos projektos ZPR 

pildīs vadošā partnera lomu, bet Latvijas-

Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 

programmā apstiprināti divi projekti. 

Ar mērķi uzlabot vispārējo sabiedrisko drošī-

bu un aizsardzību, stiprinot pierobežu paš-

valdību kapacitāti un sadarbību tiks īstenots 

projekts “Sabiedrības drošības un aizsardzī-

bas uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobe-

žā”. Tajā paredzēts izvietot videonovēroša-

nas sistēmas, uzlabot satiksmes drošības 

infrastruktūru un stiprināt ugunsdzēsēju 

kapacitāti, paralēli ieviešot arī jaunus pārro-

bežu risinājumus drošības jomā. Projektu 

vadīs ZPR, un no Latvijas to īstenos arī Aknīs-

tes, Tērvetes un Vecumnieku novados. 

Savukārt projektā “Sociālo pakalpojumu 

pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-

baltijas reģionā” tiks aktualizētas personu ar 

invaliditāti, bērnu, jauniešu un senioru in-

tegrācijas iespējas sabiedrībā, uzlabojot 

sociālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. 

Divu gadu laikā projektā tiks izstrādāta kvali-

tātes vadības sistēma, rīkotas dažādas ap-

mācības un izveidoti dienas aprūpes centri, 

servisa un grupu dzīvokļi, un uzlabota pie-

ejamība dažādiem sociālajiem pakalpoju-

miem Zemgales pašvaldībās. Arī šajā projek-

tā vadošais partneris būs ZPR, un līdzās Lie-

tuvas partneriem tajā iesaistīsies Auces, 

Dobeles, Jaunjelgavas un Viesītes novadi. 

Zemgale, līdzīgi kā citu valstu reģioni, saska-

ras ar izaicinājumiem, kas saistīti ar mērķiem 

vides jomā, kuri sasniedzami līdz 2020. ga-

dam. Projektā “Zaļās infrastruktūras pilnvei-

došana zemieņu upju ainavā” paredzēts 

attīstīt zaļo infrastruktūru upju baseinos, 

uzlabojot zemieņu upju ainavu plānošanu 

un vadību, kā arī veicināt sadarbību starp 

institūcijām visos līmeņos. Projektā kā galve-

nie ieguvumi pašvaldībām akcentēti ainavu 

infrastruktūras uzlabošana un rekonstrukci-

ja, kā arī reģiona ainavu plāna un attīstības 

plānošanas dokumentu izstrāde un pilnvei-

došana. Šī projekta vadošais partneris būs 

tieši ZPR, un tas tiks īstenots sadarbībā ar 

septiņiem partneriem Latvijā un Lietuvā. 

Tāpat kā partneris ZPR iesaistījies projekta 

“Piļu un muižu parku saglabāšana un attīstī-

ba” īstenošanā - tā mērķis ir veidot ilgtspējī-

gus pārrobežu tūrisma produktus, labiekār-

tojot četru piļu un muižu parkus, iesaistot 

sabiedrību dažādās talkās, plenēros un festi-

vālos, izveidojot kopīgus tūrisma maršrutus, 

kā arī attīstot publicitātes aktivitātes, veici-

not apmeklētāju skaita pieaugumu reģionā. 

Jāatzīmē, ka aizvadītajā plānošanas periodā 

no 2007. līdz 2014. gadam ZPR Latvijas-

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 

atzīts par aktīvāko projektu partneri, prog-

rammā sekmīgi ieviešot 14 Eiropas Savienī-

bas līdzfinansētus projektus.  

Savukārt Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pār-

robežu sadarbības programmā ZPR īstenos 

divus projektus. 

“Nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana, pieejamība un izmantošana 

kvalitatīvas dzīves vides veidošanā” izstrā-

dāts, lai veicinātu nemateriālā kultūrvēstu-

riskā mantojuma aktualizēšanu iedzīvotāju 

lokālpiederības stiprināšanā. Tajā ar dažā-

diem pasākumiem sekmēs kultūras tūrisma 

konkurētspēju pierobežas teritorijās - tiks 

rīkoti gan dažādi festivāli, meistarklases un 

plenēri, gan uzlabota infrastruktūra, tostarp 

veidotas interaktīvas ekspozīcijas un audio 

gidi. Tāpat paredzēts veikt nemateriālo kul-

tūras vērtību apkopošanu un izvērtēšanu, 

izstrādājot kopīgus tūrisma maršrutus. 

Ņemot vērā tendences, aizvien mazāk jaun-

ieši iegūst sentēvu prasmes un zināšanas. 

Īstenojot šo projektu, paredzēti arī vairāki 

paaudžu tikšanās pasākumi, kopjot savas 

tautas un kaimiņvalstu tradīcijas un arodus. 

Projekta vadošais partneris būs ZPR, tajā 

piedalīsies arī Polockas rajona administrācija 

no Baltkrievijas, Rokišķu un Viļņas pašvaldī-

bas, kā arī Neretas un Jēkabpils novadi.  

Savukārt ar mērķi celt pašvaldību kapacitāti 

vides pārvaldības un iedzīvotāju drošības 

jautājumu risināšanā pavasarī sāksies pro-

jekts “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmu 

izveide risku mazināšanai”. Tajā galvenais 

uzsvars likts uz vides pārvaldības un drošības 

jautājumu risināšanu, īpaši dabas katastrofu 

- ugunsgrēku un plūdu - gadījumos. 

Starp dažādajām aktivitātēm būtisks iegu-

vums paredzēts Jēkabpils un Krustpils nova-

diem - šajos novados paredzēta jauna aprī-

kojuma iegāde. Krustpils novads saņems 

gatoru (nelielu apvidus auto-kvadraciklu), 

portatīvo degvielas tvertni, pārvietojamo 

lauka virtuvi, apkurināmu telti, ģeneratorus 

un citu tehniku, bet Jēkabpils novadā ekipē-

jumu saņems brīvprātīgie ugunsdzēsēji. 

Vēl šī projekta rezultātā tiks  izvērtēta esošā 

situācija un izstrādāti priekšlikumi parazītis-

ko infekciju apzināšanai, izstrādāti sadarbī-

bas modeļi ilgtspējīgai dabas resursu pārval-

dīšanai, kā arī stiprināta iesaistīto pušu 

veiktspēja dabas resursu pārvaldībā un ie-

spējamo vides katastrofu seku likvidēšanā. 

Aigars Ieviņš, 

ZPR sabiedrisko attiecību speciālists 

ZPR gadu sāks ar četriem “LatLit” un diviem Latvijas -Lietuvas-
Baltkrievijas programmas projektiem  



Lai labāk izprastu zaļo iepirkumu kritērijus, 

un sekmīgāk sagatavotu nepieciešamo doku-

mentāciju, pašvaldību iepirkumu speciālisti 

projekta “GPP4Growth” otrajā iesaistīto 

pušu sanāksmē tikušies ar nozares eksper-

tiem, izzinot ekomarķējuma nianses. 

“Ekomarķējums ir norāde, kas apzīmē pro-

dukta atbilstību noteiktiem sociālajiem vai 

vides kritērijiem,” klātesošos iepazīstināja 

biedrības “Zaļā brīvība” pārstāvis Jānis Briz-

ga. Tos piešķir neatkarīgas institūcijas, tā 

palīdzot izdarīt izvēli noteiktiem pakalpoju-

miem vai precēm, kas ir saistoši arī pašval-

dību iepirkumiem. 

Marķējumi ir dažādi, un tos kā kvalitāti ap-

liecinošus simbolus iespējams atrast ikkatrai 

produktu kategorijai: “Piemēram, Eiropas 

Savienības oficiālais marķējums “Ecolabel” 

no Latvijā nopērkamajiem produktiem atro-

dams gan uz cietajiem grīdas segumiem, 

gan tekstilizstrādājumiem, gan arī televizo-

riem, automašīnu smērvielām un biroja 

papīra,” tā J.Brizga. Tāpat Latvijā populāri ir 

Zviedrijas dabas biedrības izstrādātais “Bra 

Miljoval”, ko uzskata par vienu no stingrā-

kajiem marķējumiem, un “Blauer Engel”, 

kas pazīstams ar savām prasībām. 

Atsevišķa kategorija ir pārtikas marķējumi - 

Latvijā par populārākajiem var uzskatīt 

“Latvijas Ekoproduktu” un Eiropas Savienī-

bas bioloģiskās lauksaimniecības marķēju-

mu. Šie marķējumi norāda, ka produkti ir 

ražoti no ekoloģiski tīrām izejvielām. 

“Būtiski atcerēties, kāda ir ekomarķējuma 

definīcija, jo tirgū pieejami neskaitāmi pro-

dukti ar marķējumiem, kas ir atsevišķu uz-

ņēmumu izdomāti un nenorāda kvalitāti vai 

atbilstību vides prasībām,” uzsvēra “Zaļās 

brīvības” eksperts. 

Vieni no zināmākajiem marķējumiem saistīti 

ar energoefektivitāti. “Mums zināmākie ir 

“TCO”, “Energy Star” un Eiropas Savienības 

energomarķējums,” norādīja J.Brizga, skaid-

rojot, ka, iekļaujot prasību 

pēc noteikti marķētām pre-

cēm, tehnikas dzīves cikla 

laikā iespējams samazināt 

elektroenerģijas izmaksas. Tāpat būtiska 

kategorija ir godīgās tirdzniecības marķēju-

mi, piemēram, “FLO Faitrade”, “UTZ Certi-

fied” vai “Hand in Hand” - tie galvenokārt 

nosaka taisnīgas samaksas principus pārti-

kas nozarē, kas veicina sociālekonomiskās 

situācijas uzlabošanos produktu ražotājiem. 

Savu praktisko pieredzi ar zaļajiem publiska-

jiem iepirkumiem sanāksmē klātesošajiem 

izstāstīja arī Iecavas novada domes iepirku-

mu speciāliste Evija Poļakova. Viņa atklāja, 

ka novadā atsevišķi kritēriji piemēroti pārti-

kas produktu, transportlīdzekļu, saimniecī-

bas preču un zupas virtuves pakalpojumu 

iepirkumos. “Iepirkumā par pārtikas pro-

duktu piegādi novada izglītības iestādēm 

atsevišķās produktu kategorijās uzvarēja 

vietējie zemnieki, tomēr joprojām kā lielu 

problēmu saskatām ražotāju nevēlēšanos 

kooperēties un nodrošināt nepieciešamo 

produktu klāstu,” tā E.Poļakova. 

Projekts “Zaļais publiskais iepirkums resursu 

efektīvai izaugsmei reģionos” no 2017. gada 

janvāra līdz 2021. gada decembrim tiek 

īstenots ar INTERREG Europe programmas 

2014. - 2020. gadam atbalstu.  

Aigars Ieviņš, 

ZPR sabiedrisko attiecību speciālists 

Pašvaldību iepirkumu speciālisti iepazīst ekomarķējumu specifiku 



Decembrī noslēgušies ZPR rīkotie pieredzes 

apmaiņas braucieni pašvaldību enerģētikas 

speciālistiem, kuros 16 Zemgales pašvaldību 

eksperti ieguva jaunas zināšanas par tuvējo 

kaimiņvalstu īstenoto enerģētikas nozarē. 

Pēdējā brauciena galamērķis — Polija un 

Vācija. 

Eiropas valstis tiecās uz mērķi līdz 2020. 

gadam par 20% salīdzinājumā ar 1990. gada 

datiem samazināt CO2 izmešu apjomu, pa-

lielināt atjaunojamo resursu izmantošanu un 

palielināt energoefektivitāti. “Latvija uzstā-

dījusi augstākus mērķus, tādēļ aizvien aktī-

vāk jāmeklē alternatīvas, ko integrēt privā-

tos risinājumos un  pašvaldības sektorā, 

tostarp siltumapgādē,” vizīšu mērķi skaidro-

jis ZPR projektu vadītājs Raitis Madžulis. 

Mācību vizītēs iegūtās zināšanas tiks integ-

rētas gan jaunajos pašvaldību, gan reģiona 

Enerģētikas rīcības plānos, kas 16 Zemgales 

pašvaldībās tiek izstrādāti, pateicoties ZPR 

īstenotajam projektam “Baltijas enerģētikas 

teritorijas - plānošanas perspektīvas”. 

Lai iegūtu jaunas zināšanas par citu valstu 

idejām konkrētās enerģētikas nozarēs, paš-

valdību speciālistiem, kuri piedalās rīcības 

plānu izstrādē, atbilstīgi prioritātēm tika 

rasta iespēja apmeklēt kādu no Baltijas jūras 

reģiona valstīm. Pirmais no šiem braucie-

niem tika rīkots par ģeotermālo siltumu 

Somijā un Igaunijā. Braucienos uz Dāniju un 

Zviedriju pašvaldību eksperti izzināja atjau-

nojamo resursu pielietošanas iespējas ap-

kārtnes apkures sistēmās un saules enerģi-

jas iespējas, bet decembra pirmajā pusē 

aizritēja brauciens uz Poliju un Vāciju, kurā 

septiņu novadu pārstāvji iepazinās ar kombi-

nētu pieeju un dažādu resursu izmantošanu 

siltuma un elektrības ražošanā. 

Polijā delegācija iepazinās ar hidroakumulā-

cijas staciju un vēja parku Židovā un Ščeci-

nas jauno koģenerācijas staciju. Pirmā Poli-

jas hidroelektrostacija Židovā ar 157 MW 

jaudu darbojas pēc akumulācijas principa, 

un būtiski, ka šajā stacijā ūdens uz augstāk 

esošo ezeru tiek uzpumpēts ne vien laika 

posmos, kad enerģija ir lētāka, bet arī brī-

žos, kad netālu esošajos vēja turbīnu parkos 

saražotā enerģija rada pārprodukciju: tādā 

veidā tiek kombinēta sistēma, kas ļauj piln-

vērtīgi un nepārtraukti izmantot pieejamos 

resursus. Savukārt “EcoGenerator” koģene-

rācijas stacijā Ščecinā pašvaldību speciālisti 

iepazinās ar poļu metodi siltuma un elektrī-

bas ražošanai no pašvaldībā saražotajiem 

cietajiem atkritumiem. Stundā sadedzinot 

20 tonnas atkritumu, 32 MW siltuma un 11 

MW elektrības ģeneratori ļaus ar enerģiju 

apgādāt 30 tūkstošus reģiona mājsaimniecī-

bu.  

Līdz ar dažāda tipa koģenerācijas stacijām 

pašvaldību speciālisti kā unikālu risinājumu 

Eiropas mērogā apskatīja arī vācu enerģijas 

akumulācijas staciju - 2014. gadā izveidotā 

un 2017. gadā paplašinātā Šverinas bateriju 

parka galvenais uzdevums ir kontrolēt reģi-

ona elektroenerģijas frekvenci. “Parka aku-

mulatoru kapacitāte ir 14,5 MWh, un īpaša 

programmatūra neskaitāmas reizes sekundē 

kontrolē tīkla jaudas, lai tīkla frekvence būtu 

precīzi 50 Hz,” tā parka pārstāvis Tomass 

Patzolds (Thomas Pätzold). Tas tiek panākts, 

akumulatorus nemitīgi uzlādējot un izlādē-

jot, turklāt uzstādītās baterijas tehnoloģiski 

atšķiras no sadzīves elektronikā izmantota-

jām, un kopš parka izveides zaudējušas tikai 

1% no maksimālās ietilpības. T.Patzolds arī 

atklāja, ka stacija var kalpot kā enerģijas 

avots strāvas pārrāvumu gadījumos, un šā-

dus risinājumus iespējams izmantot arī elek-

troenerģijas uzglabāšanai, piemēram, paš-

valdību vai daudzdzīvokļu ēkās, kombinējot 

tos ar vēja vai saules enerģijas risinājumiem. 

Projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas - 

plānošanas perspektīvas” paredzēts samazi-

nāt ietekmi uz klimatu un popularizēt atjau-

nojamās enerģijas izmantošanu. Plašāk par 

projektu iespējams lasīt tā mājaslapā. 

Aigars Ieviņš, 

ZPR sabiedrisko attiecību speciālists 

Pašvaldību pieredzes apmaiņas braucienos 
izzina Eiropas tendences enerģētikas jomā  

https://www.balticenergyareas.eu/


Gada pēdējā ceturksnī Zemgales Plānošanas 

reģiona Uzņēmējdarbības centrs (ZUC) turpi-

nāja iesākto mērķu sasniegšanu, rīkojot da-

žādus sabiedriskus pasākumus un veicinot 

sadarbību ar reģiona uzņēmējiem. 

Oktobrī notika vairāki sabiedriski pasākumi. 

Mēneša sākumā notika tikšanās konsulāta 

Vitebskā vadītāju Uģi Skuju, kurā pārrunāta 

gatavošanās 2018. gadā paredzētajam Lat-

vijas – Baltkrievijas biznesa forumam. Tajā 

plānots stiprināt Baltkrievijas un Latvijas 

uzņēmēju sadarbību, veidojot kontaktbiržas 

un tiešās potenciālo partneru tikšanās. 

SKILLS+ projektā 4. un 5. oktobrī notika 

tikšanās ar starptautisku Peer Review ko-

mandu, kas strādā pie informācijas un ko-

munikāciju tehnoloģiju (IKT) integrācijas 

rīcības plāniem mazajiem un vidējiem uzņē-

mumiem. Šobrīd jau izpētīta Latvijas kopējā 

situācija IKT izmantošanā, un pētījumā seci-

nāts, ka latvieši dažādās pieejamās tehnolo-

ģijas aktīvi izmanto informācijas ieguvē, 

tomēr ļoti maz uzņēmumu tās izmanto tieši 

komercdarbības produktivitātes paaugstinā-

šanai, tādēļ sākts darbs pie rīcībām, kas 

ļautu ērtā veidā digitalizēt uzņēmējdarbības 

procesus uzņēmumos.  

Kopā ar Aizkraukles uzņēmējdarbības atbal-

sta centru, 11. oktobrī Latvijas Lauku kon-

sultāciju un izglītības centra Aizkraukles 

konsultāciju birojā notika tikšanās ar apkār-

tnes uzņēmējiem, kur pārrunāts pieejamais 

atbalsts un problēmas uzņēmējdarbībā.  

Viens no šī ceturkšņa vērienīgākajiem uzņē-

mējdarbības atbalsta pasākumiem notika 

17. oktobrī. Forumā “Valsts atbalsta bizne-

su” Jelgavā uzņēmēji varēja saņemt visap-

tverošu informāciju par šobrīd pieejamo 

atbalstu. Tajā piedalījās arī ZUC, potenciālos 

un esošos uzņēmējus informēja par atbalsta 

iespējām, kuras sniedz pašvaldības. Zīmīgi, 

ka ar šo pasākumu arī iesākās ZUC un sadar-

bības partneru organizētais uzņēmējdarbī-

bas pasākumu cikls “Biznesa kokteilis Zem-

galē”. Ciklā tika organizēts seminārs “Esi 

drošs un zinošs biznesā” — pasākums, kurā 

kopā ar Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūras Jēkabpils biznesa inkubatoru un 

Aizkraukles uzņēmējdarbības centru uzņē-

mēji saņēma gan vērtīgu informāciju par 

Eiropas Savienības fondu piedāvājumu uz-

ņēmējdarbības atbalstam, gan jaunas zinā-

šanas par fizisko personu datu aizsardzības 

prasībām uzņēmumā,  kas aktuālas kļuvušas 

jaunās regulas dēļ. 

Novembrī ZUC speciālisti sāka gatavoties 

2018. gada aktivitātēm — tiekoties ar paš-

valdību tūrisma speciālistiem, tika pārrunā-

tas uzņēmējdarbības un tūrisma mijiedarbī-

bas aktualitātes, kā arī debatēts par gatavo-

šanos februārī gaidāmo tūrisma izstādi 

“BaltTour 2018”.  

Tāpat norisinājās vairāki semināri, kas vērsti 

uz uzņēmējdarbības vides efektivitātes pa-

augstināšanu. Bauskas pilī tika organizēta 

tikšanās par eksporta barjeru mazināšanas 

iespējām, savukārt Bauskas Biznesa bibliotē-

kā uzņēmēji tika informēti par pašvaldību 

un citu institūciju piedāvājumu uzņēmējdar-

bības atbalstam. Tikmēr Aizkrauklē aktuālās 

problēmas — darbaspēka trūkuma dēļ — 

tika pārrunāta uzņēmēju iespēja kā darba-

spēku piesaistīt imigrantus.  

Sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības uni-

versitātes Tehnoloģiju un zināšanu pārneses 

nodaļu novembra beigās rīkojām uzņēmēju 

vizītes, kurās klātienē bija iespējams iepazī-

ties ar universitātes zinātnieku piedāvājumu 

jaunu produktu izstrādē vai esošo uzlaboša-

nā. Lielu interesi par šo izrādīja Aizkraukles, 

Pļaviņu un Kokneses uzņēmēji, atzinīgi no-

vērtējot piedāvājumu un plānojot turpmāku 

sadarbību. 

Gada noslēgums tradicionāli ir padarītā 

atzīmēšanas un plānu veidošanas periods. 

Tā gada izskaņā ar Aizkraukles uzņēmējdar-

bības centru sākām gatavoties “Pārnovadu 

uzņēmēju dienām 2018”, bet decembra 

vidū tikāmies ar Zemgales uzņēmējdarbības 

speciālistu darba grupu, kurā atskatījāmies 

uz līdzšinējo sadarbību ar pašvaldībām un 

uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām. 

Savukārt 1. decembrī godinājām reģiona 

uzņēmējus, par ko plašāk lasīt iespējams šīs 

ziņu lapas 2. lappusē.  

Nauris Pauliņš, 

ZUC vadītājs 

Zemgales uzņēmējdarbības centrs aktīvi strādā un plāno attīstību nākotnē 
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ZEMGALE.lv 

Vai esi domājis, ka gribētu 

palīdzēt kādam bērniņam no 

bērnunama? Jā! Jā, bet ko 

tieši? Nē! 

Šie ir atbilžu varianti, kas 

pirmie ienāk prātā. Iespē-

jams, tev ir kāda cita atbilde. 

Bet arī tad, ja atbilde sākas ar 

jā, varētu, nebūt viegli sa-

prast un pieņemt lēmumu. 

Profesionāļi lēš, ka ģimene 

līdz lēmuma pieņemšanai 

adoptēt bērniņu, kļūt par 

audžuvecākiem vai aizbildni, 

nonākot laika posmā, kas ilgst pat līdz di-

viem un vairāk gadiem. 

Motivācija palīdzēt var būt visdažādākā, 

veids un iespējas arī. Varbūt tev piemērotā 

iespēja ir kļūt par mentoru jaunietim, lai 

palīdzētu apgūt patstāvīgas dzīves iemaņas, 

vai iesaistīties brīvprātīgajā darbā bērnu 

aprūpes iestādē. 

Atnāc uz sarunu vakaru! Neformālā gaisot-

nē pie tējas tases tiekoties ar līdzīgi domājo-

šiem būs iespēja gūt atbildes uz neskaidra-

jiem jautājumiem, dzirdēt kāda viesa reālo 

pieredzi, pajautāt speciālista viedokli, klie-

dēt šaubas, noskaidrot, par un pret. Tā ir arī 

iespēja pavadīt vakaru patīkamā gaisotnē ar 

mūziku un sarunām un ja, ne gluži pieņemt 

gala lēmumu, tad vismaz pavirzīties tam soli 

tuvāk. 

Sarunu vakari ir iecerēti trīs Zemgales pilsē-

tās, bet laipni tiek gaidīti arī visu apkārtējo 

novadu iedzīvotāji. Dalība pasākumā ir bez-

maksas iepriekš reģistrējoties. 

Piesakies un atnāc! 

Ilva Kalnāja, 

“Atver sirdi Zemgalē”  

komunikācijas speciāliste 

 

 

 

Tikšanās Jelgavā: 

20. februārī, kafejnīcas “Silva” 2.stāva zālē, 

Driksas ielā 7/9, no 17.00 līdz 20.00 

Reģistrēšanās: ejuz.lv/vakarsjelgava 

Tikšanās Bauskā: 

9. martā, vieta tiks precizēta (informācija — 

projekta mājaslapā) 

Reģistrēšanās: ejuz.lv/vakarsbauska 

Tikšanās Jēkabpilī: 

20. martā, vieta tiks precizēta (informācija 

— projekta mājaslapā) 

Reģistrēšanās: ejuz.lv/vakarsjekabpils 

http://ejuz.lv/vakarsjelgava
http://ejuz.lv/vakarsbauska
http://ejuz.lv/vakarsjekabpils

