
Cienījamie lasītāji!  

Zemgale - tas ir vārds, kas 

aizvien plašāk izskan ne vien 

reģionālā, bet arī Eiropas 

mērogā. 

Aizvadītajā desmitgadē īste-

notie projekti kalpojuši par 

pierādījumu mūsu potenci-

ālam, kas atspoguļojas jaun-

ās aktivitātēs. Būtiska Zem-

gales attīstības ievirze ir mo-

bilitāte un ilgtspējība. Pērn 

sākām darbu pie bezpilota 

transportlīdzekļu ieviešanas, 

šobrīd noslēgumam tuvojas 

enerģētikas rīcības plānu 

izstrāde pašvaldībām un tiek 

veidots atjaunojamās enerģi-

jas izmantošanas plāns. 

Mobilitāte kā atslēgvārds 

pavadīja arī pirmās 2018. 

gada Attīstības padomes 

sēdes.  

Esam panākuši, ka turpmāk 

valsts institūcijas pašvaldības 

precīzāk informēs par veica-

majiem darbiem ceļu nodalī-

juma joslās, bet aktīvas ikdie-

nas darbības dēļ mūsu reģi-

onā paredzētas vismazākās 

izmaiņas autobusu reisos. 

Zemgale - tā ir izaugsme, 

kvalitāte un sakārtota dzīves 

telpa! 

Valdis Veips, 

ZPR izpilddirektors 

Ceļu aktualitāte — sabiedriskais transports un apauguma likvidēšana 

Zemgales Plānošanas reģions 
ZIŅU LAPA        2018. GADA PAVASARIS 

ZPR Attīstības padomes janvā-

ra un marta sēdēs, tiekoties ar 

iesaistītajām pusēm, spriests 

par sabiedriskā transporta 

maršrutu tīkla pārskatīšanu un 

ceļmalu apauguma izciršanu 

un uzturēšanu.  

Ņemot vērā, ka valstī no jauna 

aktualizētas problēmas sa-

biedriskā transporta pakalpo-

jumu nodrošināšanā, padomes ikmēneša sēdē janvā-

rī Jelgavā piedalīties bija aicināts Autotransporta 

direkcijas (ATD) valdes priekšsēdētājs Kristiāns Go-

diņš. 

Ar sabiedriskā transporta nozares attīstību saistīto 

problēmu risināšanas epicentrā izvirzījusies atbildīgo 

institūciju vēlme samazināšanas virzienā pārskatīt 

reģionālo maršrutu tīklu un reisu skaitu, jo, kā seci-

nāts Sabiedriskā transporta padomē, turpmāk ar 

valsts piešķirto dotāciju minēto tīklu nav iespējams 

uzturēt līdzšinējā apmērā. Reģionālajos pārvadāju-

mos ieņēmumi krasi sarukuši, jo iedzīvotāju skaits 

reģionos ir samazinājies, mainījušies braukšanas 

paradumi, audzis privāto automašīnu skaits, bet 

maršrutu tīkls pēdējos gados palicis gandrīz nemai-

nīgs: Zemgalē 2012. gadā darbojās 170 maršruti, bet 

2016. gadā – 179.  

Pašvaldības un pārvadātāji nemitīgi ir sekojuši jebkā-

dām situācijas izmaiņām un paši centušies koriģēt kā 

maršrutus, tā reisu skaitu un laika grafiku, bet visos 

gadījumos cieši rēķinājušies ar iedzīvotāju vajadzī-

bām. Tanī pašā laikā Zemgales pašvaldību vadītāji 

izprot situācijas nopietnību un pamatā piekrīt iespē-

jamo izmaiņu veikšanai sabiedriskā transporta sistē-

mā, taču uzskata, ka tām jānotiek pakāpeniski un 

kompleksi, rūpīgi izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 

Domju priekšsēdētājiem ATD pārstāvis prezentēja 

statistikas datos bāzētu 29 sabiedriskā transporta 

pārskatīšanas vērtu maršrutu sarakstu, ko dēvēja 

vien par priekšlikumu un uzsvēra, ka Zemgalē, atšķi-

rībā no pērējiem reģioniem, tas ir viens no īsākajiem. 

Katrā no reģioniem maršrutu tīklu plānots samazināt 

aptuveni par vienu miljonu kilometriem gadā, bet 

Zemgalē kopējais nobraukums varētu samazināties 

vien par 642,9 tūkstošiem kilometru. Lielākais sama-

zinājums varētu skart Aizkraukles, Dobeles un Jēkab-

pils apkaimi. 

Tikmēr pašvaldību vadītāji iestājās par kompleksu 

pieeju sistēmas sakārtošanā. Vieni norādīja uz stigrā-

kas kontroles ieviešanu norēķinos par pasažieriem 

izsniegtajām braukšanas biļetēm, cīņu pret nelegāla-

jiem pārvadātājiem, bet citi atgādināja par sabiedris-

kā transporta pakalpojuma pēc izsaukuma ieviešanu. 

ATD pārstāvis skaidroja, ka katrā reģionā viens šāds 

pilotprojekts varētu sākt darboties līdz gada beigām, 

jo likumdošana tagad to atļauj. 

Savukārt marta Attīstības padomes sēdē, tiekoties ar 

atbildīgajām institūcijām, panākta vienošanās turp-

māk pašvaldības precīzāk informēt par ceļu apaugu-

ma izciršanu un veicamajiem darbiem.  

Debates Attīstības padomē sākās jau februārī, pēc 

tam, kad Tērvetes novada Bukaišu pagastā, veicot 

apauguma tīrīšanu, vietējās nozīmes ceļa Bukaiši-

Ceļmalnieki malās nozāģēti arī desmitiem gadu veci 

ozoli. Gadījumā, kas plašsaziņas līdzekļos guva ievē-

rojamu rezonansi, VAS “Latvijas Valsts ceļi” darbus 

sākotnēji saskaņojuši ar Tērvetes novada pašvaldību, 

taču iesniegumā minēta vien vispārīga informācija - 

Turpinājums 2.lpp. 
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Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības 

padomes dalībnieki un Administrācijas 

pārstāvji no 9. līdz 13. aprīlim viesojās 

Bulgārijā, kur Stara Zagoras reģionā tikās 

ar vietvaru pārstāvjiem, iepazinās ar to 

funkcijām, debatēja par sadarbību turp-

mākos projektos kā arī apmeklēja vietējos 

uzņēmumus un potenciālos sadarbības 

partnerus. 

Vizītes ievadā dalībnieki tikās ar Stara Zago-

ras reģiona lielāko pilsētu - Stara Zagoras 

un Kazanlakas - politiķiem, akcentējot tē-

mas, kurās esošā situācija un attīstības ie-

spējas abām valstīm un reģioniem ir līdzī-

gas. Raugoties uz reģionu kopumā, ir seci-

nāms, ka tā galvenie raksturlielumi būtiski 

neatšķiras no Zemgales, kas pierādījās arī 

sarunās ar Bulgārijas pārstāvjiem.  

Tāpat apspriesta arī šobrīd abu reģionu 

īstenoto Interreg Europe projektu 

“Innogrow” un “GPP4Growth” virzība un 

ietekme uz reģionālajām ekonomikām. 

Ņemot vērā sekmīgo projektu ieviešanu, 

iesaistītās puses izteikušas vēlmi turpināt 

sadarbību Eiropas Savienības līdzfinansēto 

projektu jomā, īpašu uzsvaru liekot uz līdzī-

go problēmjautājumu risināšanu. 

Abu valstu līdzīgā tautsaimniecība ļauj pozi-

tīvi raudzīties uz iespējamo sadarbību arī 

uzņēmējdarbības jomā. Kā vienu no inova-

tīvākajiem piemēriem bulgāri prezentēja 

Balkānos lielāko pazemes cauruļvadu re-

konstrukcijas uzņēmumu "Stroitelna Meha-

nizatsia AD”, kas saņēmis vairākas starp-

tautiskas atzinības. Šīs ražotnes saistošākais 

produkts, ko praksē arī demonstrēja Zem-

gales pārstāvjiem, ir cauruļvadu beztranše-

ju rekonstrukcijas ierīce, kas ļauj atjaunot 

ūdensvadu un kanalizācijas caurules, ne-

pārrokot ielas, bet caurules no iekšpuses 

pārklājot ar polimēru materiāliem. 

Vizītes laikā tika apmeklēts arī Testēšanas 

un Eiropas sertifikācijas centrs, kas nodar-

bojas ar vietējo un ārvalstu ražotāju pro-

dukcijas paraugu validēšanu, bet apmeklē-

tā Stara Zagoras Tirdzniecības un rūpniecī-

bas kamera ļāva precīzāk izprast reģiona 

uzņēmējdarbību kopskatā. 

Aizvien lielāku nozīmi pievēršot izglītībai, 

delegācija apmeklēja arī Trakia Universitāti. 

Būtiski, ka šī universitāte, līdzīgi kā Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte, piedāvā 

apgūt veterinārmedicīnu, lauksaimniecību, 

ekonomiku un inženierzinātnes, kas nākot-

nē ļautu paplašināt starptautisko sadarbību 

studentu un mācībspēku mobilitātes jomā. 

Jāatzīmē, ka vizītes laikā izkristalizējās arī 

citas nozares, kurās situācija abos reģionos 

ir līdzīga - sabiedriskā transporta pakalpoju-

mi, kultūras un sporta attīstība, veselīga 

dzīvesveida popularizēšana, kā arī komunā-

lā saimniecība un atkritumu apsaimnieko-

šana -, un kuras abiem reģioniem un val-

stīm iespējams attīstīt, apvienojot pieeja-

mos resursus. 

Santa Ozola, 

ZPR Administrācijas vadītāja 

neskaidrojot darbu apmēru un apauguma 

raksturojumu. 

Padomes sēdē, tiekoties ar Vides aizsardzī-

bas un reģionālās attīstības ministriju, VAS 

“Latvijas Valsts ceļi” (LVC), Valsts mežu die-

nestu un citām iesaistītajām pusēm, seci-

nāts, ka situāciju sarežģī dažādi interpretē-

jumi par “apauguma” definīciju 

un ceļu zemes nodalījumu josla, 

kurās nereti jau vēsturiski veikta 

apbūve vai stādījumi. Ceļa apau-

gums ir joma, kurā saskaras aina-

viskums un drošība: “Ir neskaitā-

mi gadījumi, kad abpus kokam 

lielā garumā ir klajš lauks, taču 

automašīna saslīdēs tieši tā, ka tā 

ietrieksies vienīgajā ceļa nomales 

kokā,” tā LVC Ceļu pārvaldīšanas un uzturē-

šanas pārvaldes direktors Aldis Lācis. Tāpat 

viņš arī norādīja, ka koks vairumā situāciju ir 

bīstamākais no šķēršļiem, ar ko transportlī-

dzeklis var saskrieties, jo trieciena rezultātā 

radusies enerģija koncentrējas mazā lauku-

mā. 

Debatēs panākta vienošanās, ka turpmāk 

iesaistītās puses saskaņojuma vēstulēs paš-

valdības informēs par cērtamajiem kokiem, 

kuru diametrs pārsniedz 20 cm, jau proce-

dūras sākumposmā ļaujot pašvaldībām pie-

saistīt, piemēram, Dabas aizsardzības pār-

valdi, un nepieciešamības gadījumā nesa-

skaņot atsevišķu koku ciršanu vai saskaņot 

to ar zināmiem notikumiem. 

Aigars Ieviņš, Juris Kālis, 

ZPR sabiedrisko attiecību speciālisti 

Vizītē Bulgārijā izzina nozaru līdzības un iespējamos sadarbības virzienus 



Projektā “Innogrow” Latvijas iesaistīto pušu 

ceturtajā diskusijā nozares eksperti diskusijās 

vienojušies, ka atbalstu mazās un vidējās 

uzņēmējdarbības sektoram jāveido reģionālā 

līmenī, sekmējot sadarbību un izaugsmi. 

Tikšanās ievaddaļā projekta pārstāvis Latvijā, 

Zemgales Plānošanas reģiona projektu vadī-

tājs Artūrs Penčura klātesošos iepazīstināja 

ar gūto pieredzi Itālijā, Mantovas reģionā. 

“Lai arī Lombardijas reģions Itālijā tiek uz-

skatīts par vienu no tehnoloģiski attīstītāka-

jiem un bagātākajiem, redzētie piemēri ļāva 

ar lepnumu skatīties uz situāciju Latvijā, jo 

arī mūsu reģionos daudz kas no Itālijā ievies-

tā jau eksistē un uzņēmēji lielā mērā pārņē-

muši ārvalstu pieredzi,” tā A.Penčura, piebil-

stot, ka būtiskākā atšķirība Itālijā ir ciešāka 

uzņēmēju sasaiste un konsorciju veidošana 

produktivitātes un peļņas palielināšanai. 

Tautsaimniecības transformācijā inovācijām 

ir būtiska loma, un Latvijas mērķis saskaņā 

ar 2016. gada Eiropas Inovāciju tablo 

(European Innovation Scoreboard) ziņojumu 

ir iekļūt “spēcīgo inovatoru” grupā - katego-

rijā, kurā atrodas, piemēram, Austrija, Beļģi-

ja un Īrija. Šobrīd no 28 Eiropas Savienības 

dalībvalstīm Latvija ierindota 25. vietā 

(Lietuva - 24. vieta, Igaunija - 14. vieta). 

Augstākās kategorijas būtiskākie raksturojo-

šie elementi ir industrijas daudzveidība un 

kombinēšana, kā arī augstāka starptautiskā 

integrācija, kas attiecīgi nozīmē šobrīd iz-

trūkstošu augstāku tirgus potenciālu. Lai to 

sasniegtu, valsts jau šobrīd izveidojusi dažā-

dus atbalsta mehānismus, kas var palīdzēt 

uzņēmējiem attīstīt savu darbību. 

Viena no šādām programmām ir Latvijas 

Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 

īstenotā “inovāciju skautu” programma. 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) 

vadošā pētniece Ilze Stokmane atklāja, ka 

viņas loma skauta amatā ir atlasīt projektus 

ar komercializācijas potenciālu un virzīt to 

attīstību un nonākšanu tirgū, kā arī apzināt 

uzņēmēju vajadzības pēc inovācijām, palī-

dzot tās sadarbībā ar pētnieciskajām organi-

zācijām attīstīt. “Šādi skauti darbojas visās 

būtiskākajās tautsaimniecības jomās, un LLU 

uzsvars likts uz zināšanu ietilpīgu bioekono-

miku - nozari, kas aptver bioresursu izman-

tošanu pārtikas, barības, enerģijas, preču un 

pakalpojumu ražošanā,” tā I.Stokmane. LIAA 

piedāvā arī atbalstu ideju autoriem, zināt-

niekiem, topošajiem un esošajiem uzņēmē-

jiem un jaunuzņēmumiem - rīkoti dažādi 

semināri, tīklošanas pasākumi, ideju turnīri, 

pieejamas vairākas finansiāla atbalsta prog-

rammas, no kurām vairākas paredzētas teh-

noloģiju izstrādei un produktu uzlabošanai. 

Reģionu MVU atbalstu iespējams saņemt arī 

Lauku atbalsta dienestā. Tā Zemgales reģi-

onālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs 

Viestures Reinfelds sanākušos informēja par 

divām atbalsta programmām - programmu 

“Leader” un “Atbalstu ieguldījumiem ar 

lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā 

un attīstīšanā” (URA). Uzņēmējiem “Leader” 

programmā vietējās ekonomikas stiprināša-

nas iniciatīvām iespējams saņemt līdz pat 

100 000 EUR ar atbalsta intensitāti 80%, ja 

projektu iesniedz vairāki uzņēmēji kopīgai 

lietošanai, savukārt URA programma sniedz 

atbalstu ar lauksaimniecību nesaistītu darbī-

bu attīstībai un dažādošanai, kā arī tūrisma 

aktivitāšu veicināšanai, turklāt finansēti tiek 

līdz pat 40% no attiecināmajām izmaksām. 

Sanāksmes noslēguma daļā iesaistītās puses 

debatēja par to, kāda pieeja - reģionāla vai 

nacionāla - Latvijas situācijā būtu piemēro-

tāka MVU atbalstīšanā, finansēšanā un ino-

vāciju ieviešanā lauku ekonomikas dažādo-

šanai. Šo sarunu rezultātā panākta kopīga 

izpratne, ka valstī nepieciešama ciešāka 

sadarbība starp izglītības un pētniecības 

iestādēm un MVU sektoru, kā arī nepiecie-

šams stiprināt starpnieku - inkubatoru, akse-

leratoru, tehnoloģiju skautu u.c. - lomu, kas 

palīdzētu stiprināt sadarbību, sekmējot uz-

ņēmēja un tautsaimniecības izaugsmi. 

INNOGROW 85% apmērā līdzfinansē Inter-

reg Europe programma. Kopējais projekta 

budžets - 1 574 322 EUR, ZPR budžets 129 

960 EUR (t.sk. ERAF: 110 466 EUR). Plašāk 

par projektu - interregeurope.eu/innogrow/ 

Aigars Ieviņš, 

ZPR sabiedrisko attiecību speciālists 

Eksperti: MVU attīstībai nepieciešama reģionāla pieeja  

http://www.interregeurope.eu/innogrow/


Zemgales Enerģētikas darba grupā pašvaldī-

bu pārstāvji un eksperti no dažādām organi-

zācijām apkopojuši viedokļus un idejas reģi-

ona ilgtspējīga transporta attīstības vīzijai. 

ZPR īstenotajā projektā “INTENSSS-PA” tiek 

izstrādāts reģiona plāns alternatīvo degvielu 

un atjaunojamās enerģijas izmantošanas 

perspektīvai, kura mērķis ir sekmēt alterna-

tīvās enerģijas izmantošanu un atjaunoja-

mās enerģijas pielietojamības paaugstināša-

nu transportā, tā mazinot fosilās enerģijas 

patēriņu un ārvalstu ietekmi. Lai šo plānu 

izstrādātu pilnīgāku, ZPR regulāri tiekas ar 

nozaru ekspertiem, debatējot par paveikto 

un precizējot plānā iekļauto. 

“Lai ieskicētu reģiona ilgtspējīga transporta 

attīstības vīziju, nepieciešams apzināties 

iedzīvotāju vajadzības, reģiona nākotnes 

virzību, pieejamos resursus un infrastruktū-

ru,” diskusiju ievaddaļā atklāja “INTENSSS-

PA” vadītājs Raitis Madžulis, uzsverot, ka 

alternatīvās enerģijas plāns izstrādāts saska-

ņā ar ZPR ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju 2015. līdz 2030. gadam. 

“Iedzīvotājiem jābūt informētiem 

par “zaļo” degvielu, taču būtiska ir 

arī tās pieejamība un jēgpilna iz-

mantošana,” tā R.Madžulis. 

Darba grupas pirmajā daļā klāteso-

šos pašvaldību pārstāvjus un eks-

pertus uzrunāja Latvijas Lauksaim-

niecības universitātes (LLU) Tehnis-

kās fakultātes vadošais pētnieks Gints Birzie-

tis. Savā stāstījumā viņš skaidroja nacionālo 

politiku alternatīvo degvielu nozarē un iz-

skaidroja dažādu alternatīvo degvielu, to-

starp jau šobrīd pieejamo bio-

degvielu, transportlīdzekļu 

priekšrocības un trūkumus. 

Tikmēr SIA “Ekodoma” pētnie-

ce Anda Jēkabsone ieskicēja 

bioenergoresursu paaudzes un 

uzsvēra, ka jau tuvākajā laikā 

jāsāk nopietnas diskusijas par 

biogāzes stacijām: “Lai 2022. 

gadā, kad beigsies obligātā 

iepirkuma komponentes (OIK) 

maksājumi, daudzas biogāzes stacijas netik-

tu likvidētas, nepieciešams sākt attīstīt alter-

natīvus gāzes izmantošanas veidus.” Viņas 

ieskatā biometāns Zemgalē ir viens no sa-

prātīgākajiem piedāvājumiem alternatīvās 

degvielas nozarē, jo tas ir būtisks klimata 

pārmaiņu instruments, iespējams iegūt no 

vietējiem resursiem, un viegli pieejams bio-

resursu un bioatkritumu apjoma dēļ. 

Kā atklāja Bezizmešu mobilitātes atbalsta 

biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Bergs, 

Eiropas Savienībā liels uzsvars tiek likts uz 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināju-

mu, un Zemgales reģionam, pateicoties 

lauksaimniecības nozarei, ir iespējams kļūt 

par vadošu spēlētāju alternatīvo degvielu 

jomā arī plašākā reģionā. “Lietuvā jau šobrīd 

ražo fotoelektriskos paneļus. Zemgalei ir viss 

nepieciešamais, lai ražotu ilgtspējīgiem kri-

tērijiem atbilstošu enerģiju - biodegvielu vai 

zaļo elektroenerģiju,” tā A.Bergs. 

Savukārt sanāksmes otrajā daļā norisinājās 

“Baltijas vides foruma” rīkota diskusija par 

atjaunojamo energoresursu un alternatīvo 

degvielu ražošanu un izmantošanu Zemga-

les reģiona transportā. Tajā pašvaldību pār-

stāvji pauda daudzas idejas, kas veicinātu 

iepriekš pausto ideju par Zemgali kā mugur-

kaulu atjaunojamajai enerģijai reģionā. Līdz 

ar iepriekšējās diskusijās apspriestajām do-

mām par biogāzes vai ūdeņraža ražotnes un 

uzlādes stacijām izskanēja arī jaunas - pie-

mēram, specifiskāki plāni, kā pēc OIK maksā-

jumu pārmaiņām izmantot un enerģijas tīklā 

integrēt esošās biogāzes stacijas vai kā LLU 

varētu kļūst par reģiona izcilības centru al-

ternatīvās enerģijas jomā. 

Pasākuma noslēgumā, līdzīgi kā iepriekšējās 

reizēs, klātesošajiem bija iespējams iepazī-

ties ar BMW i3 elektromobili, uzzinot tā 

iespējas, un ikdienas lietošanas specifiku. Kā 

atklāja A.Bergs, praksē ar šo auto iespējams 

veikt ap 150 km lielu distanci, taču tehnolo-

ģiju attīstības rezultātā BMW jau sācis pie-

dāvāt akumulatoru uzlabošanas program-

mu, ievērojami palielinot ar vienu uzlādi 

veicamos attālumus. 

Apmācību prezentācijas ar plašāku informā-

ciju lejupielādēt iespējams ZPR mājaslapas 

sadaļā "Lejupielādes". 

Pasākums rīkots ar ZPR īstenotā projekta 

“Enerģētikas pasākumu telpiskās un sociāl-

ekonomiskās ilgtspējības plānoša-

na” (INTENSSS-PA) atbalstu. Projektu pilnībā 

finansē Eiropas Savienības HORIZON2020 

programma, un tā kopējais budžets ir 1 707 

925 EUR, savukārt ZPR budžets ir 70 606,25 

EUR. 

Aigars Ieviņš, 

ZPR sabiedrisko attiecību speciālists 

Zemgale var kļūt par alternatīvās enerģijas 
mugurkaulu 



Ar daudzpusīgu, dažādām interesēm atbilstī-

gu piedāvājumu izstādē pārstāvētas visas 22 

reģionā ietilpstošās pašvaldības, kas tradici-

onāli apvienojušās sešos sadarbības pudu-

ros. Vienu no tiem veidoja Jelgavas pilsēta, 

Jelgavas un Ozolnieku novads, otru – Jēkab-

pils pilsēta un Krustpils novads, trešo – Baus-

kas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku no-

vads, ceturto – Auces, Dobeles un Tērvetes 

novads, piekto – Aizkraukles, Pļaviņu, Kokne-

ses un Skrīveru novads, bet sesto, tā dēvēto 

Sēlijas puduri – Jaunjelgavas, Jēkabpils, Ne-

retas, Salas un Viesītes novads. 

Stenda noformējumam oriģinalitāti šogad 

piešķīra katrai pašvaldībai īpaši izveidota 

krāšņa pastmarka, kas sevī ietver pašvaldības 

nosaukumu, ģerboni un konkrētajai teritori-

jai visraksturīgākā tūrisma objekta vai aina-

vas fotoattēlu. Gatavojoties izstādei, izgata-

votas arī 22 veidu drukātas pastkartes. Sten-

da apmeklētāji izvēlētās pilsētas vai novada 

pastkarti bez maksas kā sveicienu varēja 

nosūtīt kādam īpašam cilvēkam, aicinot viņu 

apceļot šo vietu. Interesenti, norādot precīzu 

saņēmēja pasta adresi, turpat stendā minēto 

pastkarti varēja iemest speciālā pastkastītē, 

bet organizatori nodrošināja tās nosūtīšanu. 

Izstādē apmeklētājiem bija iespēja ne vien 

uzzināt par klasiskajiem novadu apskates 

objektiem, bet arī aktuālo 2018. gada piedā-

vājumu un nogaršot vietējo pārtikas amat-

nieku veikumu un iesaistīties radošās aktivi-

tātēs ar Tērvetes rūķiem, Daugavas raganām 

un citiem simboliskiem tēliem. 

Juris Kālis, 

ZPR sabiedrisko attiecību speciālists 

Zemgale - 22 krāšņas 
pastmarkas un pastkartes  
Zemgali ir jāiepazīst, jāizgaršo, jāiemīl un jāsajūt! Starp-

tautiskajā izstādē – gadatirgū “Balttour 2018” par to 

varēja pārliecināties ikviens apmeklētājs, kurš piestāja, 

lai izzinātu ar pašvaldību finansiālu atbalstu iekārtoto 

Zemgales Plānošanas reģiona tūrisma stendu.  



Zemgales Kultūras 
programmā pieejami   
120 000 € 
Zemgales Plānošanas reģi-

onā noslēgusies pieteikšanās 

uz Valsts Kultūrkapitāla fon-

da Latvijas Valsts mežu fi-

nansētās Zemgales Kultūras 

programmas 2018 projektu 

konkursu, un šogad tajā pie-

teikti 80 projekti. 

Konkursa mērķis ir veicināt 

Zemgales reģiona tradicionā-

lo kultūras vērtību saglabāša-

nu, popularizēšanu un pie-

ejamību plašai sabiedrībai, 

tostarp veicināt zemgaļu un 

sēļu materiālās un nemateri-

ālās kultūras daudzveidības 

saglabāšanu, vienota Zem-

gales tēla veidošanu, atbal-

stīt jaunrades un pētniecības 

procesus kultūras jomā, sek-

mēt reģiona līdzsvarotu attīs-

tību kultūras nozarē. 

Šogad Valsts Kultūrkapitāla 

fonda Padomes piešķīrums 

Zemgales Kultūras program-

mas projektu konkursam ir 

dāsnāks nekā pirms gada.  

Pavisam projektu ieviešanai 

atvēlēti 120 000 eiro, tomēr, 

apkopojot saņemtos pieteiku-

mus, secināts, ka kopējais 

prasītās summas apmērs, kā 

jau tas ierasts, ir ievērojami 

lielāks, sasniedzot 317,5 

tūkstošus EUR. 

Paredzams, ka konkursa 

rezultāti būs zināmi pēc 26. 

aprīļa, kad Valsts Kultūrkapi-

tāla fonds apstiprinās konkur-

sa rezultātus un piešķirto 

finansējumu. 

Zemgalē, līdzīgi kā citos reģionos, noslēgusies foto-

grāfiju un stāstu iesūtīšana portālam ainavudargu-

mi.lv, kur atspoguļojumu gūst simtgades pasākuma 

“Reģionu dienas” aktivitātes “Dāvana Latvijai – 

elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas aina-

vu dārgumi vakar, šodien, rīt”” svarīgākās norises. 

Minētās aktivitātes ieviesēji ir pateicīgi ikvienam 

interesentam par atsaucību un praktisku rīcību 

topošās elektroniskās ainavu krātuves papildināša-

nā ar agrāko gadu fotogrāfijām, atmiņu uzplaiksnī-

jumiem un paustajiem novēlējumiem reģionam 

nozīmīgāko ainavu saglabāšanā nākamajām paau-

dzēm. Par krātuvē ietvertajām Zemgales izcilāka-

jām ainavām pavisam iesūtīts vairāk nekā 100 da-

žādos laikos uzņemtu fotogrāfiju, visvairāk auglīgo 

līdzenumu, Tērvetes, Rundāles, kā arī Mūsas un 

Mēmeles satekas ainavu raksturojošas fotogrāfi-

jas. Mazāk aktīvi bijuši Zemgales stāstnieki, taču 

īpašs prieks par aizkrauklieti Jāni Spārniņu, kurš 

Daugavas un Pērses satekas ainavai veltījis pat 

izjustas dzejas rindas. 

Ainavu dārgumu krātuves izveide turpinās. Aprīlī 

un maijā katrā no pieciem plānošanas reģioniem 

strādās profesionāli fotogrāfi un veiks visu 50 dār-

gumu krātuvē iekļauto ainavu fotofiksāciju, bet 

iegūtos attēlus nodos krātuves veidotāju rīcībā. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) darbinieki līdz 

septembrim sagatavos ceļojošo izstādi. Vispirms 

katrā no plānošanas reģioniem būs apskatāma tā 

izstādes daļa, kas iepazīstinās ar konkrētā reģionā 

krātuvē iekļautajām 10 ainavām, bet, sākot ar 26. 

oktobri, kopizstāde pilnībā būs aplūkojama LNB 

ēkā. Jau zināms, ka Zemgalei veltīto izstādi atklās 

5. septembrī Jelgavas pilī, kad notiks arī plaša dis-

kusija ar kompetentu speciālistu un zinātnieku 

piedalīšanos.  

Savukārt reģiona uzņēmējiem, kuri aktīvi darbojas 

tūrisma nozarē un gatavo jaunās sezonas piedāvā-

jumu ceļotājiem, Zemgales 

desmit izcilāko ainavu iekļau-

šana Latvijas Dārgumu krātu-

vē, ir jauns impulss pašiem 

lepoties un citiem atklāt to 

unikalitāti un krāšņumu. Tur-

klāt visas Zemgales desmitnie-

kā iekļuvušās ainavas ir iecienī-

tas gan tūristu, gan vērienīgu 

atpūtas pasākumu rīkotāju 

vidū. Tā Latvijas 100. jubilejas 

gadā jau maijā gleznainajā 

Tērvetes dabas parkā, kam 

šogad atzīmē dibināšanas 60. gadskārtu, notiks 

Vislatvijas Meža dienas, bet Rundāles pils ansamblī 

sagaidīs gadskārtējo Dārza svētku dalībniekus. 

Tāpat ar krāšņu baroka mūzikas koncertu maijā 

atzīmēs Jelgavas pils 280. jubileju, Pils salā lietoša-

nā nodos 20 metru augstu koka konstrukciju skatu 

torni. Viesītes novadā Vasaras saulgriežu svētkos 

spožas jāņugunis iedegsies Ormaņkalnā un tuvējā 

Līgo kalniņā Saukas ezera apkaimē. Vēl Bauskas 

Pilskalna estrādē, vietā, kur Mūsa ar Mēmeli satie-

kas, vasaras mēnešos izskanēs vismaz četri starp-

tautiski dažādu žanru mūzikas festivāli, bet skrīve-

rieši septembra sākumā vietējā dendrārijā plaši 

atzīmēs unikālā Parka svētkus. 

Juris Kālis, 

ZPR sabiedrisko attiecību speciālists 

Jauns impulss lepoties ar desmit lieliskākajām ainavām  

http://www.ainavudargumi.lv
http://www.ainavudargumi.lv


Finiša taisnē iegājusi Eiropas Sociālā fonda 

projektā “Atver sirdi Zemgalē” izstrādātā 

„Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas 

plāna 2017. -2020. gadam” (DI plāna) izstrā-

de. Ar ZPR Attīstības padomes lēmumu plāns 

apstiprināts un tas nodots izskatīšanai un 

saskaņošanai Labklājības ministrijas Sociālo 

pakalpojumu attīstības padomei.  

Pēc plāna galīgās apstiprināšanas Zemgales 

pašvaldības varēs sākt ERAF finansējuma 

apguvi sociālo pakalpojumu infrastruktūras 

izveidei un veidot savās teritorijās dienas 

aprūpes centrus, grupu dzīvokļus un citus 

ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus 

cilvēkiem ar invaliditāti un ārpusģimenes 

aprūpē esošiem bērniem. Nedaudz ieilgusī 

plāna izstrādes un apstiprināšanas gaita 

projekta komandai radīja bažas par sociālo 

pakalpojumu sniegšanai paredzētā finansē-

juma savlaicīgu apguvi, jo sociālo pakalpoju-

mu sniegšanai nepieciešamā infrastruktūra 

pašvaldībās tiks izveidota, un attiecīgi šo 

pakalpojumu sniegšana uzsākta tikai nāka-

mā gada otrajā pusē. Tomēr projektā pieeja-

ma virkne pakalpojumu, kuru sniegšanai nav 

nepieciešama papildus infrastruktūra, un tos 

pašvaldības var sniegt jau tagad, izmaksas 

iesniedzot apmaksai no projekta līdzekļiem.  

Lai novērstu radušos šķēršļus, pakalpojumu 

saņemšanai, projekta komanda devās vizītēs 

pie reģiona pašvaldību sociālajiem dienes-

tiem, un tikšanās reizēs uzklausīja problē-

mas, skaidroja iepirkumu un atskaišu saga-

tavošanas prasības, kā arī sniedza ieteiku-

mus. Pēc vizītēm pie pašvaldībām ir būtiski 

aktivizējusies sociālo pakalpojumu sniegšana 

bērniem ar invaliditāti un to ģimenēm. Ikvie-

nam bērnam, kam noteikta invaliditāte un 

īpašas kopšanas nepieciešamība, ir iespēja 

saņemt aprūpes un “atelpas brīža” pakalpo-

jumus. Šobrīd projekta apmaksātu aprūpes 

pakalpojumu saņem 14 bērni, bet 21 bērns 

ir saņēmis “atelpas brīža” pakalpojumu. 

Tāpat veiksmīgi turpinās projekta finansēto 

sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniegšana 

pieaugušajiem ar garīga rakstura traucēju-

miem un bērniem ar invaliditāti un to liku-

miskajiem pārstāvjiem. No 300 pieaugušām 

personām ar garīga rakstura traucējumiem, 

kam veikts individuālais novērtējums un 

izstrādāts atbalsta plāns, līdz šī gada febru-

āra beigām dienas aprūpes centra pakalpo-

jumus jau saņem piecas personas. No 356 

bērniem, kam veikts individuālo vajadzību 

novērtējums un izstrādāts atbalsta plāns, 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņē-

muši 12 bērni un viņu vecāki. Lai paplašinātu 

pakalpojumu saņēmēju loku, šī gada cetur-

tajā ceturksnī tiek plānota papildus personu  

izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde. 

Veicinot sabiedrības un mērķgrupas infor-

mētību, drīzumā iecerēts pieredzes apmai-

ņas brauciens. Tajā aicināsim esošās un 

potenciālajās ģimenes, kas uzņemas rūpes 

par pamestiem bērniem, pašvaldību sociālo 

dienestu ģimeņu speciālistus un speciālistus, 

kas drīzumā pašvaldībā plāno veidot ģime-

niskai videi pietuvinātu pakalpojumu ārpus-

ģimenes aprūpē esošiem bērniem, bāriņtie-

su speciālistus, audžuģimeņu un ģimeņu 

atbalsta biedrību pārstāvjus, mediju pārstāv-

jus. Pasākuma laikā iecerēts apmeklēt Zvan-

nieku mājas Cēsu pusē, kuru saimnieki ģi-

menes modelim pietuvinātā vidē bērnuna-

ma bērniem māca uzņemties rūpes un ap-

gūt dzīvei nepieciešamās iemaņas. 

Lai veicinātu uzņemošo ģimeņu skaita pie-

augumu, organizēti sarunu vakari potenci-

ālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžu-

ģimenēm. Pirmie sarunu vakari jau notikuši 

Jelgavā, Bauskā un Jēkabpilī pulcējot 75 

interesentus. Saņemtās atsauksmes no da-

lībniekiem par pasākumā radīto atmosfēru 

un saņemto informāciju ir pozitīvas: kādai 

dalībniecei sarunu vakars vēl vairāk nostipri-

nāja viņas pārliecību uzņemt ģimenē bērnu, 

bet cita apmeklētāja uzskata, ka viņai node-

rīgi bija citu ģimeņu pieredzes stāsti, kā arī 

informācija par dažādajām atbalsta formām. 

Ilva Kalnāja, 

projekta “Atver sirdi Zemgalē”  

komunikāciju speciāliste 

Deinstitucionalizācija uzņem apgriezienus 
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Marta beigās Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes (LLU) galvenajā mītnē – Jelga-

vas pilī – norisinājās Zemgales skolēnu reģi-

onālā zinātniski pētniecisko darbu 9. konfe-

rence. 

Konferencē pavisam piedalījās 215 9. līdz 

12. klašu skolēni, 21 sekcijā aizstāvot 186 

darbus. Visvairāk darbu aizstāvēti Vēstures 

un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijā (16), 

Bioloģijas un Pedagoģijas sekcijā - katrā 15 

darbi, un Mākslas sekcijā – 14 darbi. 

Katras sekcijas labākie pētījumi izvirzīti 

Valsts zinātniski pētniecisko darbu konfe-

rencei, kas Rīgā norisināsies 20. un 21. aprī-

lī. Turklāt pirmo (atsevišķās sekcijās - pirmo 

trīs) vietu ieguvēji Ķīmijas, Bioloģijas, Zemes 

zinātnes un/vai Ekonomiskās ģeogrāfijas, 

Fizikas, Astronomijas, Matemātikas, Veselī-

ba zinātnes, Socioloģijas, Ekonomikas, Vēs-

tures, Tieslietu, Informātikas, Vides zināt-

nes, Inženierzinātnes, Mākslas sekcijā iegu-

vuši iespēju LLU ārpus konkursa studēt 

valsts finansētajās studiju vietās. Pateicoties 

pašvaldību finansiālam atbalstam, katras 

sekcijas labākā darba autors vai autori saņē-

ma arī ZPR naudas balvu 50 eiro apmērā un 

piemiņas velti – vērtīgu grāmatu. 

Juris Kālis, 

ZPR sabiedrisko attiecību speciālists 


