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IEVADS
Zemgales plānošanas reģions Eiropas Sociālā Fonda projekta "Zemgales reģiona līdzdalība
Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā kultūras, sociālās
iekļaušanas un reģionālās attīstības jomā" ietvaros veica apsekojumu par Zemgales
pašvaldību dalību EK programmās un iniciatīvās.
Apsekojuma mērķis - apzināt pašvaldību pieredzi darbā ar EK finanšu instrumentiem, iegūt
informāciju par pozitīvo projektu pieredzi, negatīvajiem aspektiem un sadarbības turpināšanu
ar projektos iegūtajiem partneriem.
Apsekojums balstīts uz Zemgales pašvaldību un to iestāžu aptauju internetā. No 22 Zemgales
reģionā esošās pašvaldībām aptaujā piedalījās 21 pašvaldība. Kopumā tika iegūtas 45
pabeigtas intervijas ar pašvaldību un to iestāžu darbiniekiem, kuri strādā teritorijas
plānošanas, projektu, sociālā darba un kultūras jomās. Apsekojums tika veikts laika posmā no
2010.gada 27.oktobra līdz 2011.gada 10.februārim.
Pēc anketēšanas rezultātu apkopošanas tika identificēti speciālisti, ar kuriem veiktas
padziļinātās intervijas. Apsekojuma ietvaros tika veiktas 5 padziļinātās intervijas ar projektu
ieviesējiem.
Padziļināto interviju mērķis – uzzināt no EK programmu un iniciatīvu projektu ieviesējiem
par sadarbības pieredzi projektu ieviešanā.
Intervijas tika veiktas laika posmā no 2011.gada 1.marta līdz 31.martam.
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1. Aptauja
1.1.

Pašvaldību dalība EK programmās un iniciatīvās

Zemgales reģiona pašvaldības un to iestādes ir ieviesušas projektus vairākās EK programmu
un iniciatīvu programmās. 50% respondentu ir ieviesuši kādu EK programmu projektu.
Populārākās no programmām ir:
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.;(8)
Rīcības programma mūžizglītības jomā;(4)
Europe Aid;(2)
Eiropa pilsoņiem;(2)
Programma vistrūcīgākajām personām;(1)
Jaunatne darbībā;(1)
COMENIUS;(1)
Comenius Regio;(1)
Baltijas jūras reģiona transnacionālā sadarbības programma 2007.-2013.;(1)
Life + (1)
Populārākās no minētajām programmām ir Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programma 2007.-2013.(8) un Rīcības programma mūžizglītības jomā (4). Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. Minētajos projektos pašvaldības
darbojās gan kā vadošie partneri, gan arī kā partneri, piemēram Zemgales Plānošanas reģiona
izveidotajos projektos.
Zemgales Plānošanas reģions ir daudzu projektu iniciators, kas rosina novadus iesaistīties
dažādu EK programmu un iniciatīvu projektu ieviešanā.
58% respondentu uz jautājumu „Vai kādreiz esiet iesnieguši projekta pieteikumu EK
programmās, kurš nav guvis atbalstu?” ir atbildējuši, ka nav iesnieguši šāda veida projektus.
Kā problēmas vai iemesli, kāpēc šāda veida projekti nav iesniegti, tika minēti:
Informācijas trūkums;
Nav bijis pašvaldības atbalsts;
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Nebija pieredzes;
Esam pēc novadu reformas jauna struktūrvienība;
Projekta iesniegumus esam snieguši ES struktūrfondu programmās;
Nebija vai bija par maz informācijas;
Problēmas rada tas, ka šo programmu darba valoda ir angļu valoda;
Neprotam uzrakstīt un nebija atbalsts no pašvaldības;
Nav piedāvāta aktuāla tēma;
Pietrūka kapacitātes;
Šķiet ļoti sarežģīti;
Prioritātes nebija atbilstošas mūsu mērķiem/ attīstības prioritātēm;
Ozolnieku vidusskola darbojās kā partneris programmā "Jaunatne darbībā". Lai paši
iesnigtu, iespējams, tūkst skaidri saprotamas informācijas par projektu iesniegšanas
iespējām un prasībām;
Finansējuma problēmas;
Nav bijusi interese nevienā no programmām vai arī informācijas trūkums par
finansējuma piesaistes iespējām EK programmās.
Viens no iemesliem ir arī pašvaldību darbinieku kapacitāte un finanšu līdzekļu pieejamība.
Kā prioritāri pašvaldībās tiek uzskatīti ES fondu projekti ar lielām investīcijām, kuru
konkursi tiek rīkoti pēc ierobežotas atlases principa un pašvaldības saņem uzaicinājumus
tajos piedalīties.

1.2.

Projektu jomas
Kā populārākā joma, kurā realizēti EK programmu un iniciatīvu projekti respondenti

minējuši „Kultūru”. Vēl respondenti minējuši „izglītības”, „īpašuma apsaimniekošanas”,
„pilsētas attīstības un plānošanas” un „tūrisma” jomās.
Kultūras un tūrisma jomās projekti vērsti uz muzeju attīstību, amatniecības centru
izveidi, dažādu pasākumu organizēšanu un pārrobežu sadarbību šajās jomās.
Izglītības jomā tiek realizēti projekti skolēnu sadraudzībai, apmācībām un apmaiņas
braucieniem, nometņu organizēšanai, kā arī skolu telpu renovācijai.
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Teritorijas attīstības un plānošanas jomā tiek ieviesti projekti reģionālās sadarbības
jomā, dažādu plānošanas dokumentu, kā arī dažādu tehnisko projektu izstrādē un to
realizācijā.

1.3.

Ieviestie projekti

Projekti:
Programma
Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programma 20072013
Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programma 20072013
Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programma 20072013
ERAF

ERAF
Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonds
INTERREG
Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programma 20072013
Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programma 20072013
Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programma 20072013
Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programma 20072013
Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programma 20072013
Sorosa fonds Latvija

Projekta nosaukums
Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas
– Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs
Atraktīvu un pieejamu muzeju veidošana Zemgalē un
Ziemeļlietuvā
Kultūra Sēlijā- kopā abās robežu pusēs
Atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana
kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Pilsrundāles
vidusskolā
Pilsrundāles vidusskolas pielāgošana izglītotājiem ar
funkcionālajiem traucējumiem
Pārtikas produktu piegāde vistrūcīgākajām personām
Kultūra bez robežām
Vidus - Baltijas amatniecība
Pārrobežu sadarbība starp Pluņģi un Bausku –
kopējās sporta aktivitātes un pamats nākotnei
Starptautiskā sadarbība un tradīciju saglabāšana
Zemgales reģionā
Consolidate Communities of Cross-Border region
through Expression of History in Arts, Ethnic
Identity
„Starptautiskā sadarbība un tradīciju saglabāšana
Zemgales reģionā” (Zemgales tradīcijas)
"Skolēna viedoklis - Eiropas dimensija"
Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.
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Grundtvig
Baltijas jūras reģiona
transnacionālā sadarbības
programma 2007.-2013
Eiropas Komisija Europe Aid
ES pilsētu sadraudzības
projekts

1.4.

Arte - pieaugušo tiesības uz izglītību
Radoši vēji pieaugušo izglītībā
Mazo uzņēmēju sadarbība lauksaimniecībā
Lauku reģionu transformēšana, veidojot jaunus
attīstības scenārijus, vēstījumus un pievilcīgu vides
dizainu” (Trans in Form)
Zināšanu un iespēju veicināšana Moldovas Kahula
reģionā
Draudzība Eiropā. Nekad nav par vēlu.

Projektu partneri un sadarbība ar tiem

Zemgales reģiona pašvaldības ieviešot projektus ir bijušas gan kā vadošie partneri, gan kā
sadarbības partneri. Respondenti minējuši sekojošus vadošos partnerus projektos.
Zemgales plānošanas reģions
Viesītes novada pašvaldība
Bauskas rajona padome
Jēkabpils novada pašvaldība
Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Aizkraukles komiteja
Jelgavas pilsētas dome
Pakruojas rajona pašvaldība (Lietuva)
Akmenes mūzikas skola (Lietuva)
Izglītības un attīstības centrs
Latvijas lauku sieviešu apvienība
Notodenas pašvaldība (Norvēģija)
Aizkraukles novada dome.
19 pašvaldībām, kuras ir ieviesušas projektus ir bijusi veiksmīga sadarbība ar partneriem tikai
2 pašvaldībām vai to iestādēm nav bijusi veiksmīga sadarbība ar projekta partneriem.
Projektos, kuru vadošais partneris ir ZPR piedalās 20 partneri no Zemgales novadiem un
pilsētām. 2010./2011.gadā, ZPR ieviešot 16 projektus, sadarbojas ar 78 partneriem no Eiropas
un Skandināvijas valstīm, kā arī no Krievijas.
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1.5.

Ieguvumi/rezultāti projektos
Viena projekta ietvaros projektu jomas pārklājas un ir grūti nodalāmas. Zemgales

Plānošanas reģions kā vadošais partneris sadarbībā ar reģionā esošajām pašvaldībām ir
realizējis vairākus projektus kultūras un tūrisma jomās, kuru sīkāk var sadalīt sekojošās
jomās – amatniecība, muzeji un dažādi kultūras pasākumi.
Minēto projektu ieguvumi ir:
Amatniecība
Amatniecības centra renovācija, aprīkojuma iegāde, darbības paplašināšana.
Noorganizēti kokamatniecības festivāli Zasā un Rokišķos; Noorganizēts pieredzes
apmaiņas brauciens Zviedrijā; Izdots tūrisma buklets četrās valodās, prezentēts
tūrisma izstādēs; "Balttour" un "Vivatture". Izveidots buklets par veiksmes stāstiem;
Izdots amatniecības katalogs; Izveidoti 11 amatniecības centri Latvijā un Lietuvā;
Noorganizēts Bauskas mākslas un amatniecības festivāls; Noorganizēts pieredzes
apmaiņas brauciens Latvijā un Lietuvā.
Amatniecības un mākslas tūrisma veicināšana, jaunu tūrisma maršrutu un
informatīva bukleta izveide, piedalīšanos starptautiskajās izstādēs, kā arī
amatniecības un mākslas atbalsta infrastruktūras tīkla izveide, veikta atsevišķu ēku
rekonstrukciju, amatniecības un mākslas centru iekārtošana.

Muzeji
Atjaunots Krustpils pils B korpuss, kurā izvietots muzeja atklātais krājums un
ierīkotas telpas muzejpedagoģiskajām nodarbībā.
Ir nodrošināta krājuma saglabāšana un pieejamība, kā arī pilnveidotas muzeja darba
formas.
Lifta piegāde un uzstādīšana personām ar kustību traucējumiem; Apgaismojuma
sistēmas rekonstrukcija; Muzeja krājuma un darba telpu apkures sistēmas
rekonstrukcija; Muzeja krājuma telpu rekonstrukcija; Muzeja krājuma telpu mēbeļu
iegāde; Audiogida izveidošana; Bauskas pils ZA torņa fasādes oriģinālo dekoratīvās
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grafito apdares fragmentu konservācija un restaurācija; Bauskas pils ieejas lieveņu
rekonstrukcija; Bauskas pils ieejas daļas bruģa un šaujamlūku restaurācija
Kultūra
Kopīgi folkloras svētki Rokišķos, Viesītē un Aknīstē, gaismas iekārtas, skaņas
iekārtas., tautu tērpi, klēpja dators, projektors un protams nemateriālais mantojums
cilvēku attiecības.
Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu starp institucionālo sadarbību un sabiedriskās
aktivitātes Latvijas un Lietuvas iedzīvotājiem kultūras jomā. Projekta aktivitātes ir
saistītas ar pārrobežu sadarbības modeļa kultūras jomā izstrādi, kopprojekta –
muzikālā darba sagatavošanu un realizāciju, kā arī publicitātes pasākumiem.
Spilgtākais no iepriekšminētā ir tieši muzikālā darba – scēniskas oratorijas „Paldies,
Saule!” kopiestudējums, jo šāda veida projekts Jelgavā tika realizēts pirmo reizi.
Darbs tika sarakstīts un sakomponēts šī projekta ietvaros, to uzveda vadošie Jelgavas
un Šauļu pilsētu kultūras "darba" spēki.
Latvijas - Lietuvas kultūras mantojuma saglabāšana, kopējo tradīciju apzināšana LV
un LT
Folkloras festivāli "Sēļi dzied un dejo kopā", gaismas, skaņas iekārtu iegāde, tautas
tērpu iegāde, bukleta par Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu izgatavošana, DVD par
Folkloras svētkiem, mūzikas instrumentu iegāde un tehniskā dokumentācijas āra
skatuvei izstrāde.
Uzvesta opera "Sienāzītis"; Iegādāti mūzikas instrumenti; Apmācīti pieaugušie
mūzikas spēlē.
Zemgales tradīciju saglabāšana un popularizēšana, organizējot pašvaldībās
tradicionālos pasākumus, kā arī iegādāta atbilstoša infrastruktūra turpmākai tradīciju
saglabāšanai un popularizēšanai. 12 pāriem tautastērpu komplekti, apgaismošanas,
apskaņošanas

aparatūra, biroja tehnika, 3 svētku koncerti - Rokišķis, Viesīte,

Aknīste.
Senioru (deju) festivāls , sabiedrisko NVO tikšanās
Noorganizēts Lieldienu pasākums "Iešūpojam saulīti"; Iegādāts Īslīces kultūras
nama elektrotehnikas aprīkojums, dekorācijas un skatītāju sēdvietām paredzēti krēsli
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ceļi, Saieta nams, skolas infrastruktūra un ....
Atbalsts pārtikas produktu veidā iedzīvotājiem krīzes situācijā
Izglītība
Vairākas skolēnu un skolotāju vizītes uz valstīm - sadarbības partneriem, diskusiju
pieredze, nometnes. Regulāras nedēļu ilgas apmācības, tikšanās par dažādām globāli
nozīmīgām tēmām
Uzņēmējdarbība
Lauku sieviešu organizāciju aktivizēšana; Mazo uzņēmēju dibināšana (PolijaLatvija- Lietuva)
Teritorijas attīstība un plānošana
Veicināta vietējās varas un sabiedrības apziņa par reģionālo pievilcību un attīstības
potenciālu; uzlabota starptautiskā sadarbība lēmumu pieņēmēju, plānotāju, NVO,
uzņēmēju un ekspertu vidū; izstrādāti reģionālie attīstības scenāriji visām partneru
teritorijām, investīciju plāni un 3 pilotprojekti, lai uzlabotu apdzīvotu vietu vizuālo
tēlu.
Apmācīti NVO, pašvaldības speciālisti un politiķi – Moldovā; Organizēta bērnu
zīmējumu izstāde; Izstrādāta projekta koncepcija kopīgam projektam; Organizēts
jauniešu forums; organizēta noslēguma konference
Netradicionālās sporta spēles “Lielā Balva” organizēšana Pluņģē. Tehniskā projekta
izstrāde sporta namam „Mēmele” un "Sporta spēļu zāle un administratīvais
korpuss", Bauskā.
Noorganizēta sadraudzības pilsētu konference “Kultūras mantojuma loma mazu
pilsētu attīstībā”; Vasaras nometne Ripinas pilsētas labākajiem skolu jauniešiem
Bauskā (30 audzēkņi un 4 pedagogi); Konference Bauskas un Ripinas jauniešiem;
Izdota svētku avīze “Bauskas Vēstis” Bauskai 400 latviešu un angļu valodā (6000
kopijas); Izdota jauniešu avīze par projekta rezultātiem (70 kopijas); Izdotas buklets
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ar apkopotiem projekta rezultātiem (500 kopijas); Daļēji finansēta svētku
programma Bauskas pilsētā- konference, 400. gadadienas pieņemšana Bauskas pilī

1.6.

Projektos risināto ideju ilgtspēja – vēlme turpināt nākamajos
projektos

Pašvaldības vēlas tās turpināt projektos uzsāktā sadarbība un risinātās tēmas/aktivitātes, ja
darbs projektā ir bijis veiksmīgs. It sevišķi, ja projekta ietvaros ir izstrādāti dažādi tehniskie
projekti, tad tiek meklēti finanšu instrumenti šo tehnisko projektu realizēšanai. Kā arī
gadījumos, kad projekta mērķa grupa ir aktivizējusies un gatava turpināt darboties, tiek
meklētas iespējas finansēt projekta ietvaros ierosinātās darbības. Vairākas pašvaldības jau
konkrēti ir formulējušas turpmākos mērķus un vajadzības, kuras varētu risināt ar projektu
palīdzību.
sadarboties amatniecības tīkla ietvaros, attīstīt šo sadarbību un pieredzes gūšanas
procesu
Individuālo amatnieku sadarbības veicināšana iesaistot amatniecības centra darbībā
un sadarbībā ar Lietuvas Republikas amatniekiem;
Turpināt amatniecības darbu popularizēšana organizējot gadskārtējos amatniecības
tirdziņus.
Atjaunot telpas muzeja ekspozīcijas iekārtošanai, pasākumu, konferenču un
semināru organizēšanai.
Mežotnes pilskalna kā atpūtas, rekreācijas un tūrisma objekta tālāka attīstība;
Svitenes muižas rekonstrukcija; Saulaines sociāla centra un Svitenes Saieta nama
aprīkojums; Bērsteles uzņēmējdarbības atbalsta centra attīstība; Dabas parka
"Bauska" infrastruktūras attīstība, t.sk. veloceliņu tikls.
atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas un veidotu labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai
Sporta nama „Mēmele” un "Sporta spēļu zāles un administratīvā korpusa"
rekonstrukcijas darbi sporta bāzes izveidei; Turpināt sadarbību ar Plunģes
pašvaldību.
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sadraudzības pilsētu izglītības iestāžu aktīvāku sadarbību; NVO sadraudzības tīkla
veidošana.
Bauskas pils muzejs ar projektu palīdzību grib risināt attīstīt infrastruktūru, veikt
krājumu izpētes un restaurācijas darbus, teritorijas labiekārtošanu, inventāra iegādi,
dažādu ekspozīciju un tematisko izstāžu izveidošanu, kā arī festivālu rīkošanu.
Turpināt Folkloras svētkus pierobežā.
turpināt sadarbību vispārizglītojošo skolu starpā ar Akmenes rajonu Lietuvas
Republikā (Sadarbības partneris).
Dažādu ar tradīcijām saistītu pasākumu kopīga organizēšana un dalība tajos.
Kultūrvēstures pieminekļu saglabāšana nākamajām paaudzēm, tos renovējot un
ierīkojot tajos dažādus ar kultūru, tradīcijām un jaunradi saistītus aktivitāšu centrus.
Sadarbība kultūras jomā, apmaiņa ar pasākumiem, atbalsts kolektīviem.
Jauniešu sadarbības, aktivitātes sekmēšana.
Radošās darbnīcas, dažādu ārvalstu organizāciju pieredze; Uzņēmēju sadarbība,
pieredzes apmaiņa
Finansējuma piesaiste radošajām darbnīcām, semināriem, plenēriem amatniecības
centros

1.7.

Projektu

sagatavošanā

un

ieviešanā

gūtā

pieredze

(pozitīva/negatīva)
Pozitīvā pieredze
Kontakti ar projekta partneriem un vadošo partneri, kā arī projekta realizēšanā gūtā
pieredze;
Sadarbība ar Lietuvas partneriem. Apziņa, ka mazie novadi var īstenot kopīgus
projektus.
labas prakses piemēri, jauna starptautiska pieredze, savu vietējo resursu apzināšana
jaunas sadarbības iespējas
Pieredzes apmaiņas braucienu rezultātā iegūtā informācija; Pieredze amatniecības
tirdziņu organizēšanā.
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Projekta realizācijas gaitā izveidojušās jaunas sadarbības formas.
Kā speciālistam iegūta pieredze pārrobežu projekta īstenošanā
Materiālie ieguvumi, sadarbība ar vadošo partneri, kolektīviem - viesizrāžu pieredze
Daudz jaunu draugu, ideju.
Daudz jaunu globālu ideju, jaunas globālas nozīmes informācijas iegūšana,
problēmu apspriešana.
Sieviešu nevalstisko organizāciju aktivizēšanās. Starptautiski kontakti - sadarbība ar
kaimiņu pašvaldībām
Apgūta jauna EK programma - Attīstības sadarbība; Iegūta pieredze Attīstības valstu
apmācību un informēšanas jomā, kā ekspertiem; Pieredze sadarbojoties NVO un
pašvaldībām

2.
2.1.
2.2.

2.3.

Intervijas ar projektu ieviesējiem
Interviju satura pakopojums
Pozitīvā pieredze EK programmu projektu ieviešanā
Trūkumi EK programmu projektu ieviešanā
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PĒTĪJUMS
Zemgales pašvaldību un to institūciju vajadzības reģionālās
attīstības jomā
IEVADS
1. Reģionālās attīstības joma
1.1. Uzņēmējdarbība
1.2. Izglītība
1.3. Tūrisms
1.4. Pilsētvide
1.5. Vide
1.6. Darbiniek/iestādes kapacitātes stiprināšana
1.7. Cita
2. Sociālā joma
2.1. Infrastruktūras projekti
2.2. Pakalpojumu attīstība
2.3. Darbinieku kapacitātes stiprināšana
SECINĀJUMI
REKOMENDĀCIJAS

IEVADS
Zemgales plānošanas reģions Eiropas Sociālā Fonda projekta "Zemgales reģiona
līdzdalība Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā
kultūras, sociālās iekļaušanas un reģionālās attīstības jomā" ietvaros veica pētījumu par
pašvaldību un to institūciju vajadzībām reģionālās attīstības jomā.
Pētījuma mērķis - identificēt pašvaldību vajadzības reģionālās attīstības jomā un saskaņot
tās ar teritoriālās sadarbības programmu konkursos piedāvātajām iespējām.
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Pētījums balstīts uz Zemgales pašvaldību un to iestāžu aptauju internetā, kā arī sociālā darba
organizatoru un projektu vadītāju darba grupu norises laikā identificētajām pašvaldību
vajadzībām.
Pētījumā aptvertās teritorijas
Aizkraukles novads, Aknīstes novads, Auces novads, Bauskas novads, Dobeles
novads, Iecavas novads, Jelgavas novads, Neretas novads, Ozolnieku novads, Pļaviņu
novads, Rundāles novads, Salas novads, Skrīveru novads, Tērvetes novads, Vecumnieku
novads, Viesītes novads, Jaunjelgavas novads, Jēkabpils novads, Krustpils novads, Kokneses
novads, Jēkabpils pilsēta, Jelgavas pilsēta.
Pētījuma ietvaros veicamie uzdevumi:
1. Noorganizēt 5 Projektu vadītāju darba grupas – diskusijas pašvaldību vajadzību
apzināšanai reģionālajā jomā;
2. Noorganizēt 3 Sociālā darba organizatoru darba grupas – diskusijas
3. Identificēt un analizēt galvenās pašvaldību vajadzības reģionālās attīstības jomā;
4. Pašvaldību vajadzību apkopošana un sistematizēšana;
5. Iespējamo risinājumu izstrādāšana, saskaņojot ar programmu konkursos piedāvātajām
iespējām.

REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBA
Uzņēmējdarbība
Veiksmīga uzņēmējdarbība ir galvenais priekšnosacījums iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanai reģionā. Katra reģiona atrašanās vieta, pieejamie resursi (t. sk.
cilvēkresursi) un esošā infrastruktūra ir faktori, kas ietekmē uzņēmēju vēlmi veikt
uzņēmējdarbību vienā vai otrā reģionā. Zemgales plānošanas reģions atrodas Latvijas
dienvidaustrumos un aptver 10742 km2 lielu teritoriju. Reģionā ietilpst 22 Latvijas novadi.
Novadu centri ir tie, kas katrā novadā ap sevi veido kodolu uzņēmējdarbības veikšanai.
Zemgales reģiona pašvaldību izteiktās vajadzības uzņēmējdarbības jomā:
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Uzņēmējdarbības attīstības un atbalsta pasākumi - pakalpojumu sfēra laukos, ūdensun velotūrisms, vides apziņas celšana, jauniešu aktivizēšana;
Uzņēmējdarbības vides attīstība - industriālais parks, biznesa inkubatora izveide;
Uzņēmējdarbības

veicināšana

ieskaitot

nepieciešamās

infrastruktūras

izveidi

(pieejamība, ceļi, elektrība u.c.);
Uzņēmējdarbībai un tūrismam pievilcīgas vides sakārtošana un/vai radīšana;
Izstāžu centrs uzņēmējdarbības attīstībai,
Sadarboties amatniecības tīkla ietvaros, attīstīt šo sadarbību un pieredzes apgūšanas
procesu;
Individuālo amatnieku sadarbības veicināšana iesaistot amatniecības centra darbībā un
sadarbībā ar Lietuvas republikas amatniekiem;
Turpināt amatniecības darbu popularizēšana organizējot gadskārtējos amatniecības
tirdziņus;
Bērsteles uzņēmējdarbības atbalsta centra attīstība;
Atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas un veidot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai,
Uzņēmēju sadarbība, pieredzes apmaiņa.
Izglītība
Lai veicinātu reģiona izaugsmi un visu perspektīvo nozaru attīstību, galvenais
priekšnoteikums ir izglītības, zinātnes un inovāciju attīstība reģionā. Šīs nozares attīstība
nodrošinās visu pārējo nozaru izaugsmi, un nostiprināšanos reģionā, tāpēc ir galvenais
prioritārais virziens attīstībai un finansējuma piesaistei.
Zemgalē izglītības jomā ir strādā 18% nodarbināto, kas ir viens no lielākajiem
īpatsvariem pārējo nozaru starpā.
Zemgalē ir optimāls vispārējās izglītības iestāžu tīkls - 2009./2010. mācību gadā
Zemgalē atrodas 121 skola, no kurām 62 ir pamatskolas, 46 ir vidusskolas, 4 sākumskolas un
9 speciālās skolas. Pieaugušo izglītībā darbojās 34 izglītības centri.
Zemgalē atrodas trešā lielāka augstskola Latvijā – Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 12
citu augstskolu filiāles, viena koledža un 10 profesionālās izglītības iestādes, kas dod plašas
iespējas reģiona cilvēkresursu attīstībai.
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Zemgales reģiona pašvaldību izteiktās vajadzības izglītības jomā:
Novada vidusskolā nepieciešams izstrādāt un ieviest profesionālās ievirzes
programmas:
o jauniešu brīvā laika pavadīšanas/ interešu izglītības programmu bāzes
radīšana, t.sk. sporta spēļu laukumu sākumskolas vecuma bērniem iekārtošana,
stadionu sakārtošana un izveidošana, inventārs;
o atbalsts skolēnu apmaiņas braucieniem, piedalīšanās sporta aktivitātēs (ceļa,
ēdināšanas izdevumi);
o mācību programmu realizēšanai nepieciešamā inventāra modernizēšana - IT
tehnoloģiju ieviešana.
Datoru, kopētāju, instrumentu iegāde, varbūt skolas siltināšana;
Jauniešu centra attīstība, mūžizglītības programmu apguve;
Attīstīt Jaunjelgavas pašvaldībā, izglītības iestādēs informāciju tehnoloģijas, veicināt
drošības pasākumus;
Paplašināt, pilnveidot izglītības programmas, interešu izglītību novadā;
Jauniešu apmācības pielietojamās mākslas aktivitātēs, piemēram, video filmēšana,
fotografēšana, uzņemtā apstrāde ar datorprogrammu palīdzību, u.tml.;
Metodiskās apmācības par zinātnisko pētījumu izstrādāšanu - kas tas ir, kā to dara kopīgā shēma, metodes, process vairumā nozaru, un kā tajos var iesaistīties jaunieši
(jauniešu aktivizēšana);
Jauniešu sadarbības, aktivitātes sekmēšana.
Tūrisms
Tūrisms ir uz eksportu orientēta pakalpojumu nozare. Nozarei ir liels multiplikācijas
efekts un nozares izaugsme dod pieprasījuma stimulu ēdināšanas, transporta, izklaides un
tirdzniecības pakalpojumiem. Attīstot tūrisma infrastruktūru, kā arī veicinot tūrisma
pakalpojumu dažādību tiks mazināta reģionālā nevienlīdzība. Nozarei ir arī sociālā loma
vietējās kultūras un amatu attīstības veicināšanā, kā arī vides saglabāšanā un aizsardzībā.
Zemgales reģions ir būtiska Latvijas tūrisma tēla daļa, kas ir zīmīga ar reģionam
raksturīgo ģeogrāfisko novietojumu, savdabīgo ainavu un kultūrvidi, teritorijā esošie
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nozīmīgie kultūrvēsturiskie un dabas objekti veido tūristiem saistošu, pievilcīgu, un
interesantu vidi. Zemgalē ir ļoti daudzveidīgs materiālās un nemateriālās kultūras mantojums.
Kopā Zemgalē ir 330 valsts nozīmes pieminekļi un 196 vietējas nozīmes pieminekļi.
Zemgales reģiona pašvaldību izteiktās vajadzības tūrisma nozarē:
Tūrisma attīstība (veloceliņu izbūve, tūrisma infrastruktūras izveide, u.c.) Daugavas
ielejā, novadā.
Tūrisms (maršrutu izstrāde, mārketinga pasākumi, u.c.)
Tūrisma attīstības veicinoši pasākumi Jaunjelgavas novadā (tūrisma informācijas
centra izveide, tūrisma maršrutu ieviešana novadā, velotūrisma attīstība u.c.);
Mežotnes pilskalna kā atpūtas, rekreācijas un tūrisma objekta tālāka attīstība;
Svitenes muižas rekonstrukcija;
Veidot kopīgus kultūrtūrisma produktus.
Pilsētvide
Pilsētvide ir sarežģīta sociāla, ekonomiska un biofizikāla sistēma, kuru radījis cilvēks
uz dabas pamatnes. Augot pilsētas lielumam aktuāls kļuvis jautājums par dzīves kvalitāti
pilsētās, kā pilsēta apmierina tās iedzīvotāju fiziskās un psiholoģiskās vajadzības. Dzīves
kvalitāti pilsētās nosaka ekonomiskie, politiskie, vides, veselības, izglītības un sociālie
apstākļi, turklāt pilsēta atstāj nozīmīgu iespaidu uz cilvēku dabu. Atsevišķām ēkām ir savs
dzīves cikls, kura beigās ēka ir kapitāli jāpārbūvē vai jānojauc, arī veselu kvartālu un pilsētu
rajonu apbūve ir jāpielāgo trim pamatfunkcijām: darbs, sadzīve, atpūta, tādēļ līdz ar sanitāri
higiēnisko normu ieviešanu, iedzīvotāju skaita pieaugumu, pārvietošanās veida, dzīvesveida,
ekonomisko faktoru ietekmi nepieciešams mainīt cilvēka dzīves vidi.
Zemgales reģiona pašvaldību izteiktās vajadzības pilsētvides uzlabošanai:
Pilsētvides attīstība (Daugavas-Rīgas ielas, Pasta ielas krustojuma rekonstrukcijas)
Sabiedriski nozīmīgu ēku rekonstrukcija ( Pļaviņu nov. ģimnāzijas sporta zāles un
stadiona rekonstrukcija), Pļaviņu novada administratīvās ēkas rekonstrukcija
Daugavas 43/45, sociālās mājas rekonstrukcija, kultūras nama rekonstrukcija;
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Ceļu (valsts) infrastruktūras sakārtošana;
Ielu (pašvaldības) infrastruktūras sakārtošana;
Sabiedrisko tualešu sakārtošana;
Satiksme un transports (pašvaldības ceļu stāvokļa uzlabošana);
Novada, pilsētas ceļu, ielu rekonstrukcija/asfaltēšana, gājēju ietvju, apgaismojuma
izbūve ielās, transporta, gājēju drošības uzlabošana,
Nedzīvojamo māju pārbūve, rekonstrukcija par dzīvojamajām, lai izveidotu sociālās
mājas;
Pilsētas, ciemu teritoriju labiekārtošana;
Pilsētas centrālā laukuma izveide.
Vide
Zemgales reģions ir bagāts ar dabas aizsargājamām teritorijām un tīru vidi, kas dod
iespējas tūrisma un bioloģiskās lauksaimniecības attīstītībai. Viens no galvenajiem
nosacījumiem vides kvalitātes saglabāšanai ir nepārtraukta vides stāvokļa un vides sastāvdaļu
savstarpējās mijiedarbības uzraudzība un uzlabošana.
Svarīga nozīme vides izglītībai, kuras ietvaros tiek iegūtas zināšanas un izpratne par vidi
un vides aizsardzības problēmām, izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai
nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī attīstīta atbildīga attieksme un motivācija pamatotu
lēmumu pieņemšanai.
Zemgales reģiona pašvaldību izteiktās vajadzības vides jomā:
Vides aizsardzība (aktivitātes Iecavas upes sakārtošanai - izpēte,

TP izstrāde, upes

tīrīšana, u.tml.);
Jauniešu izglītošana vides aizsardzībā, piemēram, atkritumu šķirotā savākšana,
ierīkojot dalītās savākšanas laukumus. Iespēju radīšana sporta aktivitātēm - trenažieru
laukumi ārpus telpām, u.tml.;
Vides jautājumi - notekūdeņu novadīšana, energoefektivitāte;
Drošības jautājumi uz ceļiem;
Dabas parka "Bauska" infrastruktūras attīstība, t.sk. veloceliņu tikls.
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Kapacitātes stiprināšana
Pierobežas novadu popularizēšana, attīstības veicināšana.
Administratīvās kapacitātes stiprināšana (apmācības);
Uzlabojot pašvaldības administratīvā personāla kompetenci,(piem. efektīvas projektu
vadības, projektu koordinēšanas pilnveidošanās kursi, projektu grāmatvedības kursi,
efektīvas laika plānošanas kursi u.c.; projektu vadīšanas specializētās programmas
ieviešana,

kvalitātes

vadības

sistēmas

ieviešana

attīstības

un

projektu

nodaļā/pašvaldībā.
Citi
Pakalpojumu centra izveide (veļas mazgātava, gludinātava, dušas, pirts, ķīmiskā
tīrītava u.c.)
Tilta pāri Daugavai pie Jaunjelgavas projektēšana, izbūve, Jaunjelgavas novada,
Aizkraukles reģiona, Zemgales pieejamības, attīstības veicināšanai;
Veselības, sporta veicinoši pasākumi, bērnu laukumu izbūve; ģimenes ārstu
infrastruktūras, aprīkojuma attīstība.
Pašvaldībai nepieciešams daudzfunkcionāls kultūras un sporta centrs kultūras
attīstībai,
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ES finanšu programmas vides un reģionālajā sadarbībā
Iniciatīvas/programmas
nosaukums EK Oficiālā
Vēstneša (OJ)
Iniciatīvas/
publikācijā/ darbības
periods/ budžets visam
programmas mērķis
periodam
Centrālās Baltijas jūras Centrālā Baltijas jūras reģiona
programmas vīzija ir radīt globāli
reģiona Interreg IV A
atpazīstamu, dinamisku un
programma
konkurētspējīgu reģionu, kas ir
pievilcīgs gan biznesam, gan tūristiem,
2007.-2013.
kur cilvēki vēlās dzīvot, strādāt un
investēt.
0,1 milj. EUR
Programmas prioritātes:
1.
prioritāte. Droša un veselīga vide.
Prioritātes mērķis ir aizsargāt un uzlabot
kopējo vidi, īpašu uzmanību pievēršot
Baltijas jūrai. Prioritāte atbalsta ilgtspējīgu
programmas teritorijas vides attīstību, lai
to padarītu pievilcīgāku gan iedzīvotājiem,
gan viesiem.
2.
prioritāte. Ekonomiski
konkurētspējīgs un inovatīvs reģions.
Prioritāte koncentrējas uz vispārēju
programmas teritorijas ekonomikas
attīstības un konkurētspējas veicināšanu.
Tā īpaši uzsver inovācijas un plašu,
kvalitatīvu sadarbību. Turklāt, sakaru
dibināšana, lai atvieglotu pārrobežu

Eiropas Komisijas atbildīgā struktūra
(ģenerāldirektorāts) un kontaktinformācija
Latvijā (iestāde, adrese, kontaktpersona, tālrunis,
Iespējamie
e-pasts)
finansējuma saņēmēji
Valsts pārvaldes un
pašvaldību iestādes,
sabiedriskās
organizācijas un to
apvienības.

Vides ģenerāldirektorāts
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Adrese: Lāčplēša iela 27,
Rīga, LV-1011
www.raplm.gov.lv
Attīstības instrumenta departamenta Teritoriālās
sadarbības nodaļas vecākais referents
Kaspars Bauska
Tel. 67770437
e-pasts: Kaspars.Bauska @raplm.gov.lv
Programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas
Informācijas Punkts
Adrese: Ausekļa iela 14, 5.stāvs, Rīga, LV-1010
http://www.centralbaltic.eu
Signe Raikstiņa
Tel. 67350647
e-pasts: signe.raikstina@centralbaltic.eu

Šis materiāls sagatavots Eiropas Sociālā fonda projekta „Zemgales reģiona līdzdalība Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā kultūras, sociālās iekļaušanas un reģionālās attīstības
jomā”(Nr. 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/013) ietvaros

sadarbību un labāku preču un cilvēku
plūsmu, ir otrais aspekts, kuru akcentē
līdztekus darbaspēka izmantošanai un
tūrisma sektora attīstība.
3.
prioritāte Pievilcīgas un
dinamiskās kopienas
Prioritāte koncentrējas uz labākas dzīves
vides radīšanu programmas teritorijas
iedzīvotājiem. Tādēļ ir svarīgi risināt
jautājumus, kas ir saistīti ar cilvēku
veselību, labklājību un drošību, kā arī
veidot sadarbību, kuras mērķis būtu
kultūras apmaiņas stiprināšana un
programmas teritorijas kopība. Pilsoņu
dzīves kvalitātes uzlabošana ir svarīgs
aspekts ilgtspējīgai attīstībai.

Starpreģionu sadarbības
programmas
INTERREG IVC 2007. –
2013. gadam
2007.-2013.

Starpreģionu sadarbības programmas
INTERREG IVC (turpmāk –
Programma) mērķis ir atbalstīt
reģionālās attīstības politiku inovāciju,
zināšanu ekonomikas, vides un risku
novēršanas jomās, kā arī veicināt
Eiropas ekonomisko modernizāciju un
konkurētspējas palielināšanos.
Programmā ir trīs prioritātes:
1. prioritāte - Inovācijas un

Valsts pārvaldes un
pašvaldību iestādes,
sabiedriskās
organizācijas un to
apvienības.

Vides ģenerāldirektorāts
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Adrese: Lāčplēša iela 27,
Rīga, LV-1011
www.raplm.gov.lv
Attīstības instrumenta departamenta Teritoriālās
sadarbības nodaļas vadītājas vietniece
Jūlija Jakovļeva
Tel. 67770401
e-pasts: Julija.Jakovleva@raplm.gov.lv
Biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”
Adrese: Mazā pils iela 1,
Rīga, LV-1050
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zināšanu ekonomika
Prioritātes mērķis ir veicināt
pētniecību, jaunās tehnoloģijas un
inovācijas, sekmēt novatorisko
uzņēmējdarbības formu attīstību
un uzlabot reģionālas politikas
attīstību nodarbinātības un
izglītības jomā.

www.lps.lv
Zane Duze
Tālr.: 67508536
e-pasts: zane.duze@lps.lv
www.interreg4c.eu

2. prioritāte - Vide un risku
novēršana
Prioritāte atbalsta dabas un
tehnoloģisko risku novēršanu un
pārvaldību, veicina ūdens resursu
saglabāšanu un atkritumu
pārstrādi, sekmē vides, ainavas un
kultūras mantojuma aizsardzību un
izmantošanu tūrisma jomā, kā arī
atbalsta atjaunojamo
energoresursu attīstību un
ilgtspējīgu transporta izmantošanu.
3.

prioritāte - Tehniskā palīdzība

Vides ģenerāldirektorāts
Programmas mērķis ir uzlabot Valsts pārvaldes,
Pilsētvides attīstības
programmas URBACT II ilgtspējīgas, integrētas pilsētu attīstības pilsētas, augstskolas
2007. – 2013. gadam
politikas efektivitāti Eiropā, lai īstenotu un pētniecības centri. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Adrese: Lāčplēša iela 27,
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2007.-2013.

Lisabonas un Gēteborgas stratēģijas.
Programmā

ir

trīs

prioritātes:

1. prioritāte. Pilsētas – izaugsmes un
nodarbinātības
instruments
Prioritātes
mērķis
ir
veicināt
uzņēmējdarbību, attīstīt inovācijas un
zināšanu ekonomiku, kā arī atbalstīt
nodarbinātību un cilvēkresursu attīstību.

Rīga, LV-1011
www.raplm.gov.lv
Attīstības instrumenta departamenta Teritoriālās
sadarbības nodaļas vadītājas vietniece
Jūlija Jakovļeva
Tel. 67770401
e-pasts: Julija.Jakovleva@raplm.gov.lv
http://urbact.eu/

2.prioritāte. Pievilcīgas un sociāli
vienotas pilsētas
Prioritāte sekmē saskaņotu pilsētu trūcīgo
rajonu attīstību, veicina sociālo integrāciju
dzīves apstākļu, imigrācijas, jaunatnes,
veselības un drošības jautājumos, kā arī
atbalsta vides un pilsētvides harmonisko
plānošanu un pārvaldi.
3.prioritāte. Tehniskā palīdzība

LatvijasLietuvas pārrobežu
sadarbības programma
2007. – 2013. gadam
2007.-2013.

Programmas mērķis ir veicināt Valsts pārvaldes un
ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas pašvaldību iestādes,
reģiona sociālekonomisko attīstību, lai sabiedriskās
organizācijas un to
padarītu
to
konkurētspējīgu
apvienības.
ekonomiskajai un uzņēmējdarbības

Vides ģenerāldirektorāts
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Adrese: Lāčplēša iela 27,
Rīga, LV-1011
www.raplm.gov.lv
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Attīstības instrumenta departamenta Teritoriālās
sadarbības nodaļas vecākais referents
Kaspars Bauska
Tel. 67770437
e-pasts: Kaspars.Bauska @raplm.gov.lv

attīstībai un pievilcīgu dzīvošanai un
apmeklēšanai.
Programmā ir izdalītas trīs prioritātes:
1.Prioritāte
–
Sociālekonomiskās
attīstības un konkurētspējas veicināšana
reģionā
Prioritāte veicina uzņēmējdarbības, darba
tirgus un pētniecības un tehnoloģiju
attīstību un pierobežas reģionu iekšējās un
ārējās pieejamības uzlabošanu.
2. Prioritāte - Pievilcīgas vides
dzīvošanai izveidošana un ilgtspējīgas
sabiedrības attīstība
Prioritāte sekmē Programmas galvenā
mērķa sasniegšanu, uzlabojot sabiedrisko
pakalpojumu un dabas resursu kopīgu
pārvaldību
un sekmējot pierobežas reģionu pievilcības
uzlabošanu, kā arī aktīvas un ilgspējīgas
sabiedrību attīstību.
3. Prioritāte - Tehniskā palīdzība Atbalsts programmas ieviešanai

Baltijas jūras reģiona
transnacionālās
sadarbības programma

Programmas mērķis ir veicināt
transnacionālo attīstību, lai izveidotu
ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un
teritoriāli vienoto Baltijas jūras

Programmas Apvienotā tehniskā sekretariāts
Adrese: Ausekļa iela 14, 5.stāvs, Rīga, LV-1010
www.latlit.eu
Antra Jansone
Tel. 67357371
e-pasts: antra.jansone@latlit.eu

Valsts pārvaldes un
pašvaldību iestādes,
sabiedriskās
organizācijas un to

Vides ģenerāldirektorāts
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Adrese: Lāčplēša iela 27,
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2007. – 2013. gadam

reģionu.

2007.-2013.

Programmā ir iekļautas četras
prioritātes:
1) Inovāciju sekmēšana visā Baltijas
jūras reģionā.
Prioritātes mērķis ir veicināt uz
inovācijām balstītu Baltijas jūras
reģiona attīstību, atbalstot inovāciju
avotus un to saistību ar MVU,
atvieglojot transnacionālo tehnoloģiju
un zināšanu izplatīšanu un stiprinot
sociālo pamatu jaunu zināšanu
absorbcijai.

apvienības.

Rīga, LV-1011
www.raplm.gov.lv
Attīstības instrumenta departamenta Teritoriālās
sadarbības nodaļas vadītājas vietniece
Jūlija Jakovļeva
Tel. 67770401
e-pasts:
Julija.Jakovleva@raplm.gov.lv
Programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas birojs
Adrese: Ausekļa iela 14, 5.stāvs, Rīga, LV-1010
Vineta Grieķere
Tel. 67357373
e-pasts: vineta.griekere@eu.baltic.net

2) Baltijas jūras reģiona iekšējās un
ārējās pieejamības uzlabošana.
Prioritātes mērķis ir sekmēt Baltijas
jūras reģiona teritorijas iekšējo un ārējo
pieejamību, attīstīt transnacionālos
risinājumus transporta un informācijas
un komunikāciju tehnoloģiju jomā,
tādējādi samazinot funkcionālās
barjeras inovāciju izplatīšanai un
satiksmes plūsmai.
3) Baltijas jūras kā kopējā resursa
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pārvaldība.
Prioritātes mērķis ir uzlabot Baltijas
jūras resursu pārvaldību, lai panāktu
labāku vides stāvokli, samazinātu jūras
piesārņojumu un uzlabotu drošību jūrā.

9. Life+ programma
2007.-2013.

4) Pievilcīgas un konkurētspējīgas
pilsētas un reģioni. Prioritātes mērķis ir
veicināt metropoļu reģionu, pilsētu un
lauku rajonu sadarbību, uzlabojot to
konkurētspēju veiksmīgākai
ekonomikas attīstībai, kā arī veicinot to
pievilcību iedzīvotājiem un
investoriem.
Mērķis ir atbalstīt Kopienas vides
politikas un likumdošanas attīstību un
ieviešanu, lai veicinātu ilgtspējīgu
attīstību ES, kā tas noteikts Sestās
vides rīcības programmas Vides rīcības
plānā (6th EAP Environmental Action
Plan).
"LIFE+" programma tiks ieviesta 3
līmeņos:
1.Daba un bioloģiskā daudzveidība.
Veicināt Kopienas politikas un
likumdošanas ieviešanu dabas un
bioloģiskās daudzveidības jomās, sevišķi
atsaucoties uz Direktīvu par putniem; kā

Vides ģenerāldirektorāts
Latvijas vides aizsardzības fonds
Adrese: Eksporta iela 5,
Rīga, LV-1010
www.lvaf.gov.lv
Sandra Bērziņa
Tālr.: 67503310
E-pasts: sandra.berzina@lvafa.gov.lv
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arī veicināt tālāku "Natura 2000" tīkla
attīstību.
2.Vides politika un pārvalde. Atbalstīt
inovatīvas pieejas, sevišķi tās, kas skar
klimata izmaiņas, vidi, veselību un dzīves
kvalitāti, kā arī dabas resursu izlietošanu,
atkritumus.
3.Informācija un tās izplatīšana. Izplatīt
informāciju un audzināt apziņu vides
problēmjautājumu jomā, tai skaitā meža
ugunsgrēku novēršanā; atbalstīt papildus
pasākumus-kā, piemēram, informējošas
kampaņas, konferences, publikācijas,
apmācības.

ES finanšu programmas izglītības jomā.
Iniciatīvas/programmas
nosaukums EK Oficiālā
Iniciatīvas/
Vēstneša (OJ)
programmas mērķis
publikācijā/ darbības
periods/ budžets visam
periodam
Veicināt Eiropas pilsonības
1. Programma
apziņu, solidaritāti un iecietību
„Jaunatne darbībā”
jauno eiropiešu vidū un iesaistīt
viņus ES nākotnes veidošanā.
2007.-2013
Programma veicina mobilitāti ES
885 milj. EUR
robežās un ārpus tām, neformālo
izglītību un starpkultūru dialogu,

Iespējamie finansējuma
saņēmēji

Jaunieši un jaunatnes
darbinieki, biedrības un
nodibinājumi, vietējās un
reģionālās valsts un
pašvaldību iestādes, Eiropas
līmeņa organizācijas, kas
darbojas jaunatnes jomā.

Eiropas Komisijas atbildīgā struktūra
(ģenerāldirektorāts) un kontaktinformācija
Latvijā (iestāde, adrese, kontaktpersona, tālrunis,
e-pasts)
Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts
Centralizēto projektu iesniegšana:
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra
Decentralizēto projektu iesniegšana:
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kā arī visu jauniešu iekļaušanu,
neatkarīgi no viņu izglītības,
sociālā stāvokļa vai kultūras
vides.

Jebkura cita organizācija, kas
darbojas jaunatnes jomā;
jebkurš, kas ir saistīts ar
neformālo izglītību un
jaunatnes darbu. Programmas
mērķauditorija ir jaunieši
vecumā no 13 līdz 30 gadiem.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra”
Adrese: Teātra iela 3,
Rīga, LV-1050
www.jaunatne.gov.lv
Tel.: 67 358065
Fakss: 67 358060
e-pasts: info@jaunatne.gov.lv
Direktore: Daina Sproģe
Tel.: 67 213202
e-pasts: daina.sproge@jaunatne.gov.lv
ES programmu daļas vadītāja
Rasa Reinholde
Tel.: 67 358061
e-pasts: rasa.reinholde@jaunatne.gov.lv

1.1. Apkašprogramma
„Eurodesk”
2007.-2013.
Programmas „Jaunatne

Eurodesk rīcībā ir datubāze ar
vairāk nekā 150 Eiropas
finansējuma programmu
aprakstiem, dokumentāciju un
kontaktiem.

Komunikāciju daļas vadītāja
Ieva Kulmane
Tel.: 67 221875
e-pasts:
ieva.kulmane@jaunatne.gov.lv
Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Teātra iela 3, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67358065
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darbībā” ietvaros
2.Rīcības programma
mūžizglītības jomā
2007.-2013.
6 970 milj. EUR

Rīcības programmas
Izglītojamie, pieaugušie, kas
mūžizglītības jomā (Comenius, mācās.
Erasmus , Leonardo da
Skolotāji, apmācību
Vinci,Grundtvig, Transversālā
instruktori.
programma, Jean Monnet) mērķis Cilvēki darba tirgū.
ir veicināt uz zināšanām balstītas Iestādes un organizācijas, kas
sabiedrības veidošanos ES ar tās piedāvā mācību iespējas
pastāvīgi pieaugošo ekonomiku, saistībā ar mūžizglītības
sekmēt labāku darbavietu un
programmu.
augstākas sociālās saliedētības
Personas, struktūras, kas
veidošanos, vienlaicīgi nodrošinot atbildīgas par sistēmām un
dabas resursu saglabāšanu
politiku saistībā ar
nākamajām paaudzēm.
mūžizglītības aspektiem.
Uzņēmumi, sociālie partneri
Programma veicina sadarbību un un to organizācijas visos
līmeņos.
mobilitāti starp dalībvalstu
izglītības un praktiskās apmācības Apvienības, kas darbojas
mūžizglītības jomā.
sistēmām, lai padarītu tās par
pasaules kvalitātes standartu
izglītības jomā.

Fakss: +371 67358060
E-pasts: info@jaunatne.gov.lv
Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts
Centralizēto projektu iesniegšana:
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra
Decentralizēto projektu iesniegšana:
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Adrese: Vaļņu iela 3-6.st.,
Rīga, LV-1050
www.viaa.gov.lv
ES programmu departamenta direktore
Ieva Muižniece
Tel.: 67 559493
e-pasts: ieva.muizniece@viaa.gov.lv
ES programmu departamenta Vispārējās un pieaugušo
izglītības programmu nodaļa (Comenius, Grundtvig
Transversālā programma)
Baiba Sermuliņa
Tel.: 67 814329
e-pasts: baiba.sermulina@viaa.gov.lv
ES programmu departamenta
Augstākās izglītības programmu nodaļas vadītāja
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(Erasmus programma)
Evita Kirilova
Tel.: 67 35844
e-pasts: evita.kirilova@viaa.gov.lv

2.1. Apakšprogramma
„Euroguidance”
2007.-2013.
Rīcības programmas
mūžizglītī-bas jomā
ietvaros

2.2. Apakšprogramma
„Europass”
Programma uzsākta
2005.gadā
Rīcības programmas
mūžizglītī-bas jomā

Euroguidance tīkla mērķis ir
sekmēt mūžilgas karjeras atbalsta
pakalpojumu attīstību ES
dalībvalstīs un iedzīvotāju
mobilitāti izglītības ieguves
nolūkā.

Karjeras attīstības atbalsta
politikas veidotāji, karjeras
konsultanti un praktiķi,
izglītības informācijas
meklētāji.

ES programmu departamenta
Leonardo da Vinci programmas nodaļas vadītāja
(Leonardo da Vinci programma)
Dagnija Dilāne
Tel.: 67359078
e-pasts:dagnija.dilane@viaa.gov.lv
Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Adrese: Vaļņu iela 3-6.st.,
Rīga, LV-1050,
www.viaa.gov.lv

Aleksandra Joma
Tel.: 67 830842
e-pasts: aleksandra.joma@viaa.gov.lv
Jebkurš ES iedzīvotājs, bet it Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts

Europass mērķis ir veicināt ES
pilsoņu mobilitāti Eiropā mācību īpaši tie, kas vēlas mācīties
un darba nolūkos. Saskaņots
vai strādāt kādā citā ES valstī.
dokumentu kopums Europass
palīdz skaidrā un viegli saprotamā
veidā apliecināt iegūtās prasmes,
iemaņas, zināšanas un darba
pieredzi darba devējiem un

Akadēmiskās informācijas centrs
Adrese: Brīvības 33, 4.stāvs, Rīga (Pasta adrese: Vaļņu
iela 2, Rīga, LV-1050)
www.aic.lv
Direktore
Baiba Ramiņa
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ietvaros

izglītības iestāžu pārstāvjiem.

Tel.: 67358235
e-pasts: europass@aic.lv
Europass nacionālais centrs Latvijā
http://www.aic.lv/portal/lv/europass.html
http://www.europass.lv

2.3. Apakšprogramma Skolu sadarbības Eiropā
veicināšana ar informācijas un
„e-Twinning”
komunikāciju tehnoloģiju
palīdzību, nodrošinot atbalstu,
2007.-2013.
palīg rīkus un pakalpojumus, lai
Rīcības programmas
skolām būtu vieglāk veidot
mūžizglītī-bas jomā
īstermiņa un ilgtermiņa
ietvaros
partnerattiecības, jebkura mācību
priekšmeta ietvaros veidojot
kopīgus projektus.

Iesaistīties var sākumskolas,
pamatskolas un vidusskolas,
kā arī jebkura pirmsskolas
izglītības iestāde, izglītības
iestādei pielīdzināmas
institūcijas vai profesionālās
izglītības vidusskolas.

E-Twinning projektu var
realizēt divi vai vairāki
skolotāji, skolotāju grupas un
skolēni no skolām visā
Eiropā.
2.4. Apakšprogramma Eurydice tīkls sniedz informāciju Eurydice tīkla Latvijas
„Eurydice”
un sagatavo analītiskus pārskatus nodaļas finansējums tiek
par Eiropas izglītības sistēmām un izmantots:
politiku. Tīkla sastāvā ir 35
Tīkls darbojas kopš
nacionālās nodaļas 31 Eiropas
1980. gada. Pašlaik
1) izglītības speciālistu
valstī, kas piedalās ES
iekļauts Programmas
līdzdalības nodrošināšanai
Mūžizglītības
programmā.
„Rīcības programma
tīkla pētījumos,
mūžizglītības jomā”
2) tīkla darbības rezultātu

Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts
Nacionālais atbalsta dienests
Adrese: Vaļņu iela 2,
Rīga, LV-1050
Projekta vadītāja
Guna Stahovska
Tel.: 67227433
e-pasts: guna.stahovska@izm.gov.lv

Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Adrese: Vaļņu iela 3-6.st.,
Rīga, LV-1050
www.viaa.gov.lv
Aija Lejas-Sausa
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(2007.-2013.)Rīcības
popularizēšanai,
programmas mūžizglītī3) tīkla publikāciju tulkošanai
bas jomā ietvaros
uz latviešu valodu.
Veicināt augstākās izglītības
ES dalībvalstu un
3. Programma
reformu ES kaimiņreģionos, kuri partnervalstu augstākās
„Tempus IV”
saņem ES tehnisko palīdzību,
izglītības institūcijas un
veidot sadarbības projektus ar
organizācijas.
2007.-2013.
Rietumbalkānu valstīm,
ES dalībvalstu un
53,8 milj. EUR
Austrumeiropas, Ziemeļāfrikas un partnervalstu neakadēmiskās
Vidējo Austrumu valstīm un
institūcijas - NVO,
Centrālās Āzijas reģiona valstīm. uzņēmumi, industrijas un
sabiedriskās organizācijas.

4. Programma
„Erasmus Mundus”
2009.–2013. (otrais
posms)
493,7 milj. EUR

Sadarbības un mobilitātes
programma augstākās izglītības
jomā, kuras mērķis ir panākt, lai
ES nodrošinātu izcilu izglītības
kvalitāti, iesaistot labākos
studentus un izcilākos
mācībspēkus no visas pasaules.
Atbalsta izcilas kvalitātes kopīgas

Tel.: 67 814738
e-pasts:
aija.lejas-sausa@viaa.gov.lv
Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Adrese: Vaļņu iela 3-6.st.,
Rīga, LV-1050
www.viaa.gov.lv
ES programmu departamenta direktore
Ieva Muižniece
Tel.: 67 559493
e-pasts: ieva.muizniece@viaa.gov.lv

ES programmu departamenta
Augstākās izglītības programmu nodaļas vadītāja
(Erasmus programma)
Evita Kirilova
Tel.: 67 35844
e-pasts: evita.kirilova@viaa.gov.lv
Augstākās izglītības iestādes, Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts

studenti, kas ieguvuši
izglītību/grādu augstākās
izglītības iestādē, zinātnieki
un profesionāļi, kas lasa
lekcijas vai veic pētījumus,
augstākajā izglītībā tieši
iesaistītais personāls, citas

Valsts izglītības attīstības aģentūra
Adrese: Vaļņu iela 3-6.st.,
Rīga, LV-1050
www.viaa.gov.lv
ES programmu departamenta direktore
Ieva Muižniece
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7. Programma
„Eureka” Programma
uzsākta 1985.gadā.
Nav kopējā programmas
budžeta, jo programmas
darbības termiņš nav
noteikts

8. Programma
„Eurostars”
Programma uzsākta
2008.gadā.
Nav kopējā programmas
budžeta, jo programmas
darbības termiņš nav
noteikts

maģistrantūras un doktorantūras
programmas un veicina Eiropas
augstākās izglītības labāku
atpazīstamību trešajās valstīs.

fiziskas un juridiskas
personas, kas darbojas
augstākās izglītības jomā.

zinātniskajām institūcijām un
uzņēmumiem augsto tehnoloģiju
jomā, celt Eiropas industriju un
dalībvalstu tautsaimniecības
produktivitāti un konkurētspēju.

kā arī komercsabiedrības –
sīkie, mazie un vidējie
uzņēmumi 2001.gada
12.janvāra regulas (EK)
Nr.70/2001 un 2004.gada
25.februāra regulas (EK)
Nr.364/2004 izpratnē.

Tel.: 67 559493
e-pasts: ieva.muizniece@viaa.gov.lv

ES programmu departamenta
Augstākās izglītības programmu nodaļas vadītāja
(Erasmus programma)
Evita Kirilova
Tel.: 67 35844
e-pasts: evita.kirilova@viaa.gov.lv
Veicinot ciešāku sadarbību starp Valsts zinātniskās institūcijas, Zinātnes ģenerāldirektorāts

Programma „Eurostars” ir
izveidota programmas „Eureka”
paspārnē. Abu programmu mērķis
un finansējuma saņēmēji ir
vienādi.

Latvijas Zinātņu akadēmija
Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
www.lza.lv
Nacionālo projektu koordinatore
Ilze Beverte
Tel.: 29464250
e-pasts: beverte@edi.lv
Zinātnes ģenerāldirektorāts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
www.lza.lv
Nacionālo projektu koordinatore
Ilze Beverte
Tel.: 29464250
e-pasts: beverte@edi.lv
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ES finanšu programmas uzņēmējdarbības jomā.
Iniciatīvas/programmas
nosaukums EK Oficiālā
Iniciatīvas/
Vēstneša (OJ)
programmas mērķis
publikācijā/ darbības
periods/ budžets visam
periodam
1. Programma „Fiscalis Nodrošināt nodokļu sistēmu
pilnvērtīgu darbību ES iekšējā
2013”
tirgū, veicinot un paplašinot
sadarbību starp ES dalībvalstīm
2008.-2013.
un kandidātvalstīm, kā arī šo
0,2 milj. EUR (par
valstu nodokļu administrācijām
periodu no 1.04.2009.un darbiniekiem.
31.03.2010.)

Iespējamie
finansējuma saņēmēji

Valsts ieņēmumu
dienests, Finanšu
ministrija

Eiropas Komisijas atbildīgā struktūra
(ģenerāldirektorāts) un kontaktinformācija Latvijā
(iestāde, adrese, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts)

Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts
Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Smilšu iela1,
Rīga, LV-1978
www.vid.gov.lv
Starptautisko attiecību daļas galvenais speciālists
Raimonds Markevičs
Tel. 67028797
e-pasts: Raimonds.Markevics@vid.gov.lv
Starptautisko attiecību daļas galvenā speciāliste
Ieva Peškova
Tel. 67028766
e-pasts: Ieva.Peskova@vid.gov.lv
VID Starptautisko attiecību daļas vadītāja
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2. Programma
„Customs”
2008.-2013.
0,3 milj. EUR (par
periodu no 1.04.2009.31.03.2010.)

3. Konkurētspējas un

Programmas mērķi –
ES finansiālo interešu
aizstāvība un drošas,
neapdraudētas vides
nodrošināšana tās
iedzīvotājiem.
Dalībvalstu muitas dienestu
sadarbības un pienākumu
veikšanas efektivitāte, lai
tādējādi nodrošinātu
kontroli, kas dod tādus
pašus rezultātus visā ES
muitas teritorijā, un atbalstu
likumīgai uzņēmējdarbībai.
Atbalstīt ES muitas
dokumentu apstrādes
elektroniskās vides
radīšanu, attīstot savstarpēji
savietojamas sakaru
sistēmas un veicot
nepieciešamās izmaiņas
normatīvajos un
administratīvajos aktos.

Veicināt Eiropas uzņēmumu,

Valsts ieņēmumu
dienests, Finanšu
ministrija

Indra Kolkovska
Tel. 67028767,
e-pats: Indra.Kolkovska@vid.gov.lv
Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts
VID Muitas pārvaldes Muitas modernizācijas daļa Ārējās
sadarbības nodaļas vecākā muitas eksperte
Kristīne Stendere
Tel. 67111247
e-pasts:
Customs.2013.lv@vid.gov.lv
VID Muitas pārvaldes direktora vietniece
Ingrīda Gulbe-Otaņķe
Tel. 67111211
e-pasts:
ingrida.gulbe-tanke@vid.gov.lv
VID Muitas pārvaldes Muitas modernizācijas daļas vadītāja
(darba vizīšu koordinatore)
Lāsma Šēnberga
Tel. 67111232
e-pasts: lasma.senberga@vid.gov.lv

Kopumā MVU, bet

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts
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īpaši mazo un vidējo uzņēmumu katrai no
(MVU), konkurētspēju, sekmēt apakšprogrammām
inovācijas, veicināt informāciju sava saņēmēju grupa
2007.-2013.
un komunikāciju tehnoloģiju
3,6 milj. EUR
3.1. Uzņēmējdarbības un lietošanu, veicināt atjaunojamo
energoresursu lietošanu, kā arī
inovāciju
energoefektivitāti.
apakšprogramma
inovāciju programma

2007.-2013.
3.2. Informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju
politikas atbalsta
apakšprogramma
2007.-2013.
3.3. Inteliģentās enerģijas
– Eiropas
apakšprogramma
2007.-2013.

Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55,
Rīga, LV-1519, Latvija
www.em.gov.lv
Uzņēmējdarbības un rūpniecības departamenta
Uzņēmējdarbības un eksporta nodaļas vadītāja
Ilze Beināre
Tel. 67013151
e-pasts: Ilze.Beinare@em.gov.lv
Uzņēmējdarbības un eksporta nodaļas pārvaldes vecākā
referente
Ilze Lore
Tel. 67013099
e-pasts: Ilze.Lore@em.gov.lv
Rūpniecības un inovāciju nodaļas vecākā referente
Una Vanaga
Tel.67013129,
e-pasts: Una.Vanaga@em.gov.lv
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Informācijas sabiedrības politikas departamenta Stratēģijas
un politikas plānošanas nodaļas vadītāja
Laura Gintere
Tel. 67770300
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e-pasts: laura.gintere@raplm.gov.lv

4. Programma
„Inteliģenta enerģija
Eiropai”
2007.-2013.
455 milj. EUR

Veicināt pētījumus, popularizēt
atjaunojamās enerģijas
tehnoloģijas, biodegvielas
izmantošanu un attīstīt jaunus
enerģijas transportēšanas un
glabāšanas veidus, kas ļautu
samazināt enerģijas zudumus.

Juridiskas personas,
valsts un pašvaldības
iestādes.
Fiziskas personas
finansējumu saņemt
nevar.

Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departaments
Enerģijas tirgu nodaļas vecākais referents
Dainis Dravnieks
Tel. 67013128,
e-pasts: dainis.dravnieks@em.gov.lv
Enerģētikas ģenerāldirektorāts
Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55,
Rīga, LV-1519, Latvija
www.em.gov.lv
Enerģētikas departamenta
Enerģijas resursu un degvielas nodaļas
Pārvaldes vecākā referente
Inguna Ozoliņa
Tel. 67013175
e-pasts: Inguna.Ozolina@em.gov.lv
Enerģētikas departamenta
Enerģijas resursu un degvielas nodaļas
Pārvaldes vecākais referents
Ivo Lemšs
Tel. 67013260
e-pasts: Ivo.Lemss@em.gov.lv
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5. ES Tirgus
pieejamības stratēģija
Kopš 1996. gada
(atjaunota 2007.gadā)
2,3 milj. EUR (2009);
2,3 milj. EUR (2010)

Stratēģijas mērķis ir sniegt
Uzņēmēji, kas
eksportētājiem informāciju par eksportē ārpus ES
tirgus pieejamības nosacījumiem
trešajās valstīs un sistēmu, kurā
likvidē preču un pakalpojumu
tirdzniecības, kā arī intelektuālā
īpašuma un ieguldījumu šķēršļus.
Tās ietvaros:
izveidota interaktīva tirgus
pieejamības datu bāze, kurā
pieejama informācija par
tirdzniecības barjerām
trešajās valstīs (Market
Access Database);
periodiski tiek organizētas
dažādu nozaru tirgus
pieejamības darba grupas
un ES tirgus pieejamības
vienību tikšanās, kurās
aicināti piedalīties ES
nozaru pārstāvji;
regulāri tiek gatavoti ES
ātrās brīdināšanas ziņojumi
par esošiem un
potenciāliem tirdzniecību
ierobežojošiem
pasākumiem trešajās valstīs.

Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55,
Rīga, LV-1519, Latvija
www.em.gov.lv
Ārējo ekonomisko attiecību departamenta Ārējās
tirdzniecības politikas nodaļas vecākā referente
Liene Guseva
Tel. 67013004
e-pasts: Liene.Guseva@em.gov.lv
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Pievērst uzmanību Eiropas
ceļojuma galamērķu
daudzveidībai, atšķirīgajām un
kopīgajām vērtībām, kā arī
2007.-2011.
atbalstīt galamērķus, kuros
6 milj. EUR
ekonomisko izaugsmi nodrošina
ilgtspējīga tūrisma attīstība.
2010.gada tēma ir
„Ūdenstūrisms”.
Finansiāli atbalstīt ES mērķu
7. Nodarbinātības un
īstenošanu nodarbinātības,
sociālās solidaritātes
programma „Progress” sociālo lietu un vienlīdzīgu
iespēju jomā, tādējādi sekmēt
Sociālās programmas (Social
2007.-2013.
Agenda) mērķu sasniegšanu.
743,3 milj. EUR
6. Projekts „Eiropas
izcilākie galamērķi”

Programmas ietvaros tiek
finansēti analītiski pasākumi
(datu un statistikas
vākšana/izplatīšana, kopējās
metodoloģijas
izstrāde/izplatīšana, izglītojošo
materiālu
izstrādāšana/izplatīšana).

Valsts un pašvaldību
iestādes

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts
Tūrisma attīstības valsts aģentūra
Adrese: Brīvības iela 55,
LV-1519, Rīga, Latvija
www.tava.gov.lv
Tel. 67229945
e-pasts: tda@latviatourism.lv

Valsts pārvaldes
Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju
iestādes, privātās
ģenerāldirektorāts
institūcijas,
pašvaldības,
Labklājības ministrija
specializētās ES
Adrese: Skolas iela 28,
institūcijas, sociālie
Rīga, LV-1331
partneri, NVO,
www.lm.gov.lv
augstākās izglītības
iestādes un pētniecības Programmas komitejas pārstāvis:
institūti, eksperti,
Finanšu un attīstības departamenta Sociālās politikas
nacionālie statistikas plānošanas un attīstības nodaļas vecākā referente
biroji, mediji.
Elita Aleksandrovska
Tel. 67021598
e-pasts: elita.aleksandrovska@lm.gov.lv
Programmas komitejas pārstāvja vietnieks:
Finanšu un attīstības departamenta Sociālās politikas
plānošanas un attīstības nodaļas vecākā referente
Solveiga Siliņa
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Tel. 67021598
e-pasts: solveiga.silina@lm.gov.lv
Latvijas kontaktpunkti programmas politikas jomām:

Sniegt padomus par programmas
„Progress” politikas jomām:
1. Nodarbinātība

2. Dzimumu līdztiesība

3. Sociālā integrācija un
aizsardzība
4. Darba apstākļi

Darba departamenta Darba tirgus monitoringa nodaļas
vecākā referente
Linda Pauga
Tel. 67021503
e-pasts: Linda.Pauga@lm.gov.lv
Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas un dzimumu
līdztiesības nodaļas vadošā referente
Elīna Celmiņa
Tel. 67021625
e-pasts: Elina.Celmina@lm.gov.lv
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore
Sandra Baltiņa
Tel. 67021612
e-pasts: Sandra.Baltina@lm.gov.lv
Tieslietu ministrija
Adrese: Brīvības bulv. 36,
Rīga, LV-1536
www.tm.gov.lv
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Uzraudzīt un ziņot par ES
likumdošanas un politikas
ieviešanu programmas politikas
jomās. Sekmēt darbību
nodošanu, apgūšanu un atbalstu
starp dalībvalstīm par ES
mērķiem un prioritātēm.

Sabiedrības integrācijas lietu departamenta direktore
Ruta Klimkāne
Tel. 67036819
Tieslietu ministrija
Adrese: Brīvības bulv. 36,
Rīga, LV-1536
www.tm.gov.lv
Projektu departamenta direktore
Dace Freimane
Tel. 67036818
e-pasts: Dace.Freimane@tm.gov.lv
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SECINĀJUMI
Zemgales reģiona pašvaldībām un to iestādēm ieviest projektus EK programmu un
iniciatīvu programmās traucē līdzfinansējuma trūkums;
Zemgales reģiona pašvaldībām bieži nav pietiekošas kapacitātes, lai spētu iesviest
kādu no EK programmām un iniciatīvām;
Liela barjera EK programmu un iniciatīvu ieviešanā ir attiecīgās programmas valodas
nepietiekošas zināšanas, lai spētu sagatavot nepieciešamo dokumentāciju projektu
iesniegšanai, realizēšanai un sekmīgai sadarbībai projekta ietvaros;
Pašvaldību vēlmes projektos ļoti bieži saistās tikai ar infrastruktūras uzlabošanu,
aparatūras iegādi t.s. „cietajām aktivitātēm”;
Zemgales reģiona pašvaldībām ir daudz līdzīgu vai kopēju vajadzību, kas dod lielisku
iespēju tās realizēt kādā no EK programmām un iniciatīvām;
Pašvaldību attīstības dokumentos reizēm EK programmu un iniciatīvu prioritātes nav
atbilstošas dokumentos minētajiem mūsu mērķiem/ attīstības prioritātēm;

PRIEKŠLIKUMI
Nepieciešams veikt pasākumus pašvaldībās kapacitātes stiprināšanai EK programmu
un iniciatīvu ieviešanā - apmācības, praktiskie semināri u.c.;

SOCIĀLĀ JOMA
Zemgales Plānošanas reģionā ESF projekta ietvaros 2010.gadā tika izstrādātas vidēja
termiņa plānošanas dokuments - „Sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010.2016.gadam Zemgales reģionā. Programmas izstrādes gaitā tika veikts pētījums par
sociālajiem pakalpojumiem Zemgales reģionā.
Infrastruktūra:
Krīžu centra izveide Viesītes novada pašvaldībā (nepieciešams renovēt konkrētu ēku);
Sociālās mājas celtniecības projekti;
Sociālo dzīvokļu/māju radīšana, uzturēšana un pilnveidošana.

Pakalpojumi:
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Jaunu sociālo pakalpojumu veidu ieviešana un infrastruktūras nodrošināšana,
pārrobežu sadarbība sociālajos jautājumos, integrētu sociālās un veselības
pakalpojumu sniegšanā;
Likumpārkāpēju profilakses un sociālās korekcijas jautājumi;
Sociālie pakalpojumi - darbs ar jaunatni;
Aprūpe mājās modelis Bauskas novadā;
Patversme Bauskas novadā;
Attīstīt un pilnveidot aprūpes mājās pakalpojumus, ieviest īslaicīgo sociālo aprūpi;
Jauniešu ar īpašām vajadzībām sociālo prasmju apguve;
Jauniešu no riska ģimenēm aktīva brīvā laika pavadīšana;
Ģimeņu palīgi- cilvēki, kas iet ģimenē un māca ikdienas darbus un sociālās prasmes;
Psihologa pakalpojumi ģimenēm;
Sociālo pakalpojumu attīstības iespējas;
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana dažādām mērķgrupām;
Mājas aprūpes organizēšana;
Alternatīvā sociālā aprūpe - jāgatavo projekts aprīkojumam Saulaines sociālajam
centram;
Sadarbības veidošana starp sociālajiem dienestiem Latvijas - Lietuvas pārrobežas
reģionā psihosociālā darba uzlabošanai ar ģimenēm;
Dienas centrs pensijas vecuma cilvēkiem;
Pakalpojumu centra izveide (veļas mazgātava, gludinātava, dušas, pirts, ķīmiskā
tīrītava u.c.)
Kapacitātes stiprināšana:
Sociālā dienesta darbinieku kapacitātes celšana;
Speciālistu apmācības, pieredzes apmaiņa sociālajā jomā.
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Iniciatīvas/programmas
nosaukums EK Oficiālā Vēstneša
Iniciatīvas/
(OJ) publikācijā/ darbības
programmas
periods/ budžets visam periodam
mērķis
Atbalstīt
3. Programma „Daphne III”
starptautiskus
projektus jauniešu
2007.-2013.
un sieviešu
aizsardzībai no
114, 4 milj. EUR
vardarbības.

Eiropas Komisijas atbildīgā struktūra
(ģenerāldirektorāts) un
kontaktinformācija Latvijā (iestāde,
adrese, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts)
NVO, citas nevalstiskas institūcijas (piem., Tiesiskuma, brīvības un drošības
akadēmiskas iestādes), pašvaldības no ES, ģenerāldirektorāts
Eiropas Ekonomiskās zonas, Turcijas un
Rietumbalkānu valstīm. Pieteikums
Labklājības ministrija
jāiesniedz vismaz divām organizācijām no Adrese: Skolas iela 28,
dažādām valstīm.
Rīga, LV-1331
www.lm.gov.lv
Iespējamie finansējuma saņēmēji

Līga Āboliņa
e-pasts: liga.abolina@lm.gov.lv

