EIROPAS SAVIENĪBAS FINANŠU AVOTI

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ES
STRUKTŪRFONDU INFORMĀCIJAS CENTRS
Izveidots, lai projektu iesniedzējus nodrošinātu ar aktuālo informāciju
par ES fondiem un programmām un bez maksas sniegtu sākotnējās konsultācijas
par projektu sagatavošanu.
Mērķa grupas
Pašvaldības un to iestādes, tostarp bibliotēkas, skolas, informācijas
un izglītības centri, uzņēmēji pilsētās un laukos, zemnieki, NVO, zinātnieki,
studenti un citi interesenti.
Piedāvājums
Iesaka piemērotāko programmu klienta idejas īstenošanai;
Sniedz konsultācijas projekta iesnieguma sagatavošanā;
Sagatavo atbildes uz klienta jautājumiem par ES fondiem;
Organizē seminārus un tikšanās ar speciālistiem;
Interneta mājas lapā publicē aktuālo informāciju par ES fondiem, nodrošina
publicitāti par apstiprinātajiem projektiem un to ieviešanu;
· Informē par atklātajiem projektu konkursiem;
· Elektroniski izplata ikmēneša Ziņu lapu.
·
·
·
·
·

Mūsu speciālisti
Arta Kronberga, projekta vadītāja
Mairita Pauliņa, konsultante
Natālija Gerasimova, konsultante
Juris Kālis, speciālists darbā ar informāciju

· Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums šādiem pasākumiem:
- vietējās nodarbinātības attīstībai un veicināšanai,
- līdztiesības nodrošināšanai starp sievietēm un vīriešiem
nodarbinātības jomā;
- darba tirgus piekļuves vienlīdzīgu iespēju veicināšanai, īpaši
sociālās atstumtības riska grupām;
- mūžizglītības attīstībai u.c. www.esfondi.lv
· Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums šādiem
pasākumiem:
- izglītības, sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošanai;
- tūrisma, kultūrvides un IKT infrastruktūras attīstībai;
- biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, īpaši
mazajos un vidējos uzņēmumos;
- pētniecības, zinātnes un tehnoloģiju attīstībai;
- vietējo, reģionālo transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu
un to infrastruktūras attīstībai;
- vides aizsardzībai un attīstībai u.c. www.esfondi.lv

Informācijas centra klientu rīcībā mājas lapa

WWW.ESFONDI.ZEMGALE.LV
·
·
·
·
·
·
·

Jaunumi – dažāda veida aktuāla informācija par ES struktūrfondiem;
Konkursi – informācija par atklātiem projektu konkursiem;
Zemgales projektu karte –informācija par apstiprinātajiem ES
struktūrfondu projektiem Zemgales pilsētās un novados;
Semināri – informācija par semināriem un konferencēm un to izdales
materiāli elektroniskā formātā;
Radio un Televīzija – dažādi TV un Radio sižeti par ES fondu projektiem
Zemgalē;
Informatīvie materiāli – Ikmēneša Ziņu lapa ar aktualitātēm ES
struktūrfondu apguves jomā un speciālistu sagatavoti uzziņas materiāli;
ES fondi - informācija par dažādiem fondiem un programmām.

· Kohēzijas fonda (KF) finansējums paredzēts šādiem pasākumiem ūdenssaimniecības, transporta, vides un atkritumu apsaimniekošanas
infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai. www.esfondi.lv
· Latvijas - Šveices finanšu instrumenta finansējums paredzēts šādiem
pasākumiem:
- NVO kapacitātes stiprināšanai;
- pētniecības attīstībai;
- bīstamo atkritumu apsaimniekošanai;
- tiesu varas modernizācijai;
- reģionālās un pašvaldību struktūras un veiktspējas stiprināšanai u.c.
www.swiss-contribution.lv

Jūsu veiksme
ir mūsu veiksme!

· Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums
paredzēts šādiem pasākumiem: lauksaimniecības un mežsaimniecības
sektora konkurētspējas attīstībai, lauku dzīves kvalitātes, vides un
lauku ainavas uzlabošanai. www.lad.gov.lv
· Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) finansējums paredzēts šādiem
pasākumiem: Kopienas zvejas flotes sabalansēšanas veicināšanai,
akvakultūras attīstībai un mārketingam. www.lad.gov.lv
· Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas 2007.-2013. gadam Latvijai
pieejamās apakšprogrammas:
- Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma www.estlat.eu
- Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma www.latlit.eu
- Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma
www.centralbaltic.eu
- Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma EKPI
ietvaros www.estlatrus.eu
- Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma
EKPI ietvaros www.enpi-cbc.eu
- Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma ar
integrētiem EKPI elementiem http://eu.baltic.net
- Starpreģionu sadarbības programma INTERREG IVC www.interreg4c.eu
- Pilsētvides attīstības programma URBACT II http://urbact.eu

Kontaktinformācija
Zemgales RSIC atrodas:
Jelgavā, Uzvaras ielā 8, otrajā stāvā, tālrunis - 63028454, 63028457
e-pasts: mairita.paulina@zpr.gov.lv,
Jēkabpilī, Jaunā ielā 31c, pirmajā stāvā, tālrunis - 65207419
e-pasts: natalija.gerasimova@zpr.gov.lv
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Foto: Juris Kālis
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ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

ZEMGALE

Reģions atrodas Latvijas dienvidu centrālajā daļā, ietverot Jelgavas un
Jēkabpils pilsētu, kā arī Aizkraukles, Skrīveru, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas,
Pļaviņu, Bauskas, Rundāles, Iecavas, Vecumnieku, Dobeles, Auces, Tērvetes,
Jelgavas, Ozolnieku, Jēkabpils, Aknīstes, Krustpils, Salas un Viesītes novadu.

·
·

Reģions skaitļos

·

Teritorija – 10 742 kvadrātkilometri. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 4 828
kvadrātkilometri vai 44%, meži – 4 314 kvadrātkilometri vai 40%.

·
·

Iedzīvotāji – 284 669.

·

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji – 142,7 tūkstoši vai 63,6% no kopējā iedzīvotāju
skaita reģionā.

·

Attīstības centri – nacionālās nozīmes – Jelgava, Jēkabpils, reģionālās nozīmes
– Aizkraukle, Bauska, Dobele, vietējās nozīmes – 27, pirmā līmeņa – 103.
Garākā sauszemes robeža ar kaimiņvalsti Lietuvu – aptuveni 290 kilometru, bet
pa gaisa līniju attālums no tālākā punkta Auces novadā līdz tālākajam punktam
Aknīstes novadā – vairāk nekā 240 kilometru.
Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā, valstī trešajā lielākajā augstskolā
atrodas valsts nozīmes Fundamentālā bibliotēka, deviņas fakultātes, mācās
gandrīz 8 000 studentu, tostarp doktorantūrā – vairāk nekā 180.
Izglītībai un kultūrai kalpo 10 arodizglītības iestādes, seši pieaugušo izglītības
centri, sešu augstskolu 10 filiāles, vairāk nekā 160 bibliotēkas pašvaldībās, 80
kultūras un tautas nami ar aptuveni 500 mākslinieciskajiem kolektīviem.

·

·

·

·

Reģions ar Latvijā visauglīgāko lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
Reģions ar attīstītu pārtikas ražošanu un pārstrādi, ar labām iespējām
palielināt bioloģiskās lauksaimniecības īpatsvaru.
Reģions ar draudzīgu vidi zinātņu ietilpīgas ekonomikas, ražotņu un
pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību attīstībai.
Bagāta ar daudzveidīgiem dabas resursiem: kūdru, smilti, granti, dolomītu,
mālu, mežiem.
Bagāta ar senām amatniecības un rūpnieciskās ražošanas tradīcijām.
Teritoriju šķērso nozīmīgi maģistrālie dabas gāzes un naftas cauruļvadi, klāj
sazarots sliežu ceļu un autoceļu tīkls.
Visiem lielākajiem attīstības centriem ir laba satiksme ar valsts galvaspilsētu
Rīgu.
Uz zināšanām balstītu biznesa inkubatoru, zinātnes centru, loģistikas parku
un ražotņu reģions.
Reģions ar modernu, attīstītu zinātniski pētniecisko bāzi kokapstrādē,
veterinārmedicīnā, pārtikas tehnoloģijā, augļkopībā, augkopībā, lopkopībā,
atjaunojamo energoresursu izmantošanā un citās jomās.
Zīmīga ar unikālu, saglabātu dabu un kultūrvidi, savdabīgu dabas ainavu, ko
veido zaļie pilskalni, senās muižas, pilis un parki, Daugavas senleja, dabīgās
pļavas un karsta kritenes Lielupes upju baseinā.
Kultūrvēsturisks novads ar dzīvām seno zemgaļu un sēļu tautas mākslas un
reliģiskās dzīves tradīcijām.

ZEMGALES LEPNUMS

IESTĀDE - ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS (ZPR)

· Vecākā augstākā mācību iestāde Latvijā – Academia Petrina, kas atklāta
1775. gadā un nosaukta tās dibinātāja Pētera Bīrona vārdā, tagad Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs.
· Varonīgo latviešu strēlnieku izcīnītās Ziemassvētku kaujas, kas Pirmā pasaules
kara laikā risinājās Tīreļpurvā un bija viena no vērienīgākajām militārajām
operācijām ne vien Latvijā, bet visā Eiropā.
· Zemgalei pieder lielākās un greznākās pilis Latvijā – Rundāles, Jelgavas,
Mežotnes, Bauskas, Krustpils, Vecauces un vēl citas, kas kļuvušas par
iecienītiem tūrisma objektiem.
· Koknese ir vienīgais pagasts Zemgalē, kas, kā sena dārznieku, amatnieku,
atpūtnieku un tūristu bijusī mazpilsēta, kopš 14. gadsimta ietilpst Hanzas
pilsētu savienībā.
· Strūves meridiāna loks ir līnija, kas mūsdienu ģeogrāfiskajā kartē šķērso
10 valstis, stiepjas gandrīz 3 000 kilometru garumā un tā Jēkabpils punkts
iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.
· Valsts Dobeles Augļkopības institūtā izveidots lielākais ceriņu dārzs Baltijā,
kur apskatāma aptuveni 130 ceriņu šķirņu un hibrīdu kolekcija.
· Tērvetes dabas parks 2009. gadā atzīts par izcilāko Eiropas tūrisma galamērķi
dabas aizsargājamās teritorijās Latvijā un Briselē tam piešķirta EDEN projekta
balva. Parkā aug garākās priedes Baltijā, daudzas no tām ir vairāk nekā 250
gadu vecas.
· Iecavas uzņēmums „Balticovo” kļuvis par Baltijas un Ziemeļeiropas olu un to
produktu ražošanas nozares līderi.
· Latvijas valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes māju „Auči” apkaimē atrodas
viņa stādīto, tagad augstāko liepu aleja, bet Latvijas lepnākā liepa meklējama
Jēkabpilī, Krustpils saliņā.
· Populārās mūzikas grupa „Prāta vētra” no Jelgavas ir pirmā Baltijas valstīs,
kas saņēmusi prestižo „MTV Europe Music Awards” balvu, bet 2000. gadā, kā
Latvijas debitante, Eirovīzijas dziesmu konkursā ieguvusi trešo vietu.

Zemgales Plānošanas reģions ir Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijas pārraudzībā esoša iestāde un ir atvasinātas publiskas personas
statusā.
Lēmējinstitūcija - Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padome.
Izpildinstitūcija - administrācija, kas izstrādā reģiona attīstības
plānošanas dokumentus un nodrošina to izpildi, izstrādā reģionālus un
starptautiskus projektus, veicina to ieviešanu un organizē sabiedriskā
autotransporta pārvadājumus reģionā.
Attīstības plānošanas, Sabiedriskā transporta un autoceļu attīstības un
Projektu nodaļas, kā arī citi speciālisti analizē un sniedz informāciju par attīstības
iespējām Zemgalē, organizē kursus un seminārus reģiona uzņēmējiem, sniedz
atsauksmes par projektu atbilstību reģiona attīstības plānošanas dokumentiem,
koordinē kultūras un arodizglītības aktivitātes reģionā.
Reģiona plānošanas dokumenti
· Teritorijas plānojums ( 2006.-2026.gads)
· Attīstības programma (2008.-2014.gads)
· Inovatīvās attīstības programma ( 2008. – 2014. gads)
· Sociālo pakalpojumu attīstības programma ( 2010.-2016. gads)

ZEMGALE

Kontaktinformācija
ZPR administrācija atrodas Jelgavā,
Katoļu ielā 2b
Tālrunis: 63027549
Fakss: 63084949
E-pasts: ZPR@zpr.gov.lv
www.zemgale.lv

