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Sezonas aktualitātes un pieredzes apmaiņa tūrisma uzņēmējiem 
 

9. jūnijā sadarbībā ar Europe Direct 
informācijas centru tika rīkots seminārs Sv. 
Trīsvienības baznīcas tornī, Jelgavas pilsētas, 
Jelgavas novada un Ozolnieku novada tūrisma 
un viesmīlības nozares uzņēmējiem „Tūrisma 
sezona 2011 – piedāvājums un aktualitātes‖.  

Europe Direct Informācijas centrs 
organizē šādus seminārus jau vairākus gadus, 
lai dotu iespēju uzņēmējiem uzzināt nozares 
aktualitātes, saņemt informāciju par pieejamo 
atbalstu uzņēmējdarbības aktivitāšu 
veicināšanai, kā arī iepazīt ES projektu 
ieviešanas labās prakses piemērus. Tūrisms 
Jelgavā aizvadītajā gadā ir ievērojami 
aktivizējies līdz ar jaunā Jelgavas reģionālā 
tūrisma centra atvēršanu 2010. gada 
novembrī, bet joprojām ir daudz darāmā, lai 
tūrisma piedāvājumu Jelgavā un novados 
padarītu atpazīstamāku un kvalitatīvāku.  

Semināra pirmajā daļā Jelgavas reģionālā 
tūrisma centra Tūrisma nodaļas vadītāja V. 
Kindereviča iepazīstināja ar 2011. gada tūrisma 
sezonas aktualitātēm un piedāvājumu Jelgavā 

un tās apkārtnē. Ar Latvijas tūrisma 
aktualitātēm un jauno Latvijas tūrisma tēlu un 
logo „Nesteidzīgai atpūtai‖ iepazīstināja 
Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors 
Armands Slokenbergs, savukārt ar 
uzņēmējdarbības aktivitāšu veicināšanai 
pieejamo Eiropas fondu atbalstu iepazīstināja 
Zemgales plānošanas reģiona Eiropas 
Savienības struktūrfondu informācijas centra 
pārstāve Dace Strautkalne.  

Semināra otrajā daļā dalībnieki devās 
pieredzes apmaiņas braucienā uz vairākiem 
tūrisma objektiem Jelgavas apkārtnē – 
Zemgales Olimpisko centru, kafejnīcu 
―Zemnieka cienasts‖ un kuģīti ―Frīda‖, 
Ozolnieku motosporta muzeju, kaziņu fermu 
„Līcīši‖, viesu namu „Skalbes‖ un LLU 
Zirgkopības mācību centru „Mušķi‖. Semināra 
dalībnieki vienprātīgi atzina šī pasākuma 
lietderību, kā arī nepieciešamību veicināt 
Jelgavas un apkārtējo novadu tūrisma objektu 
atpazīstamību un uzņēmēju sadarbību.  
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„Runāsim kā balti ar baltiem” – viesojoties pie kaimiņiem 

Lietuvā 
 

17. un 18. jūnijā Jelgavas Europe Direct informācijas 
centra darbiniekiem bija iespēja piedalīties pasākumā 
Lietuvā, Varniai reģionālā dabas parka teritorijā, kur notika 
Lietuvas Europe Direct kolēģu organizēta tikšanās 
„Runāsim kā balti ar baltiem‖ ―Let’s talk as balti with 
baltai‖.  

Pasākuma galvenā mērķa grupa bija studenti un 
jaunieši no Šauļu Universitātes un Telšu mākslas koledţas, 
kuri bija aicināti pavadīt divas dienas kempingā Lūkstas 
ezera krastā, lai klausītos ekspertu lekcijas par seno baltu 
tautu vēsturi un kultūras mantojumu, kā arī uzzinātu daudz 
jauna par brīvprātīgā darba aktivitātēm un iespējām 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Kopā ar 
pasākuma dalībniekiem piedalījāmies Varnia pilsētas 
svētkos, kur mums – Latvijas pārstāvjiem bija iespēja teikt 
apsveikumu vietējiem iedzīvotājiem, tāpat prezentējām 
semināra dalībniekiem EDIC Jelgavā aktivitātes.  

Semināra laikā guvām vērtīgas atziņas par kopīgo 
Latvijas un Lietuvas kultūvēsturē, ko ir svarīgi nodot 
jaunajai paaudzei. Nozīmīgs bija arī kopīgais laiks fiziskajās 
aktivitātēs sportojot un iepazīstot dabas parku. Brīvajos 
brīţos ar Lietuvas kolēģiem tika pārrunātas turpmākās 
sadarbības iespējas.  
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Kā izlietota „cukura” nauda Jelgavā? 
 
Cukurfabriku slēgšanu liela daļa Latvijas sabiedrības izjuta, kā kaut kā tuva un savu varēšanu 

apliecinoša izzušanu. Par fabriku slēgšanu dāsnas kompensācijas no ES - kopumā 27 miljonus eiro, 
saņēma abu Latvijas cukurfabriku īpašnieki. Arī 333 lauksaimnieki saņēma kompensācijas 19,1 
miljonu latu apmērā. Daudzi no viņiem pārprofilēja saimniecību un zaudējumus necieta. Atlīdzība 
pienācās arī Liepājas un Jelgavas, kā arī apkārtējo novadu pašvaldībām. Vai un kas par šo naudu 
paveikts pašvaldībās? Varbūt tapis kas tāds, ar ko var lepoties, līdzīgi kā ar cukurfabrikām?  

 

Jelgavniekiem – sava pludmale 
 

Vietā, kur Jelgavā reiz slējās cukurfabrika, nu ir tukšs, ar ţogu apjozts laukums, kurā aug 
nezāles. Tas ir privātīpašums un pašvaldība tā sakopšanā neko daudz darīt nevar. Pilnīgi cita situācija 
ir nedaudz tālāk – Lielupes krastā starp dzelzceļa tiltu un tiltu pie Jelgavas pils. Pašvaldība 
kompensācijās par raţošanas pārtraukšanu kopumā saņēma 1,6 miljonus latu. Šovasar te pilnībā 
pabeigts īstenot projektu „Lielupes gultnes tīrīšana un Lielupes labā krasta aizsargdambja posmā no 
dzelzceļa tilta līdz Rīgas ielai atjaunošana‖, izveidojot krāšņu gājēju promenādi un visām prasībām 
atbilstošu pludmali jelgavniekiem. 

Jāpiezīmē, ka šīs vasaras karstajās dienās tā bija ļoti iecienīta. Šī atpūtas vieta ir aprīkota ar 
ģērbtuvēm, laipām, bērnu peldētavu, tualetēm, auto un velonovietnēm. Turklāt ik dienu no pulksten 
10.00 līdz 22.00 pludmalē deţūrē speciāli apmācīti Pašvaldības policijas darbinieki – glābēji, kas 
rūpējas par peldētāju drošību un vispārējo kārtību. 

Īstenojot projektu, Lielupes gultne ir attīrīta no cukurrūpniecības sanesām, uzlabojot ūdensteces 
vispārējo ekoloģisko stāvokli. No upes gultnes un nosēdakām izsūknēta grunts vairāk kā 13,7 tūkstoši 
kubikmetru apjomā. Tāpat  atrisināta pretplūdu aizsardzība posmā no dzelzceļa tilta līdz Rīgas ielas 
tiltam, kopumā no plūdiem nākotnē pasargājot aptuveni 114 hektāru lielu esošās apbūves teritoriju. 
Sakārtota ir arī virsūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma, nodrošinot bijušo cukurfabrikai 
piegulošo teritoriju tālāku izmantošanu un iekļaušana apkārtējā pilsētvidē. 
Par saņemto naudu vēl šogad tiek solīts pabeigt arī projektu ―Melioratīvās sistēmas rekonstrukcija 
cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajās teritorijās Jelgavas pilsētā‖. Šī projekta ietvaros teju 
kilometra garumā rekonstruēs Garozas ielu, sakārtojot lietus ūdens kanalizācijas sistēmu Pārlielupē. 
Tas ļaus nodrošināt bijušo cukurfabrikai piegulošo teritoriju tālāku izmantošanu un iekļaušana 
apkārtējā pilsētvidē. 
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Uzziņa  
Jelgava 

o Projekts: „Lielupes gultnes tīrīšana un Lielupes labā krasta aizsargdambja posmā no 
dzelzceļa tilta līdz Rīgas ielai atjaunošana‖: 

o Kopējais finansējums - 1 336 734,00 Ls, t.sk. ELGF* finansējums 1 102 278,98 lati, 
Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 234 455,02 lati. 

o Projekts:  „Melioratīvās sistēmas rekonstrukcija cukura rūpniecības restrukturizācijas 
skartajās teritorijās Jelgavas pilsētā‖: 

o Kopējais finansējums - 658 906,00 lati, t.sk. ELGF finansējums 499 663,72 lati, Jelgava 
pašvaldības līdzfinansējums ir 159 242,28 lati. 

*Projektus līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) Cukura rūpniecības 
restrukturizācijas fonda pasākums „Valsts un Eiropas Savienības atbalsts cukura rūpniecība 
restrukturizācijas skartajam reģionam‖.  

 
Ţurnāliste  

Ilze Bērziņa 
www.esmaja.lv 

Pilnu raksta tekstu skatiet http://www.esmaja.lv/?lapa=raksts&id=3945 

http://www.esmaja.lv/?lapa=raksts&id=3945
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Jauns mācību līdzeklis par Eiropas Savienību  

 

Izdots mācību līdzeklis CD formātā par Eiropas Savienību "Iepazīsti Eiropas Savienību un 
izmanto savas iespējas" . Tas palīdzēs skolēniem pilnveidot zināšanas par Eiropas Savienības vēsturi, 
institūcijām, lēmumu pieņemšanas kārtību, pilsonisko līdzdalību un citiem jautājumiem. Izdevumā 
iekļautas 29 PowerPoint prezentācijas, kas izmantojamas visās izglītības pakāpēs, kā arī metodiskie 
ieteikumi pedagogiem. 
 

Prezentācijas pieejamas ikvienam interesentam arī tīmekļa vietnē: http://www.es.gov.lv/es-
informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/macies-par-es. Izdevumu kompaktdiska formā var saņemt, 
sazinoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālisti 
Sandru Falku (tālrunis: 29117004). Latvijas skolās mācību līdzeklis nonāks jaunā mācību gada 
sākumā, kad VISC to nodos Sociālo zinību metodisko apvienību vadītājiem tālākai izplatīšanai skolās. 

 

Mācību līdzekli izstrādāja biedrība „Izglītības attīstības centrs‖ (IAC) sadarbībā ar Latvijas 
Republikas Ārlietu ministriju, Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā un Eiropas Komisijas 
pārstāvniecību Latvijā. Mācību līdzekļa izveide finansēta no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības 
noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. Tās mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas 
Savienību. Mācību līdzekļa izstrādi atbalsta VISC. 

 

Mācību līdzeklis sagatavots izmantošanai vispārējās izglītības mācību priekšmetu sociālās zinības 
1.- 9. klasei un politika un tiesības 10. - 12. klasei mācību stundās. Ir iespējams to izmantot arī citu 
mācību priekšmetu un klases stundās. Prezentācijās iekļautas daudzveidīgas tēmas: Eiropas 
Savienības vēsture un Latvijas ceļš uz Eiropas Savienību, monetārā savienība, institūcijas un lēmumu 
pieņemšana, piedāvātās iespējas jauniešiem, tiesības, vides un klimata pārmaiņas, veselība, Eiropas 
Savienība pasaulē, kultūra un māksla dalībvalstīs, dzīves kvalitāte un ilgtspējīgas attīstības jautājumi, 
nākotnes attīstības iespējas un izaicinājumi, iedzīvotāju pilsoniskā līdzdalība, daudzveidība un 
sadarbība, vērtības. 

 

Pedagogi atzinuši tēmu aktualitāti un daudzveidību, plašās pielietošanas iespējas daţādos 
vecumposmos un mācību priekšmetu saturā, laikmetīgu formātu (CD), bagātīgu mācību metoţu un 
paņēmienu klāstu, iespēju pedagogam taupīt laiku, gatavojoties mācību stundām u.c. 
 

Iveta Vērse 
IAC direktore 

www.esmaja.lv 

http://www.esmaja.lv/
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Kura pilsēta būs nākamā Eiropas Zaļā galvaspilsēta?  
 

 

Sākot no 14. jūnija, pilsētas var 
pieteikties uz prestiţo goda nosaukumu 2014. 
gadā. Līdz šim, no 2010. līdz 2013. gadam, šis 
nosaukums piešķirts četrām pilsētām — 
Stokholmai, Hamburgai, Vitorijai un Nantei. 
Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukumu 
saņem pilsētas, kas piedāvā ekoloģiskāko 
dzīvesvidi un kas var kalpot kā paraugs un 
iedvesmas avots citām pilsētām. Uz vienu gadu 
piešķirtā nosaukuma uzdevums ir veicināt 
Eiropas pilsētu pievilcību un veselīgumu, 
uzlabot pilsētas dzīves kvalitāti.  

Visas Eiropas pilsētas, kurās dzīvo vairāk 
nekā 200 000 iedzīvotāju, var pieteikties 
Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukumam 
2014. gadā. Konkursā var piedalīties ES 
dalībvalstis, kandidātvalstis (Turcija, Bijusī 
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, 
Horvātija, Melnkalne un Īslande) un Eiropas 
Ekonomikas zonas valstis (Īslande, Norvēģija 
un Lihtenšteina). Ja valstī nav nevienas 
pilsētas, kuras iedzīvotāju skaits pārsniegtu 200 
000, konkursam var pieteikties valsts lielākā 
pilsēta. 

Goda nosaukumam ir trīs mērķi, proti, 
a) izteikt atzinību pilsētām, kas ilgākā 

termiņā ar taustāmiem rezultātiem cenšas 
sasniegt vērienīgus vides mērķus, 

b) rosināt pilsētas noteikt prasīgus 
mērķus turpmākajiem pilnveidojumiem vides 
jomā un ilgtspējīgai attīstībai un  

c) popularizēt sekmīgus paraugus, kas var 
iedvesmot citas pilsētas un izplatīt paraugpraksi 
un pieredzi citās Eiropas pilsētās. 

Pieteikumi tiek vērtēti pēc 12 rādītājiem: 
vietējā mēroga ieguldījums cīņā pret klimata 
pārmaiņām pasaulē, transports, pilsētas zaļās 
zonas, troksnis, atkritumu rašanās un 
apsaimniekošana, daba un bioloģiskā 
daudzveidība, gaiss, ūdens patēriņš, 
notekūdeņu apsaimniekošana, ekoinovācijas un 
ilgtspējīga nodarbinātība, pašvaldības 
pārvaldes iestāţu vides vadība un 
energopatēriņa rādītāji. 

Par nosaukuma piešķiršanu lemj 
starptautiska ţūrija, kurai palīdzēs atzīti 
eksperti daţādās vides jomās. Uzvarētājs tiks 
paziņots 2012. gada jūnijā.  

Avots: www.esmaja.lv 
Sīkāka informācija:  

www.europeangreencapital.eu  

http://www.esmaja.lv/

