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Godātie pārskata lasītāji!
Jūsu vērtējumam nododu
Zemgales plānošanas reģiona
2009.gada pārskatu, kas paver
iespēju uzzināt vairāk par
iestādes darbību un saņemt
atbildes
uz
interesējošiem
jautājumiem.
Reģiona
administrācijas
darbinieki pērnajā gadā sevišķi
nozīmīgu
darbu
ieguldījuši,
Zemgales
plānošanas
reģiona
Attīstības
programmas
2008.2014.gadam izpildes nodrošināšanā.
Gan Reģionālo, gan Starptautisko projektu nodaļas ir aktīvi strādājušas pie projektu
izstrādes un to ieviešanas.
Kopējais ZPR projektu grozs aptver 16 projektus sekojošās tematiskajās jomās:
 Teritoriālā un attīstības plānošana (4 projekti);
 Vides aizsardzība (2 projekti);
 Uzņēmējdarbības attīstība (2 projekti);
 Tūrisms (2 projekti);
 Izglītība un apmācības (2 projekti)
 Veselības aprūpe (1 projekts);
 Sociālā aprūpe (1 projekts);
 Kultūra (1 projekts)
 Tieslietas (1 projekts).

Izstrādātie un ieviešanas procesā esošie projekti praktiski aptver visas
tautsaimniecības attīstībai svarīgās nozares. Tā, piemēram, Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta atbalstītā projekta „Zemgales reģiona pašvaldību
institucionālo spēju stiprināšana ekonomisko aktivitāšu veicināšanai sadarbībā ar
Norvēģijas institūcijām” ietvaros:
- izstrādāta vienota metodika teritorijas plānojumu un attīstības programmu
izstrādei;
- apzinātas problēmas, noteikti iespējamie risinājumi uzņēmējdarbības
attīstībai Zemgalē;
- izstrādāta metodika un iegādāts serveris reģiona pašvaldību teritorijas
plānojumu un industriālo teritoriju datu bāzes izveidei.
Jāatzīmē Zemgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu
Informācijas centra un Lauku attīstības plāna atbalsta pasākuma "Tehniskā
palīdzība" projekta veiksmīgā ieviešana, kuras rezultātā ir nodrošināta jaunākās
informācijas par ES struktūrfondu līdzekļu apguvi izplatīšana reģionā, kā arī
bezmaksas konsultāciju pieejamība potenciālajiem projektu iesniedzējiem –
pašvaldībām, uzņēmējiem, izglītības iestādēm u.c. interesentiem, tādējādi palīdzot
viņiem realizēt savas idejas un izmantot papildus finansējumu.
Kultūras attīstībai reģionā savu ieguldījumu devis Valsts Kultūrkapitāla fonds,
kas finansiāli ir atbalstījis izstrādāto Zemgales Kultūras programmu, piešķirot tai
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finansējumu 20 000 latu apmērā. Programmas ietvaros atbalstīti un līdz 31.
decembrim realizēti pavisam 26 projekti.
Tūrisma attīstību un reģiona tēla veidošanu sekmējusi piedalīšanās
starptautiskajā izstādēs „Balttour 2009”, TOUREST 2009 un VIVATTUR 2009.
Savukārt reģiona sadarbību ar ministrijām nodrošina Zemgales plānošanas
reģiona Sadarbības komisija, kas darbojas saskaņā ar Reģionālās attīstības
likumu un Padomes apstiprinātu nolikumu.
Reģiona pārskatā ir apkopota informācija arī par citām veiktajām aktivitātēm,
kas vērstas uz Zemgales attīstību, par reģiona izpildinstitūcijas darbību, tās gada
budžeta un piesaistīto līdzekļu izlietojumu, kā arī par 2009.gadā realizētajiem
projektiem. Jāatzīmē, ka pamatbudžeta finansējums 2009.gadā pret 2008.gadu ir
samazināts par 25% bet piesaistītie līdzekļi reģiona attīstībai ir pieauguši par
76%.
Publiskais gada pārskats domāts Zemgales iedzīvotājiem, kā arī valsts un
sabiedriskajām institūcijām, uzņēmējiem un pašvaldībām.
Reģiona Publisko gada pārskatu sagatavoja administrācijas darbinieki.
Patiesā cieņā
Leonīds Salcevičs,
Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs
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SAĪSINĀJUMI
BNS - Ziņu aģentūra "BALTIC NEWS SERVICE"
EEZ - Eiropas Ekonomikas zona
ELVGF - Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds
EM – Ekonomikas ministrija
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES – Eiropas Savienība
ESF - Eiropas Sociālais fonds
FM – Finanšu ministrija
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
LAP – Lauku attīstības plāns
LETA - Nacionālā ziņu aģentūra LETA
LIAA – Latvijas investīciju attīstības aģentūra
LM – Labklājības ministrija
LLU – Latvijas Lauksaimniecības universitāte
LR – Latvijas Republika
Ls – Latvijas lats
KF – Kohēzijas fonds
MK – Ministru kabinets
NAP - Nacionālais attīstības plāns
NVO – Nevalstiskās organizācijas
NP – Nacionālā programma
Nr. – numurs
NRAP – Nacionālā reģionālā attīstības padome
RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija
TAVA – Tūrisma attīstības valsts aģentūra
TIC- Tūrisma informācijas centrs
TP – Teritorijas plānojums
VID – Valsts ieņēmumu dienests
Zemgales RSIC – Zemgales Reģionālais struktūrfondu informācijas centrs
ZM – Zemkopības ministrija
ZPRAP - Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padome
ZPR – Zemgales plānošanas reģions
ZTA - Zemgales tūrisma asociācija
ZVFI - Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments
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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. Zemgales Plānošanas reģiona juridiskais statuss un struktūra
Zemgales Plānošanas reģions (turpmāk – reģions) ir Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijas pārraudzībā esoša iestāde un, saskaņā ar Reģionālās
attīstības likumu ir atvasinātas publiskas personas statusā.
Reģions ir publisko tiesību juridiskā persona, kam ir zīmogs ar papildinātā mazā
Latvijas valsts ģerboņa attēlu un pilnu reģiona nosaukumu, sava simbolika, veidlapa un
konti Valsts kasē. Iestāde 11. 08. 2006. reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja ar Reģistra
Nr. 90002182529 un apliecības sēriju NM Nr. 0181744, tās juridiskā adrese – Katoļu
ielā 2b, Jelgava, LV – 3001.
Kopš 2009.gada pašvaldību reformas, reģionu veido šādas administratīvās
teritorijas: Jelgavas, Jēkabpils pilsēta, Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles,
Iecavas, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Jelgavas, Kokneses, Krustpils, Neretas, Ozolnieku,
Pļaviņu, Rundāles, Salas, Skrīveru, Tērvetes, Vecumnieku, Viesītes novads.
Reģiona darbu reglamentē tā Nolikums, Reģionālās attīstības likums, Attīstības
plānošanas sistēmas likums, Teritorijas plānošanas likums un citi normatīvie akti.
Reģiona lēmējorgāns ir Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padome (turpmāk
– Padome). Padomi ievēl reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību priekšsēdētāju
kopsapulce, kas notika 31.07.2009. Padomes priekšsēdētājs no 01.01.2009. līdz
31.07.2009. bija Vilnis Plūme, no 31.07.2009. par Padomes priekšsēdētāju ir ievēlēts
Leonīds Salcevičs un par Padomes priekšsēdētāja vietnieku – Aivars Okmanis.
Padomes sastāvu kopš vietējo pašvaldību vēlēšanām veido:
Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Vilnis Plūme;
Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Ingrīda Vendele;
Auces novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis;
Bauskas novada domes priekšsēdētājs Valdis Veips;
Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns;
Iecavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis;
Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks;
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune;
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis;
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis
Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs
Neretas novada domes priekšsēdētājs Antons Blūms
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Māris Ainārs
Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde
Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis
Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
Skrīveru novada domes priekšsēdētāja Gunta Lisenko
Tērvetes novada domes priekšsēdētājs Edvīns Upītis
Viesītes novada domes priekšsēdētājs Juris Līcis
Zemgales Plānošanas reģiona izpildinstitūcija ir Zemgales Plānošanas reģiona
administrācija, kuras pienākumus un tiesības nosaka Zemgales Plānošanas reģiona
Nolikums. Administrācijas izpilddirektors ir Raitis Vītoliņš. Administrācijā strādā 18
darbinieki.
Reģiona sadarbību ar ministrijām nodrošina Sadarbības komisija, kuras sastāvā ir
plānošanas reģiona Attīstības padomes dalībnieki, ministriju deleģētie pārstāvji, sociālo
partneru un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Sadarbības komisija izskata reģiona
attīstībai svarīgus jautājumus, saskaņojot valsts pārvaldes un reģiona intereses.
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ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA STRUKTŪRA
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1.2. Darbības virzieni, funkcijas
Reģions savas kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu,
koordināciju, pašvaldību un valsts pārvaldes iestāžu sadarbību.
Plānošanas reģions papildus citai normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei:
1) nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus
un prioritātes;
2) nodrošina plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši attīstības
plānošanas dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un
prioritātēm;
3) vada un uzrauga plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un
ieviešanu;
31) izvērtē un sniedz atzinumus par reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas
dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību hierarhiski augstākiem attīstības
plānošanas dokumentiem, kā arī attīstības plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem
normatīvajiem aktiem;
4) nodrošina pašvaldību sadarbību un plānošanas reģiona sadarbību ar nacionālā
līmeņa institūcijām reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā;
5) izvērtē Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, Nacionālā attīstības plāna un
nozaru attīstības programmu atbilstību plānošanas reģiona attīstības plānošanas
dokumentiem un, konstatējot neatbilstību, ierosina grozīt nacionālā līmeņa attīstības
plānošanas dokumentus vai lemj par grozījumiem plānošanas reģiona plānošanas
dokumentos;
6) izvērtē vietējo pašvaldību vai privātpersonu projektu iesniegumus reģionālās
attīstības valsts atbalsta saņemšanai un sniedz atzinumus par tiem;
7) sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un valsts iestādēm izstrādā plānošanas reģiona
attīstības plānošanas dokumentus, nodrošina to savstarpējo saskaņotību un atbilstību
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Nacionālajam attīstības plānam, kā arī šo
plānošanas dokumentu ieviešanu;
8) koordinē un veicina plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu
izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu;
9) sagatavo atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu
atbilstību plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem;
10) izstrādā un īsteno projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros.

1.3. Reģionālās attīstības plānošanas dokumenti
Reģionālo attīstību īsteno atbilstoši Reģionālajā attīstības likumā noteiktajiem
šādiem savstarpēji saskaņotiem valsts un reģionālās attīstības plānošanas dokumentiem:
1) Nacionālais attīstības plāns;
2) Nacionālais plānojums;
3) Reģionālās politikas pamatnostādnes;
4) Nozaru attīstības programmas;
5) Plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi;
6) Pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi;
7) Vietējo pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi.
Nacionālā plānojuma, Nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības
un sabiedriskās apspriešanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
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Plānošanas reģiona teritorijas plānojums
Plānošanas reģiona teritorijas plānojumu regulē „Teritorijas plānošanas likums”
(pieņemts MK 22.05.2002.) un „Plānošanas reģiona teritorijas plānojuma noteikumi” (MK
noteikumi Nr. 236, 05.04.2005.).
Izstrādājot plānošanas reģiona teritorijas plānojumu, izvērtē reģiona esošos un
perspektīvos attīstības resursus, kā arī funkcionālo sasaisti ar citiem reģioniem. Plānošanas
reģiona teritorijas plānojumam ir šādas sastāvdaļas:
Plānošanas reģiona telpiskās struktūras apraksts;
Plānošanas reģiona telpiskās attīstības perspektīva;
Plānošanas reģiona teritorijas plānojuma vadlīnijas;
Pārskats par plānošanas reģiona teritorijas plānojuma izstrādi.
Plānošanas reģiona attīstības programma
Plānošanas reģiona attīstības programmu izstrādā katrā plānošanas reģionā, un tas
ir vidēja termiņa (septiņi gadi) reģionālās politikas plānošanas dokuments, kurā
noteiktas attiecīgā plānošanas reģiona attīstības prioritātes un ietverts rīcības plāns konkrētu pasākumu kopums prioritāšu realizācijai.
Plānošanas reģiona attīstības programmu izstrādā un īsteno saskaņā ar reģionālās
politikas pamatnostādnēm, nacionālo plānojumu, Nacionālo attīstības plānu un attiecīgā
plānošanas reģiona teritorijas plānojumu, ievērojot plānošanas reģionā ietilpstošo
pašvaldību attīstības programmas un plānojumus.

1.4. Zemgales plānošanas dokumenti
Zemgales plānošanas reģiona spēkā esošie plānošanas dokumenti:
Ilgtermiņa plānošanas dokuments (līdz 25 gadiem):
 ZPR Teritorijas plānojums 2006. – 2026.gadam. Apstiprināts ZPRAP sēdē
16.09.2007. (protokols Nr.10, lēmums Nr. 131).
Vidēja termiņa plānošanas dokumenti (līdz 7 gadiem):
 ZPR Attīstības programma 2008. – 2014. gadam. Apstiprināta ZPRAP sēdē
16.09.2008. ( protokols Nr.11 un lēmums Nr.131).
 ZPR Inovatīvās attīstības programma 2008. – 2014.gadam. Apstiprināta
ZPRAP sēdē 16.09.2008. (protokols Nr.11 un lēmums Nr.131).
 ZPR Uzņēmējdarbības attīstības programma 2006.-2011.gadam.
Apstiprināta ZPRAP sēdē 06.04.2008 (protokols Nr.4, lēmums Nr. 7).
 ZPR Nodarbinātības attīstības programma 2006.-2010.gadam. Apstiprināta
ZPRAP sēdē 22.11.2005. (protokols Nr.10, lēmums Nr.48).
 ZPR Mūžizglītības attīstības plāns 2007. – 2010. gadam. Apstiprināts
ZPRAP sēdē 19.06.2007. (protokols Nr.6, lēmums Nr. 50).
 ZPR
Mežsaimniecības
attīstības programma 2005.-2010.gadam.
Apstiprināta ZPRAP sēdē 22.11.2005. (protokols Nr.10., lēmums Nr.47).
Īstermiņa plānošanas dokuments (1 gads):
 Katru gadu ZPRAP sēdē tiek apstiprināts darba plāns.
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2. DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes





Notikušas 13 Padomes sēdes, no kurām divas sēdes notikušas, izmantojot lēmumu
pieņemšanu rakstveida procedūrā.
Padomē pieņemti 92 lēmumi.
Sniegti 50 atzinumi pašvaldību projektiem.
Sniegti 20 atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju
plānojumiem.

2.2. Attīstības plānošanas dokumentu saistošo dokumentu izstrāde un
īstenošana


Izstrādāts, iesniegts un apstiprināts Kultūrkapitāla fondā Zemgales 2010.gada Kultūras
programmas projekts.
Sagatavots pārskats par Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2008.2014. gadam īstenošanu 2008.gadā.
Izstrādāta vienota metodika teritorijas plānojumu un attīstības programmu izstrādei.
Apzinātas problēmas, noteikti iespējamie risinājumi uzņēmējdarbības attīstībai
Zemgalē.
Izstrādāta metodika un iegādāts serveris reģiona pašvaldību teritorijas plānojumu un
industriālo teritoriju datu bāzes izveidei.
Organizētas apmācības Zemgales reģiona attīstības plānotājiem darbā ar Arc Gis
programmatūru un Zemgales ģeoportālu.
Uzsākts darbs pie reģiona profilu izstrādes.
Sagatavots 31 atzinums par pašvaldību TP, no kuriem 11 par
atbilstību ZPR dokumentiem, deviņi par atbilstību normatīvo
aktu prasībām, 11 par iesniegtajiem ar saistošajiem
noteikumiem apstiprinātajiem TP.
Izsniegti deviņi nosacījumi pašvaldību teritorijas plānojumu
grozījumu izstrādei.
Sagatavoti un sniegti 33 atzinumi pašvaldībām un citām organizācijām par viņu
sagatavoto projektu atbilstību Zemgales reģiona attīstības programmai.












2.3.Plānošanas dokumentu ieviešanas atbalsta pasākumi, projekti,
aktivitātes
2.3.1.Vispārējie pasākumi, aktivitātes




Sagatavota un noorganizēta vietējo pašvaldību Kopsapulce.
Organizētas 13 Padomes sēdes.
Organizēta 2008.gada budžeta un Publiskā pārskata izstrāde un apstiprināšana.
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Organizēti 32 iepirkumi, tostarp trīs cenu aptaujaS, pieci atklātie konkursi un divas
sarunu procedūras.
Organizēta un nodrošināta ZPR administrācijas saimnieciskā darbība.

2.3.2.Reģiona interešu pārstāvniecība
 Darbs Nacionālajā attīstības padomē.
 Darbs NRAP.
 Darbs Saeimas Nacionālā attīstības plāna īstenošanas uzraudzības apakškomisijas
sēdēs.
 Dalība pilsētu pašvaldību Integrēto attīstības programmu Koordinācijas padomes
darbā.
 Darbs ES struktūrfondu uzraudzības komisijā.
 Darbs LIAA Konsultatīvajā padomē.
 Dalība darba grupā pie īpaši atbalstāmo teritoriju vērtēšanas kritērijiem (RAPLM).
 Darbs mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvajā padomē (EM).
 Dalība Jaunatnes konsultatīvās padomē (IZM).
 Darbs Latvijas Lauku forumā.
 Dalība LAP un EZF uzraudzības komiteju sēdēs(ZM).
 Piedalīšanās ES struktūrfondu Komunikācijas vadības grupas darbā (FM).
 Dalība ERAF un ESF uzraudzības komitejas sēdēs (FM).
 Darbs Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas apvienotās uzraudzības
un vadības komitejā.
 Darbs pārrobežu, transnacionālās un INTERREG programmas nacionālajā
apakškomitejā.
Reģiona administrācijas darbinieki, lai pārstāvētu reģiona intereses, sekmētu tā
līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, 2009.gadā ir piedalījušies daudzos citos pasākumos
dažādās aktivitātēs un projektos, ar ko var iepazīties reģiona mājas lapā:
www.zemgale.lv
2.3.3.Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana







Darbs Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Uzņēmējdarbības
aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijās” realizācijā
30.07.2009. – 30.04.2011.
Darbs Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Zemgales reģiona
pašvaldību institucionālo spēju stiprināšana ekonomisko aktivitāšu veicināšanai
sadarbībā ar Norvēģijas institūcijām” 01.07.2008. – 30.06.2010. realizācijā.
Dalība pie Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „ Business
Viability Promotion providing Special Public Services and improving land Services
Quality” („Biznesa atbalsts”) izstrādes.
Darbs Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Augstskolu
pētnieciskais potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai”
realizācijā.
Darbs Baltijas jūras reģiona projekta „Inovācijas
pārvaldība Baltijas jūras reģionos ārpus galvaspilsētām”
(BSR InnoReg) realizācijā 2009. – 2011.
Februārī noorganizēta apaļā galda diskusija „Studentu,
zinātnieku un ražotāju sadarbībā – pamats dinamiskai
attīstībai nākotnē.”
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Martā noorganizēta reģionālā konference „Lauku attīstības programmas pasākumi
ekonomikas lejupslīdes laikā Zemgalē.”
Decembrī noorganizēta diskusija „Zemgales reģiona ekonomikas potenciāls un
perspektīvā attīstība”.
Sadarbībā ar LIAA veikta uzņēmēju informēšana par
jaunākajām atbalsta programmām, kā arī par
uzņēmējdarbības uzsākšanu un tās tālāko attīstību.
Darbs pie studentu, zinātnieku un uzņēmēju sadarbības
attīstības veicināšanas .
Uzsākts darbs pie brīvo industriālo platību datu bāzes
izveides.
Pilnveidota uzņēmējdarbības sadaļa Zemgales plānošanas reģiona mājas lapā
www.zemgale.lv.

2.3.4. Tūrisma un lauku attīstības veicināšana












Organizēta dalība starptautiskajās izstādēs BALLTOUR 2000, TOUREST 2009 un
VIVATTUR 2009, tā veicinot Zemgales reģiona atpazīstamību starptautiskajā tūrisma
tirgū.
Noorganizētas piecas tūrisma koordinācijas darba grupas sanāksmes, kurās piedalās
pašvaldību, TIC, NVO un uzņēmēju pārstāvji. Tūrisma darba grupā lemts par tūrisma
attīstības veicināšanu reģionā, stiprinot sadarbību starp tūrismā iesaistītajām pusēm,
radot iespēju identificēt prioritāros projektus un izstrādāt projektu koncepcijas.
Tūrisma sezonas sākumā noorganizēta reģionāla
konference – diskusija, kurā trīs darba grupās
izstrādāti 47 priekšlikumi par „Jaunu, unikālu
un kompleksu tūrisma produktu piedāvājuma
attīstību”, 23 priekšlikumi par „Sadarbības un
kooperācijas attīstību tūrismā”, 59 priekšlikumi
par „Tūrisma vides attīstību”.
Sadarbībā ar TAVA, ZTA noorganizēta
Zemgales reģiona tūrisma konference, kurā
piedalījās
121
dalībnieks.
Konferences
dalībnieki informēti par Zemgales attīstības perspektīvām, jaunajiem tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem Zemgalē ( 2009.gada vasaras sezonā), Tūrisma attīstības
valsts aģentūras aktivitātēm, pētījumu „Tūrisma galamērķu izmaiņas Latvijā pēc
administratīvi teritoriālās reformas”, lauku tūrisma tendencēm un iespējām
ekonomiskās krīzes apstākļos, kā arī prezentēts Zemgales iecienītāko tūrisma objektu
TOP 10 un iepazīti labās prakses piemēri par to, kā reģionā veiksmīgi darbojas tūrisma
pakalpojuma sniedzēji.
Pilnveidota tūrisma sadaļa Zemgales plānošanas reģiona mājas lapā: www.zemgale.lv.
nolūkā nodrošināt aktuālās informācijas pieejamību potenciālajiem tūristiem.
Zemgales Plānošanas reģions sadarbībā ar TIC veica aptauju, lai noskaidrotu iecienītāko
Zemgales reģiona tūrisma objektu. Aptaujas rezultātā izveidots iecienītāko objektu TOP
10 un gūts priekšstats par Zemgales apceļotāju ieradumiem.
Projekta „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas
pievilcības veicinātājs” aktivitāšu ieviešana.
Projekta „Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība Zemgalē un Ziemeļlietuvā / muzeju
pieejamība” aktivitāšu ieviešana.
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Tūrisma informatīvo materiālu izdošana, tostarp buklets „Zemgale – praktiskā
informācija tūristiem” – 10 000 eksemplāros, tūrisma avīze „Jaunumi Zemgalē” – 6000
eksemplāros,
informatīvs
izdevums
„Pasākumi Zemgalē’’ – 3000 eksemplāru
latviešu un 3000 eksemplāru angļu valodā.
Interesentiem izsūtīta informācija par
izsludinātajiem konkursiem NVO.
Līdzdalība
Latvijas
Lauku
foruma
organizētajos pasākumos.
Zemgales
interešu
pārstāvniecības
nodrošināšana ELVGF un ZVIF Vadības
komitejas sanāksmēs.
Sīkāku informāciju par tūrisma attīstību un
tūrisma iespējām Zemgalē var atrast
Zemgales Plānošanas reģiona mājas lapā:
www.zemgale.lv sadaļā „Tūrisms”. Papildus informāciju par aktivitātēm
uzņēmējdarbības, tostarp tūrisma un lauku attīstības veicināšanā, iespējams iegūt
sadaļā „Uzņēmējdarbība”, bet par tūrisma un lauku attīstības projektiem - sadaļā
„Projekti”. Savukārt informācija par lauku attīstību atrodama sadaļā „Lauku attīstība”.
2.3.5. Izglītības attīstības veicināšana









Diskusiju organizēšana reģiona Attīstības padomes, profesionālās izglītības iestāžu un
IZM līmenī par Izglītības ministrijas izstrādāto profesionālās izglītības iestāžu tīkla
optimizācijas programmu:
- 27.martā Jelgavas Reģionālajā pieaugušo izglītības centrā ZPRAP tikšanās ar
izglītības un zinātnes ministri un IZM speciālistiem. Sanāksmē piedalījās visu 22
novadu priekšsēdētāji un profesionālās izglītības iestāžu vadītāji.
- 2.decembrī Saulaines Profesionālajā vidusskolā noorganizēta novadu pašvaldību
pārstāvju tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas speciālistiem par IZM
izstrādāto plānu;
ZPRAP sēdēs jautājums par plānotajām izmaiņām profesionālajā izglītībā skatīts četras
reizes (17.03., 20.10., 24.11. un 15.12.). Rezultātā politiķi pieņēma lēmumu
konceptuāli atbalstīt programmu un vienojās par ieteikumu IZM paredzēt vienotu
finansēšanas modeli valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādēm, katras
profesionālās izglītības iestādes optimizācijas
programmu
izskatīt
atsevišķi,
normatīvajos
dokumentos paredzēt un institucionāli stiprināt
Plānošanas reģiona lomu vispārējās un profesionālās
izglītības attīstībā;
ZPRAP sēdē arī skatīts jautājums „Par profesionālo
un profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmu
reformu”. Sēdē piedalījās Kultūras ministrijas un
Kultūrizglītības un radošo industriju centra speciālisti,
kuri sniedza politiķiem detalizētu informāciju par izstrādāto reformu un tās ieviešanas
gaitu;
Organizēta reģiona izglītības iestāžu dalība starptautiskajā izglītības izstādē „Skola
2009”, nodrošinot kopējā stenda izveidi, lai popularizētu profesionālās un augstākās
izglītības piedāvājumu reģionā.
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Darbs profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes
sēdēs;
Darbs IZM konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sēdē;
Darbs IZM starpinstitūciju sēdē par Ministru kabineta rīkojuma „Grozījumi
Mūžizglītības politikas pamatnostādnēs 2007.-2013.gadam” projektu;
Darbs Latvijas –Šveices sadarbības programmas ietvaros par skolēnu autobusu iegādi;
Darbs LLU Tehniskās fakultātes izglītības programmu akreditācijā;
Sniegti atbalstoši lēmumi Zemgales pašvaldību projektiem izglītības iestāžu
energoefektivitātes paaugstināšanā (Jelgavā - 4), pirmsskolas izglītības iestāžu
renovācijai (Jelgavā, Jēkabpilī un Dobelē) un profesionālās izglītības mācību
programmu īstenošanas pilnveidē (Jēkabpilī - 2), ( Dobelē, Viesītē un Jelgavas
novadā);
Zemgales ES struktūrfondu Informācijas centrs 2009.gadā noorganizējis astoņus
seminārus izglītības iestāžu vadītājiem un speciālistiem par finansējuma piesaistes
iespējām izglītībai.
2.3.6. Kultūras attīstības veicināšana
Izstrādāts un iesniegts Kultūrkapitāla fondam Zemgales Kultūras programmas
projekts. Projektu konkursam un programmas administrēšanai piešķirti Ls 20 000.
Kopā iesniegti 53 projektu iesniegumi par kopējo summu 90 089,08 lati.
Programmas ietvaros atbalstīti 25 projekti, tostarp trīs fizisko personu pieteikumi.
Atbalstīta, piemēram, 10 muzeju krājumu un apskates objektu pieejamības
nodrošināšana - Latvijas Valsts augļkopības
institūta projekts, kurā veikta ceriņu un ķiršu dārza
kā apskates objektu un kultūras pasākumu vietas
labiekārtošana, SIA „A.A.Mežmalas” izgatavotais
autentiskā 11.g.s. sēļu tērpa komplekta izmantošana
izmantošanai vikingu laivas ekskursiju maršrutos,
kā arī astoņu kultūras pasākumu organizēšana.
Tāpat atbalstīti SIA „Lielķēniņš” organizētie
„Zemgaļu svētki”, Jelgavas rajona padomes rīkotais
Ziemassvētku kauju un latviešu strēlnieku piemiņas
pasākums Babītes baznīcā, Tīreļpurvā, Brāļu kapos Rīgā un Ložmetējkalnā.
Programmas ietvaros vēl atbalstīti četri projekti kultūras un vēsturiskā mantojuma
izpētes veikšanai un publikāciju sagatavošanai (piemēram, Guntas Ševkinas veiktā
Jēkabpils sarkano ķieģeļu arhitektūras liecību izpēte, Mārītes Putniņas veiktais vizuālā
un vēsturiskā materiāla apkopojums CD formātā izglītojošam materiālam par Zemgales
un Sēlijas kultūras mantojumu), kā arī trīs
projekti
kultūrvēsturisko
pieminekļu
atjaunošanai - Pilkalnes muižas klēts –
kaltes
remonts,
Dobeles
pilsdrupu
nostiprināšana, padarot tās pieejamas
apmeklētājiem,
Mežotnes
pilskalna
pārrakuma nostiprināšanas projekta izstrāde.
Līdz 2009.gada beigām pilnībā
realizēti 16 projekti, pārējo projektu
realizācija turpinās 2010.gadā.
2009.gada
septembrī
Plānošanas
reģions noslēdza sadarbības līgumu ar LR
Kultūras ministriju par:
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- kultūrpolitikas īstenošanu Zemgalē,
-reģiona kultūras darbinieku konsultatīvās un metodiskās palīdzības
nodrošināšanu,
- kultūras jautājumu iekļaušanu reģiona plānošanas dokumentos,
- Zemgales kultūras projektu izstrādes un īstenošanas nodrošināšanu,
- kultūras atbalsta programmu izstrādi un administrēšanu,
- nemateriālā kultūras mantojuma , t.sk. Dziesmu un deju svētku procesa attīstību
un koordināciju (bez finansiāla ieguldījuma),
- starpnozaru sadarbības veicināšanu.
2009.gada oktobrī Zemgales Plānošanas reģionā darbu uzsācis kultūras attīstības
speciālists.
Svarīgākās veiktās aktivitātes 2009.gadā:
- noorganizēta Zemgales pašvaldību kultūras koordinatoru (22) tikšanās, kurā
apzinātas kopīgās problēmas un idejas reģionāliem projektiem, secināts, ka - tikai daļā
no pašvaldībām ir izveidota, vai tiek veidota kultūras organizatoriskā struktūra, pastāv
būtiskas atšķirtības amatierkolektīvu vadītāju atalgojumā un sistēma tā noteikšanai,
nepieciešamas apmācības kultūras darbiniekiem, lai paaugstinātu kvalifikāciju, vēlama
kopīgu reģionāla mēroga pasākumu organizēšana, trūkst informācija un zināšanas par
finansējuma piesaistes iespējām kultūrai;
- sagatavota kontaktinformācija par pašvaldību kultūras koordinatoriem, kultūras
namu, muzeju, mākslas un mūzikas skolu vadītājiem lietotājvārdu un paroļu
izgatavošanai darbam ar Latvijas digitālo kultūras karti (www.kulturaskarte.lv);
- noorganizētas mācības darbā ar Latvijas digitālo kultūras karti ( pašvaldību
kultūras koordinatoriem, kultūras namu, muzeju, mākslas un mūzikas skolu vadītājiem
un speciālistiem 29.10.2009. Jelgavā (22); 10.12.2009. Jēkabpilī (17) un Neretā(11);
11.12.2009. Jelgavā (19));
- noorganizēti semināri par finansējuma piesaistes iespējām kultūras attīstībai
Zemgales pašvaldībās ( pašvaldību kultūras darba organizatoriem, kultūras iestāžu
darbiniekiem, attīstības projektu vadītājiem, kolektīvu vadītājiem, kā arī ar kultūras
jomu saistīto nevalstisko organizāciju pārstāvjiem 01.12.2009. Jelgavā (60);
16.12.2009. Jēkabpilī (40));
- sagatavots pārskats par Zemgales Plānošanas reģiona un tā pašvaldību kultūras
stratēģijām vai kultūras sadaļām, kas ir iekļautas pašvaldību plānošanas dokumentos.
2010.gadā plānots turpināt sadarbību ar Kultūras ministriju, slēdzot jaunu
sadarbības līgumu.
2.3.7. Civilā aizsardzība
Pamatojoties uz ZPRAP 20.02.2007. sēdēs akceptēto protokolu Nr.2 par „Riska
novēršanas projektu”, kas plānots kā sadarbības projekts starp ZPR un Zviedrijas
Sodermanlandes lēni, tika organizēti divi mācību semināri, kuros piedalījās Zemgales
reģiona pašvaldību speciālisti.
1.seminārs „Baltijas Jūras reģiona pārrobežu sadarbība un darbība civilās krīzes
vadīšanas gadījumā ar fokusu uz reģionālo un vietējo līmeni” notika Nīčepingā,
Zviedrijā 2009.gada 22.-23.aprīlī.
2.seminārs “Krīzes vadīšana – efektīvs personāla darbs un lēmumu pieņemšana
avārijas situācijās” notika Jelgavā, 2009.gada 14. maijā.
Abos semināros Zemgales reģiona pašvaldību speciālistiem tika dota iespēja
iepazīties ar Sodermanlandes civilo dienestu pieredzi un reaģēšanu krīzes situācijās.
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Pamatojoties uz Zviedrijas pieredzi, kā arī Latvijas likumdošanu, apzinātas
iespējamās funkcijas civilajā aizsardzībā.
2.3.8. Projekti
Saskaņā ar apstiprinātajiem Zemgales plānošanas dokumentiem un jau 2008.gadā
identificētajiem prioritāro projektu sarakstiem, gan Reģionālo, gan Starptautisko
projektu nodaļa ir aktīvi strādājusi projektu pieteikumu sagatavošanā un dažādu fondu
atbalstīto projektu ieviešanā.
2009.gadā ZPR uzsāka trīs jaunu
Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta līdzfinansētu individuālo projektu
ieviešanu tādās prioritātēs kā „Reģionālā
attīstība”,
„Ilgtspējīga
attīstība”
un
„Tieslietas”, kā arī turpināja reģionālās
attīstības projektu par Zemgales reģiona
pašvaldību institucionālo spēju stiprināšanu
ekonomisko aktivitāšu veicināšanai sadarbībā
ar Norvēģijas institūcijām. 2009.gadā uzsākts un arī sekmīgi ieviests EEZ un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonda”
projekts „Ceļā uz e-veselību Zemgalē”.
Savukārt projekts „Ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi pārrobežu Lielupes
baseina apsaimniekošanā” ir izstrādāts, iesniegts un atbalstīts Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta „Pārrobežu sadarbība” programmā un jau jūlijā uzsākta tā
realizācija.
Līdzīga situācija ir ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projektiem, kas pārsvarā visi sagatavoti pērnajā gadā, bet 2009.gadā uzsākta to
realizācija. Šajā programmā atbalstu ir guvuši divi
tūrisma attīstības projekti, veicinot amatniecību
Zemgales-Ziemeļlietuvas pārrobežā un atraktīvu
muzeju pieejamību.
2009.gadā ir izstrādāts, iesniegts un Eiropas
Sociālā fondā (ESF) atbalstīts ierobežotas
pieejamības
konkursa
projekts
„Sociālo
pakalpojumu attīstības programmas izstrāde”,
uzsākot tā realizāciju jau 2009.gada rudenī, lai pēc
šī projekta realizācijas varētu izsludināt atklāto
projektu
konkursu
sociālo
pakalpojumu
uzlabošanai saskaņā ar izstrādātās programmas mērķiem un uzdevumiem. Savukārt uz
ESF līdzfinansēto apakšaktivitātes „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana
valsts, reģionālajā un vietējā līmenī” atklāto projektu konkursu ir iesniegts projekts par
attīstības plānošanas pakalpojumu uzlabošanu, kura realizācija ir plānota 2010.gadā.
2009.gadā ir turpināti arī divi tehniskās palīdzības projekti ES struktūrfondu
Informācijas centra darbības nodrošināšanai, kas finansēti no ES struktūrfondiem un
Lauku attīstības fonda.
Kā partneris ZPR piedalās trijos projektos. Divu projektu realizācija ir uzsākusies
2009.gadā: Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007.-2013.g.
projekts „Pilsētu un lauku mijiedarbība dzīves kvalitātes uzlabošanai” un Eiropas
Kopienas e-Contentplus projekts „Plāns visiem”. Savukārt Šauļu reģiona
administrācijas Interreg IVA projekts „Biznesa dzīvotspējas veicināšana paredzot īpašus
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sabiedriskos pakalpojumus un uzlabojot zemes dienestu kvalitāti” uzsāksies 2010.g.
janvārī.
2009.gadā ir nodrošināta arī jau iepriekšējā gadā iesniegtā un no Valsts
Kultūrkapitāla
fonda
atbalstītā
„Zemgales Kultūras programmas 2009”
realizācija.
Līdz maijam turpināta 2008.gada
nogalē projektu konkursā „Atbalsts
sabiedrības integrācijas programmu
izstrādē un īstenošanā” atlasīto trīs
projektu: „Atver durvis nākotnei!”,
„Jēkabpils
iedzīvotāju
forums”,
„Plānošanas programmas izstrāde bērnu
ar īpašām vajadzībām integrācijai
sabiedrībā”
realizācija,
veicinot
pilsoniskas
sabiedrības
attīstību
reģionā.
Kopējais ZPR grozs aptver 16 projektus sekojošās tematiskajās jomās:
 Teritoriālā un attīstības plānošana (4 projekti);
 Vides aizsardzība (2 projekti);
 Uzņēmējdarbības attīstība (2 projekti);
 Tūrisms (2 projekti);
 Izglītība un apmācības (2 projekti)
 Veselības aprūpe (1 projekts);
 Sociālā aprūpe (1 projekts);
 Kultūra (1 projekts)
 Tieslietas (1 projekts).
No augšminētajiem projektiem 14 projekti 2009.gadā atrodas realizācijā. Sīkāka
informācija atspoguļota tabulā.
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Zemgales projekti 2009. gadā
Projekta nosaukums

Projekta
izpildes
termiņš
07.2008.
06.2010.

1.

Zemgales reģiona pašvaldību
institucionālo spēju stiprināšana
ekonomisko aktivitāšu veicināšanai
sadarbībā ar Norvēģijas institūcijām
(Norvēģijas valdības līdzfinansēts
individuālais projekts)

2.

Pilsētu un lauku mijiedarbība
dzīves kvalitātes uzlabošanai
(Baltijas jūras reģiona
Transnacionālās sadarbības
programma INTERREG IVB)

02.2009.01.2012.

3.

Tehniskās palīdzības projekts
„Zemgales plānošanas reģiona ES
struktūrfondu Informācijas centra
darbības nodrošināšana”

01.2008.12.2010.

4.

Tehniskās palīdzības projekts lauku
attīstības pasākumu popularizēšanai
reģionos caur ES struktūrfondu
Informācijas centru
Uzņēmējdarbības aktivitātes
veicināšana Zemgales reģiona
pierobežas teritorijās (Norvēģijas
valdības līdzfinansēts individuālais
projekts)

08.2008.12.2009.

5.

08.2009.04.2011.

Sagaidāmie
rezultāti
-izstrādātas TP, AP izstrādes metodikas, noteikti
izpildes kontroles rezultatīvie rādītāji;
- uzlaboti 11 plānošanas dokumenti pašvaldībās;
-iegādāti 11 datori ar GIS;
-izveidota pašvaldību industriālo teritoriju datu bāze;
- izstrādāti 2 VPP projekti;
-apmācīti 60 pašvaldību speciālisti;
- noorganizēti12 diskusiju forumi
- Reģionālās pilsētu –lauku mijiedarbības
menedžmenta stratēģijas no katra projekta partnera
izstrāde, praktiskas rekomendācijas vietējām
institūcijām un investoriem;
- Zemgales Teritoriālā plānojuma grozījumi saistībā ar
pilsētu-lauku mijiedarbību;
- inovatīva modeļa izstrāde.
-nodrošināti 2 konsultanti,
-atvērta Jēkabpilī centra filiāle,
- noorganizēti 120 semināri, apmācības un
konferences,
-izstrādāti reprezentatīvie materiāli, rokasgrāmata,
utt.
-nodrošināta 1 konsultanta atalgojums,
-noorganizēti gadā vismaz 12 semināri un 24
informatīvās dienas,
-sniegtas konsultācijas utt.
-Izveidoti 5 Biznesa dārzi (Biznesa inkubatora
filiāles) -biznesa plānošanā un vadībā apmācīti 100
Zemgales pierobežas teritoriju iedzīvotāji un jaunie
uzņēmēji,
-ieviestas dažādas uzņēmējdarbības apmācību
aktivitātes pavisam 100 jauniešiem,

Projekta partneri / mērķa grupa
Partneri:
Aizkraukles, Jaunjelgavas, Bauskas,
Rundāles, Dobeles, Auces, Jelgavas,
Krustpils novads, Jelgavas un Jēkabpils
dome,un Spydebergas pašvaldība
(Norvēģijā)

Projekta partnervalstis: - Somija,
Igaunija, Zviedrija, Norvēģija, Vācija,
Polija, Lietuva, Latvija.
No Latvijas vienīgais partneris – ZPR ,
kas pārstāv Zemgales visas pašvaldības.
Mērķa grupa – ES struktūrfondu projektu
iesniedzēji: pašvaldības, NVO, uzņēmēji,
utt.

Mērķa grupa – ES struktūrfondu projektu
iesniedzēji (pašvaldības, NVO, uzņēmēji,
utt.)
Partneri: Auces novads, Elejas pagasts
(Jelgavas novads), Gailīšu pagasts
(Bauskas novads), Neretas novads,
Aknīstes novads.
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6.

Biznesa dzīvotspējas veicināšana,
paredzot īpašus sabiedriskos
pakalpojumus un uzlabojot zemes
dienestu kvalitāti
(Latvijas –Lietuvas pārrobežu
sadarbības programma INTERREG
IVA)

01.2010.07.2011.

7.

Zemgales Kultūras programma
2009. (Valsts Kultūrkapitāla fonds)
Sociālo pakalpojumu attīstības
programmas izstrāde Zemgales
reģionā (Eiropas Sociālais fonds,
1.DP nacionālā programma)
Ceļā uz E-veselību Zemgalē
(Norvēģijas valdības līdzfinansēts
„Īstermiņa ekspertu fonds”)

01.2009.04.2010.
06..200905.2010.

Ilgtspējīga dabas resursu
saglabāšana Zemgalē
(EEZ un Norvēģijas valdības
līdzfinansēts individuālais projekts)

07.2009.04.2011.

8.

9.

10.

01.2009.09.2009.

-19 Zemgales pierobežas teritoriju uzņēmumi
saņēmuši mentoringa pakalpojumus
-jauniešu apmācību semināri,
-pašvaldību darbinieku apmācību semināri,
- e-apmācību programmas izstrāde,
-datu bāzes izveide,
-uzņēmēju atbalsta pasākumi,
-e-modeļa izstrāde Lietuvā,
-konsultācijas Lietuvā,
-pieredzes apmaiņas vizītes pie uzņēmējiem
- vietējo kultūras projektu realizācija
-pētījums par sociālajiem pakalpojumiem Zemgalē,
- izstrādāta attīstības programma,
-19 sabiedriskās apspriešanas,
-1 konference
-izstrādātas 3 tehniskās dokumentācijas slimnīcu
iekšējiem datortīkliem,
-pētījums par slimnīcu gatavību ieviest e-veselību,
-3 slimnīcu vadītāji apguvuši norvēģu pieredzi
- izstrādāti 6 dabas aizsardzības plāni Zemgales
reģionā,
- izstrādāts pētījums par ieteikumiem labās prakses
pārņemšanai,
- noorganizēti 3 pieredzes apmaiņas braucieni uz
Latvijas dabas parkiem pieredzes apmaiņai,
- iegādāts 1 apmeklētāju skaitītājs,
- noslēgts līgums par vides monitoringa sistēmas
ieviešanu Zemgales reģionā,
- uzlabota dabas parku infrastruktūra,
- noorganizēti 5 semināri dabas parkos par ilgtspējīgu
dabas parku vadību,
- apmācīti 20 vides gidi,
- iespiesta grāmata „Zemgales dabas vērtības” 5000
eks.

Projekta partneri: Šauļu apgabala
administrācija, Šauļu reģiona Attīstības
aģentūra, ZPR pārstāv visas 22 Zemgales
pašvaldības.

Mērķa grupa- Zemgales pašvaldības un
kultūras iestādes, NVO
Mērķa grupa: Zemgales pašvaldību
sociālie dienesti un sociālo pakalpojumu
sniedzēji
Partneri: Bauskas dome, Dobeles rajona
padome un Jēkabpils rajona padome
(mērķa grupa – daudzfunkcionālās
Zemgales slimnīcas)
Partneri: Jelgavas, Aizkraukles,
Rundāles, Bauskas, Krustpils un Viesītes
novada dome
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Ūdens kvalitātes uzlabošanas
pasākumi pārrobežu Lielupes
baseina apsaimniekošanā
(Norvēģijas valdības līdzfinansēta
„Pārrobežu sadarbības
programma”)

09.2009.11.2010.

12.

ES Iniciatīvas e-Contentplus
projekts „Plāns visiem” (Plan4all)

05.2009.11.2011.

13.

Amatniecības un tradicionālās
mākslas sadarbības tīkls kā Latvijas
un Lietuvas pierobežas teritorijas
konkurētspējas un pievilcības
veicinātājs
(INTERREG IVA)

03.2009.02.2011.

11.

- TEP izstrāde pašvaldībām lietus ūdens
kanalizācijai un lietus savākšanas sistēmām,
- upju un krastu novērtēšana, upju gultņu tīrīšana,
krastu labiekārtošana,
- informatīvs materiāls,
- vasaras nometne jauniešiem,
- publicitātes pasākumi un projekta vadība un
organizācija,
- atpūtas vietu aprīkojuma iegāde un uzstādīšana,
- laivu piestātnes iegāde un uzstādīšana,
- attīrīšanas iekārtu izbūve
izstrādāti priekšlikumi par iespējamajām telpisko datu
kopām starptautiskās datu bāzes izveidei Eiropā
(Inspire direktīvas ieviešana), kas nākotnē veicinās
investoru un tūristu piesaisti Zemgalei
-izstrādāts digitālais Vidus Baltijas reģiona koka
amatniecības muzejs,
- izveidota ceļojošā foto izstāde par militāro
amatniecību,
-noorganizēts Koka amatniecības festivāls,
-noorganizētas apmācības jauniešiem par koka
amatniecību,
- izstrādāts tūrisma maršruts pa amatniecības
centriem,
- iespiests tūrisma buklets par amatniecību,
- uzstādītas tūrisma norādes zīmes uz amatnieku
apskates vietām,
- izstrādāts Vidusbaltijas reģiona mākslas un
amatniecības logo,
-izveidota atbalsta infrastruktūra amatniecības
attīstībai,
- Izstrādāts 5 gadu attīstības plāns izveidotajai
infrastruktūrai,
- noorganizētas apmācības amatniekiem,
- dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs „Balttour”,
„Vivattur” gan 2010., gan 2011. gadā

Projekta partneri – ZPR, Jelgavas novada
dome (rajona padome), Bauskas novada
dome (Bauskas dome, Gailīšu pagasta
padome), BEF, Biržu Reģionālais parks
(LT), Pakruojis rajona padome (LT)

ZPR piedalās čehu projektā kā partneris,
pārstāvot visas Zemgales 22 pašvaldības.

Partneri: Zemgales Plānošanas reģions,
Bauskas,
Dobeles,
Jēkabpils,
Viesītes,
Krustpils,
Jelgavas novada dome,
Rokiškis rajona pašvaldība,
Biržu rajona pašvaldība,
Jonišķu rajona pašvaldība,
Šauļu apgabala administrācija
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14.

Atraktīvu un pieejamu muzeju
attīstība Zemgalē un Ziemeļlietuvā
(INTERREG IVA)

02.2009.08.2010.

15.

Preventīvi pasākumi
jauniešu noziedzības mazināšanai
Zemgalē
(EEZ un Norvēģijas valdības
līdzfinansēts individuālais projekts)

09.2009.03.2011.

Publisko pakalpojumu izvērtēšana un
uzlabošana komercdarbības attīstībai
Zemgales reģionā
(Eiropas Sociālais fonds,
1.5.1.3.2.aktivitāte)

09.2010.04.2011.

16.

- iespiests veiksmes stāstu buklets amatnieku
uzņēmējdarbības veicināšanai,
- izstrādāti katalogi par amatniekiem, amatniecības
tradīcijām Zemgalē un Ziemeļlietuvas pierobežā,
- izstrādāts amatniecības darbības plāns pierobežā
- pilnveidota muzeju darbinieku profesionālā
kvalifikācija darbā ar apmeklētājiem,
- nodrošināta pieredzes apmaiņa un zināšanu pārnese
starp muzeju speciālistiem Zemgalē un Lietuvā –
izveidots kopīgs sadarbības tīkls turpmākām projektu
iniciatīvām,
- uzlabotas muzeju darbinieku zināšanas dažādu
metodoloģiju pielietošanā ekspozīciju izveidē,
- pilnveidota muzeju materiāli tehniskā bāze,
- veicināta muzeju pieejamība un atpazīstamība,
- dažādots Zemgales / Lietuvas tūrisma piedāvājums
- izstrādāts jauniešu noziedzības novēršanā iesaistīto
institūciju sadarbības mehānisms Zemgales reģionā un
5 reģiona pašvaldībās,
-paaugstināta speciālistu kapacitāte,
- uzstādītas novērošanas sistēmas riska teritorijās,
- izglītoti jaunieši par tiesiskajiem jautājumiem,
- pilsētu mājas lapas papildinātas ar jauniešiem
aktuālu informāciju par iespējām pavadīt saturīgi
brīvo laiku
-publisko pakalpojumu izvērtēšana uzņēmējdarbības
vides sekmēšanai,
-ieteikumu sagatavošana un ieviešana komercdarbības
attīstības uzlabošanai,
- sadarbības tīkla veidošana,
- 40 plānošanas speciālistu apmācības publisko
pakalpojumu nodrošināšanas uzlabošanai

Partneri: Zemgales Plānošanas reģions,
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs, Dobeles un Bauskas novada dome,
Jēkabpils Vēstures muzejs, Viesītes novada
dome, Biržu, Rokiškis, Pasvalis rajonu
pašvaldības, Panevežas bibliotēka

Partneri: Bauskas, Dobeles un Aizkraukles
novada domes, Jēkabpils pilsētas dome,
Valsts probācijas dienests, NVO „Vecāki
Jelgavai”

Projektu ieviesīs Zemgales plānošanas
reģions, pārstāvot visu 22 pašvaldību
intereses, sadarbībā ar Kurzemes Plānošanas
reģionu

Kopā: 16 projekti, no kuriem
14 ieviesti 2009.g.
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2.3.9. ES Struktūrfondu Informācijas centrs
Informācijas apmaiņas darbā īpaši jāuzsver
Eiropas
Savienības
struktūrfondu
Zemgales
Reģionālā informācijas centra darbība, kas līdzīgu
institūciju vidū kļuvis par atpazīstamāko valstī, ko
apstiprina
firmas
„Latvijas
fakti”
veiktās
socioloģiskās aptaujas rezultāti. 2009.gads ir bijis ļoti
nozīmīgs Reģionālā ES struktūrfondu informācijas
centra kapacitātes stiprināšanā un darbības
paplašināšanā, ieviešot divus tehniskās palīdzības
projektus:
 ESF, ERAF, KF tehniskās palīdzības projekts „Zemgales plānošanas
reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības īstenošana”,
 ELFLA tehniskās palīdzības projekts „Reģionālo ES struktūrfondu
Informācijas centra kapacitātes stiprināšana”.
2009.gadā ir noorganizēti 105 semināri un informācijas dienas, klātienē un pa
telefonu konsultēts 559 cilvēku, izsūtīti 752 informatīvi e-pasti, aptverot 1500
saņēmējus. Ik mēnesi sagatavota un publiskota Ziņu lapa, ko elektroniskā formātā
regulāri saņem reģiona pašvaldības, bibliotēkas, izglītības iestādes, NVO un citi
sadarbības partneri. Savāktas 239 publikācijas par ES fondiem.
Centram ir sava mājas lapa internetā www.esfondi.zemgale.lv, kur ir
pieejama informācija par projektu konkursiem, semināriem, apstiprinātajiem projektiem
Zemgalē, kā arī cita aktuāla informācija projektu iesniedzējiem un īstenotājiem. Lapu
vidēji ik dienu apmeklē 100 interesentu.
Līdz ar filiāles atvēršanu Jēkabpilī, strauji ir pieaudzis
Zemgales Plānošanas reģiona ES struktūrfondu Informācijas
centra apmeklētāju un interesentu loks, kā arī semināru skaits.
Lai nodrošinātu informācijas pieejamību par ES fondiem un
programmām Informācijas centra darbinieki seminārus organizē
ne tikai rajonu centros, bet arī izbrauc uz pašvaldībām, lai uz
vietas stāstītu par iespējām piesaistīt ES fondu līdzekļus savas
idejas realizēšanai vai problēmas atrisināšanai un iepazītos ar konkrētas pašvaldības
īstenotajiem projektiem.
Lai veicinātu ES fondu projektu
apguvi reģionā, Zemgales Plānošanas
reģiona ES struktūrfondu Informācijas
centra darbinieki ne tikai sniedz
konsultācijas un organizē informatīvos
seminārus, bet arī ir sastādījuši un
publicējuši Rokasgrāmatu projektu
iesniedzējiem un īstenotājiem, kas
domāta ikvienam interesentam kā
palīgmateriāls gan sagatavojot projektu
iesniegumu, gan arī ieviešot projektus.
Savukārt tieši pašvaldību, uzņēmēju un
NVO pārstāvjiem jau trešo gadu pēc kārtas tiek organizētas apmācības projektu vadībā,
finanšu vadībā un infrastruktūras projektu vadībā, kuru ietvaros gan paši darbinieki lasa
lekcijas, gan piesaista speciālistus.
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2.4. Zemgales Plānošanas reģiona darbības rezultatīvie rādītāji
Tabulā ir apkopoti svarīgākie iestādes darbības rezultatīvie rādītāji 2009.gadā.
Rādītāji parāda iestādes sasniegumus kompetences jomās galvenajos darbības virzienos.
Rezultatīvie rādītāji
Pasākums, rezultatīvie rādītāji
Padomes sēžu sagatavošana, norises organizēšana, sēžu skaits
Organizēta vietējo pašvaldību Kopsapulce
Sagatavots pārskats par plānošanas reģiona attīstības
plānošanas dokumentu ieviešanu
Pilnveidota plānošanas reģiona un vietējo pašvaldību
teritorijas plānojumu izstrādes metodika
Pilnveidota plānošanas reģiona un vietējo pašvaldību attīstības
programmu izstrādes metodika
Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo
pašvaldību teritoriju plānojumiem
Sniegti atzinumi par vietējā līmeņa attīstības programmām
Izsniegti nosacījumi plānošanas reģiona pašvaldību teritorijas
plānojumu un to grozījumu izstrādei atbilstoši ZPR plānošanas
dokumentiem
Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla
līmeņa
attīstības
plānošanas
dokumentu
izstrādei/
pilnveidošanai
Nodrošināta līdzdalība darba grupās normatīvo aktu un
nacionālā
līmeņa
attīstības
plānošanas
dokumentu
izstrādes/aktualizēšanas procesā
Dalība nozaru ministriju darba grupās vai saskaņošanas
sanāksmēs likumdošanas aktu izveidei un saskaņošanai,
starptautisku dokumentāciju ratifikācijas sagatavošanas darba
grupās
Organizētas sanāksmes/darba grupas sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanas funkcijas pārņemšanai
Sagatavoti projekti attīstības atbalsta pasākumu ietvaros
Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un privātpersonu projektu
iesniegumiem reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai
Izveidotas darba vietas
Struktūrfondu Informācijas centra darbība:
Sagatavoti un nosūtīti informatīvi paziņojumi pa e-pastu
Sniegtas konsultācijas pa e-pastu, telefonu un klātienē
Organizēti informatīvie semināri mērķa grupām
Reģistrēti mājas lapas apmeklētāji
Nodrošinātas publikācijas vai TV/radio sižeti

2009.
gada
plāns
10
1

2009. gada
plāna
izpilde
14
1

1

1

1

0

1

1

10

20

5

0

3

9

3

3

25

25

40

45

4

5

8

9

50

33

0

1

750
350
8
9000
6

752
457
8
11470
8

2.5. Pārskats par iestādes vadības un rīcības uzlabošanas sistēmām
efektīvas darbības nodrošināšanai
Reģiona darbību reglamentē sekojoši iekšējās organizācijas noteikumi un instrukcijas:
 Grāmatvedības organizācijas noteikumi
 Darba drošības instrukcija
 Darba kārtības noteikumi
 Dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas un virzības noteikumi
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA
3.1. Iestādes budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 2009. gadā
Iestāde 2009. gadā pastāvīgi sastādīja, pieprasīja, apstiprināja un izpildīja 2009.
gada budžetu saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. Budžeta izpildes gaitā iestāde ievēroja
likuma „Par budžetu un finanšu vadību” prasības.
Iestādes pamatbudžeta ieņēmumus veido valsts budžeta dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem. Ieņēmumu plāns 2009.gadā bija Ls 209 490 apmērā, tā izpilde ir Ls
209 490 jeb 100%.
Iestādes pamatbudžeta izdevumi pavisam kopsummā 2009.gadā bija plānoti 209
490 Ls, bet izpilde ir 209 490 Ls jeb 100%.
Iestādes pamatbudžeta finansējums un tā izlietojums 2009.gadā
Finanšu līdzekļi

N.p.k.
1

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas
maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

1.2.
1.3.
2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.

ārvalstu finanšu palīdzība
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas un dotācijas, t.sk., iemaksas
starptautiskajās organizācijās
izdevumi kapitālieguldījumiem

2008. gadā
(faktiskā
izpilde)

apstiprināts

faktiskā izpilde

280 000

209 490

209 490

280 000

209 490

209 490

0

0

0

2009.gadā

0

0

0

280 000

209 490

209 490

271 372

206 245

206 245

271 372

206 245

206 245

0

0

0

8 628

3245

3245

Projektu ieņēmumu plāns 2009.gadā bija Ls 835 614 apmērā, tā izpilde ir Ls 822 180
jeb 98.39%.
Iestādes projektu izdevumi pavisam kopsummā 2009.gadā bija plānoti 835 614 Ls,
bet izpilde ir 555 004 Ls jeb 66.42%.
Sīkāka informācija par finansējumu atspoguļota tabulā 26.lpp.

3.2. Personāls
Reģionā 2009. gadā bija 18 štata vietas. Darbā tika pieņemts viens darbinieks.
Visiem darbiniekiem ir augstākā izglītība, t.sk., deviņiem darbiniekiem ir
maģistra grāds. Trīs darbinieces ieguva maģistra grādu 2009.gadā. Viena darbiniece
turpina studēt maģistrantūrā.
Iestādes kolektīvs ir samērā jauns, jo vislielākais darbinieku īpatsvars vecumā ir
līdz 30 gadiem.
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Projektu finansējums un tā izlietojums 2009. gadā
Kopā

EEZ/Norvēģijas
finanšu
instrumenta
projekti

faktiskā izpilde

2008. g. (faktiskā izpilde)

apstiprināts

faktiskā izpilde

2008. g. (faktiskā izpilde)

apstiprināts

faktiskā izpilde

apstiprināts

faktiskā izpilde

2008. g. (faktiskā izpilde)

apstiprināts

faktiskā izpilde

apstiprināts

faktiskā izpilde

2008. g. (faktiskā izpilde)

apstiprināts

faktiskā izpilde

2008. g. (faktiskā izpilde)

apstiprināts

faktiskā izpilde

Pārējās
programmas

55
000

52
099

52
099

15
000

30
000

30
000

85
372

82
648

82
648

0

80
704

80
704

20
000

20
000

20
000

0

90
052

90
052

190
337

431
627

431
627

16
005

48
484

35 0
50

1.1.

dotācijas

55
000

52
099

52
099

0

30
000

30
000

85
372

82
648

82
648

0

80
704

80
704

20
000

0

0

0

90
052

90
052

190
337

408
486

408
486

0

0

0

1.2.

maksas
pakalpojumi un
citi pašu
ieņēmumi

0

0

0

15
000

0

15
000

0

0

0

0

0

0

0

20
000

20
000

0

0

0

0

23
141

23
141

16
005

48
484

35 0
50

1.3.

ārvalstu finanšu
palīdzība

0

0

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.2.

Izdevumi (kopā)
uzturēšanas
izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
subsīdijas un
dotācijas, t.sk.,
iemaksas
starptautiskajās
organizācijās
izdevumi
kapitālieguldījumi
em

2009.gadā

2009.gadā

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55
000
53
725

52
099
52
099

52
099
52
099

12
861
12
861

30
000
30
000

27
270
27
270

56
972
50
178

82
648
81
470

82
648
62
059

53
725

52
099

52
099

12
861

30
000

27
270

50
1780

81
470

62
059

0

0

0

0

0

0

0

0

1
275

1
239

1
239

0

0

0

6
794

589

2009.gadā

2009.gadā

0

0

0

0

0

80
704
69
249

37
763
32
326

19
998

20
000
3
200

19
799
2
935

0

69
249

32
326

0

3
200

2
935

0

0

0

0

19
998

16
800

589

0

11
455

5
437

0

0

0
0

0

2009.gadā

2009.gadā

2009.gadā

2009.gadā

Faktiskā izpilde

Pašvaldību
attīstības
nacionālais
atbalsta
instrumenta
projekti

Zemgales
kultūras
programma

Finanšu resursi
izdevumu
segšanai (kopā)

1.

2009.gadā

2008. g. (faktiskā izpilde)

Teritoriālās
sadarbības
projekti

2008. g. (faktiskā izpilde)

Informācijas
centra
tehniskās
palīdzības
projekts

apstiprināts

Finanšu
līdzekļi

2008. g. (faktiskā izpilde)

Nr.p.k.

Informācijas
centrs

Informācijas
centra projekts finansējums no
Zemkopības
ministrijas ES
informācijas
centram

822 180
728 989

93 191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90
052
90
052

61
849
61
849

173
300
109
960

431
627
406
689

252
953
235
612

4
246
4
246

48
484
47
916

20
623
17
645

555 004

0

90
052

61
849

109
960

406
689

228
015

4
246

47
916

17
645

505 433

16
800

0

0

0

0

7
597

7
597

0

0

0

24 397

0

0

0

0

63 34

17
341

17
341

0

568

568

25 174

0
0

505 433
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Viena no ZPR darbības prioritātēm ir patiesas, savlaicīgas un vispusīgas
informācijas sniegšana par ZPR aktivitātēm, skaidrojot īstenoto politiku un darbības
pamatnostādnes.
Lai reģiona pašvaldības, valsts institūciju pārstāvniecības Zemgalē, uzņēmēji,
sabiedriskās organizācijas un ikviens interesents regulāri tiktu informēti par
svarīgākajām norisēm reģionā, ZPR izveidota vairāku pakāpju sabiedrības informēšanas
sistēma, kas nodrošina nepieciešamās informācijas gan saņemšanu, gan izplatīšanu.
Par galveno informācijas izplatīšanas nesēju moderno tehnoloģiju laikmetā tiek
uzskatīta ZPR mājas lapa internetā, kuras adrese ir www.zemgale.lv . Tās aktualitāšu
sadaļa tiek veidota kā savdabīgs ziņu kanāls, kur pastāvīgi var lasīt aktuālu informāciju
par ZPRAP pieņemtajiem lēmumiem, izsludinātajiem projektu konkursiem un projektu
ieviešanas gaitu, par svarīgākajiem notikumiem Zemgales ekonomikā, izglītībā, zinātnē,
kultūrā un sociālajā sfērā, kā arī par administrācijas plānotajiem un arī veiktajiem
pasākumiem. Lielākā daļa informatīvo materiālu tiek papildināti ar pašu gatavotām foto
ilustrācijām.
2009. gadā ZPR mājas lapā aktuālā informācija papildināta vairāk nekā 280
reizes, bet reģistrēto apmeklētāju skaits pārsniedz 30 000, taču īstenībā šis skaits ir
ievērojami lielāks, jo daļa apmeklētāju iestādes mājas lapu atver vairākas reizes dienā.
Turklāt pārskata periodā aktīvāka kļuvusi aktuālās informācijas apmaiņa ar reģionu
veidojošajām pašvaldībām, sevišķi reģionālo un starptautisko projektu ieviešanas
aktivitāšu kontekstā. Tādējādi bagātinājies aktuālās informācijas atspoguļojums gan
ZPR, gan pašvaldību mājas lapās.
Bez tam pārskata periodā tādās mājas lapas sadaļās kā: Uzņēmējdarbība,
Nodarbinātība, Projekti, Tūrisms, u.c. izveidota apakšsadaļa – publikācijas, kas
nodrošina informācijas tematisko pārskatāmību.
Sekojot iepriekšējo gadu pieredzei jaunākās ziņas no Zemgales elektroniskā veidā
operatīvi un regulāri tiek sūtītas publicēšanai tādām ziņu aģentūrām kā LETA, BNS,
BNA,
laikrakstam
„Latvijas
Vēstnesis”,
portāliem
–
www.regioni.lv,
www.saimnieks.lv, www.labadiena.lv, www.eiropa.lv, www.lauki.lv, www.laiki.lv ,
www.studentnet.lv , www.eirozinas.lv, www.jelgavnieki.lv, www.jelgavasvestnesis.lv,
www.jekabpilslaiks.lv u.c. Tāpat adresātu lokā ietilpst informatīvais izdevums
„Agropols”, nedēļas laikraksts „Latvijas Lauku Biznesa Laikraksts”, Latvijas
Pašvaldību savienības ikmēneša žurnāls „Logs”, ikmēneša žurnāls „Tūrisms”, LTV-1
„Novadu Vēstis”, reģionālajās radio un televīzijas raidorganizācijas, Aizkraukles,
Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils vietējo laikrakstu redakcijas.
Informācijas apmaiņas laukā svarīgu vietu ieņem Eiropas Savienības
struktūrfondu Zemgales reģionālais informācijas centrs un tā mājas lapa internetā –
www.esfondi.zemgale.lv, kur apmeklējumu skaits nemitīgi palielinās. Bez tam centra
darbinieki sagatavojuši un elektroniski vairāk nekā 400 adresātiem izplatījuši 12
ikmēneša Ziņu lapas ar aktuālu informāciju par ES struktūrfondu apguvi reģionā. Ar
šiem izdevumiem pašvaldībās, bibliotēkās, vietējos informācijas centros un izglītības
iestādēs var iepazīties ikviens interesents. Pozitīvi vērtējama Informācijas centra
sadarbība ar Latvijas Radio-2 veidotājiem, kā rezultātā sagatavota reportāžu sērija par
ES struktūrfondu apguves pieredzi Jelgavā, Dobelē un Pļaviņās. Reģiona tēla un ES
struktūrfondu apguves pieredzes popularizēšanai kalpoja Valsts Augļkopības institūtā
sarīkotā preses konference un tai sekojošā publicitāte LTV-1, Latvijas Radio-2
programmās, kā arī Jelgavas, Dobeles un Tukuma periodiskajos izdevumos.
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No plānošanas dokumentiem izriet, ka Zemgale nākotnē veidosies par reģionu ar
attīstītu zinātņu ietilpīgu ekonomiku, ražotnēm un pakalpojumiem ar augstu pievienoto
vērtību. Tālab arī 2009.gadā reģiona administrācija turpināja jau agrāk iesākto praksi un
regulāri organizēja tematiskas diskusijas, kuru laikā notika vērtīga viedokļu apmaiņa
starp valsts, pašvaldību, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju, izglītības un zinātnes
institūciju pārstāvjiem, identificējot problēmas, kas kavē vienas vai otras nozares
attīstību reģionā, iezīmējot konkrētus risinājumus negludumu novēršanā. Diskusijās
runātais guva plašu atspoguļojumu kā vietējos tā nacionālajos plašsaziņas līdzekļos.
Rūpējoties par cilvēkresursu ilgtspējīgu attīstību reģionā, Plānošanas reģiona
administrācija ar atsevišķu stendu piedalās Latvijas Lauksaimniecības universitātē
organizētajās Karjeras dienās, kur topošos dažādu nozaru jaunos speciālistus iepazīstina
ar iestādes darba specifiku, ar reģiona attīstības tendencēm, studentiem piedāvā prakses
vietas, sniedz ieteikumus zinātnisko darbu tematikas izvēlē.
Tāpat reģiona administrācija sniedz informatīvu atbalstu LLU organizētajām
Atvērto durvju dienām, Zinātnieku un Muzeju nakts norisēm, kas galvenokārt domātas
skolu jaunatnes ieinteresēšanai studēt inženierzinātnes un dabas zinātnes. Līdzīgi kā
iepriekšējos gados, neiztrūkstoša bija ZPR dalība starptautiskajā tūrisma gadatirgū
„Balttour – 2009”, izstādē „Skola – 2009”. Gadskārtējās reģionālās tūrisma konferences
laikā, kas notika Iecavā, atzinību saņēma Zemgalē populārāko tūrisma objektu
īpašnieki, kurus noskaidroja ar ceļotāju aptaujas palīdzību visas sezonas garumā.
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5. PLĀNI 2010. GADAM
5.1. Nākošā gada prioritātes
5.1.1. Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, aktualizācija un īstenošana









ZPR Teritorijas plānojuma 2006-2026. gadam aktualizācija.
ZPR Attīstības programmas 2008-2014. gadam aktualizācija.
ZPR Attīstības programmas 2014-2021. gadam izstrādes uzsākšana.
ZPR ekonomiskā profila izstrāde.
Pašvaldību izstrādāto Teritorijas plānojumu un Attīstības programmu izvērtēšana.
Zemgales Attīstības programmas realizācijas organizācija un tās izpildes kontrole
par 2010.gadu.
Pilnveidot plānošanas reģiona un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādes
metodiku.
Zemgales 2010.g. Kultūras programmas projekta izstrāde.

5.1.2.Plānošanas dokumentu ieviešanas atbalsta pasākumi, projekti, aktivitātes













Reģionālo un starptautisko projektu izstrāde un realizācija.
Pilnveidot reģiona pašvaldību Teritorijas plānojumu datu bāzi.
Pilnveidot reģiona industriālo teritoriju datu bāzi.
Organizēt apmācības plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību plānotājiem
par Teritorijas plānojumu izstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām un metodikai.
Informācijas centram Jelgavā un Jēkabpilī informēt Zemgales pašvaldības un
uzņēmējus par iespējām piedalīties projektos.
Zemgales Inovatīvas attīstības programmas realizācijas organizācija un izpildes
kontrole.
Zemgales Tūrisma attīstības programmas realizācijas organizācija un izpildes
kontrole.
Vispārējās un profesionālās izglītības attīstības koordinācija.
Sabiedriskā transporta organizācija un autoceļu attīstības plānošana.
Zemgales Kultūras programmas 2009. un 2010. projekta realizācija.
Reģiona dalības organizēšana starptautiskajā gadatirgū BALTTOUR 2010.
Sadarbības veicināšana kultūras un izglītības jomā starp reģiona pašvaldībām.

5.2. Piešķirtais finansējums 2010.gadā
Piešķirtais finansējums 2010. gadā
Nosaukums
Zemgales Plānošanas reģiona pamatbudžets
Informācijas centra budžets
Informācijas centra tehniskās palīdzības projekts
Sabiedriskā transporta reģionālo vietējās nozīmes
pārvadājumu organizēšana
Projekts "Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība

Finansējums,
LVL
111 469
21 740
71 190
40 000
16 287
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Zemgalē un Z-Lietuvā"
Projekts "Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā
Latvijas-Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs"
Projekts "Jaunie tilti - Pilsētu un lauku mijiedarbības
uzlabota vadība dzīves kvalitātes stiprināšanai"
Projekts „Zemgales reģiona pašvaldību institucionālo
spēju stiprināšana ekonomisko aktivitāšu veicināšanai
sadarbībā ar Norvēģijas institūcijām”
Projekts "Sociālo pakalpojumu attīstības programmas
izstrāde Zemgales reģionā"
Zemgales Kultūras programma
Projekts „Biznesa dzīvotspējas veicināšana paredzot
īpašus sabiedriskos pakalpojumus un uzlabojot zemes
dienestu kvalitāti”
Projekts "Ilgtspējīga dabas resursu pārvaldīšana
Zemgales reģionā"
Projekts "Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības
mazināšanai Zemgales reģionā"
Projekts "Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana
Zemgales reģiona pierobežas teritorijās"
Projekts "Ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi
pārrobežu Lielupes baseina apsaimniekošanā"
eContentplus programmas projekts "Plānošana visiemPlan4all"
Finansējums no Satiksmes ministrijas sabiedriskā
transporta pārvadājumiem

38 074
20 889
34 606
8 435
19 440
54 102
193 312
226 901
291 762
145 000
32 330
2 456 116
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