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Godātie pārskata lasītāji!
Jūsu vērtējumam nododu Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) 2012. gada Publisko pārskatu,
tādējādi paverot iespēju uzzināt vairāk par iestādes darbību un saņemt atbildes uz interesējošiem
jautājumiem.
Pārskata periodā, līdzīgi kā iepriekšējā gadā, saglabājusies un tālāk pilnveidojusies tradīcija,
Zemgales Attīstības padomes (ZAP) ikmēneša sēdi rīkot kādā no reģionā ietilpstošajām 22
pašvaldībām ar konkrētu objektu apmeklējumu. Tā
ir lieliska iespēja pasākuma rīkotājas pašvaldības
vadītājam un speciālistiem iepazīstināt kolēģus ar
pārvaldāmās teritorijas attīstības tendencēm,
izklāstīt savu pieredzi viena vai otra jautājuma
risināšanā, bet pārējiem sēdes dalībniekiem tādējādi
veidojas pilnīgāks priekšstats par reģiona attīstību
kopumā.
Gada sākumā godam nopelnītā atpūtā
aizvadījām ilggadējo ZPR izpilddirektoru Raiti
Vītoliņu, bet viņa vietā ar 1. martu iestādes vadītāja
pienākumus sāka pildīt jaunievēlētais izpilddirektors
Staņislavs Šķesters, kuram ir vērā ņemama pieredze
gan pašvaldību, gan LR Saeimas vairāku sasaukumu
darbā. Gada ritējumā hronoloģiskā secībā reģionā
vienam nozīmīgam notikumam sekoja nākamie. Tā,
ieviešot Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītu projektu kultūrā, notika
Zemgales astoņu folkloras kopu ieskaņotā kompaktdiska prezentācija, kārtējā Zemgales vidusskolēnu
zinātniski pētniecisko darbu konferencē Jelgavā, ko tradicionāli organizē ZPR sadarbībā ar
Lauksaimniecības universitāti, piedalījās 180 dalībnieku ar 147 darbiem 19 sekcijās.
Pavasarī dramatiska situācija izveidojās uz Zemgales autoceļiem, kas daudzviet kļuva
neizbraucami un būtiski traucēja gan iedzīvotāju mobilitāti, gan uzņēmējdarbības attīstību. Tālab ZAP
sēdē izskatījām šo samilzušo jautājumu, balstoties uz pašvaldību un ZPR darbinieku veiktā valsts
autoceļu apsekojuma rezultātiem. Secinājām, ka valsts autoceļi 582,26 kilometru kopgarumā reģionā
ir avārijas stāvoklī. Tālab ZPR izpilddirektors nosūtīja vēstuli satiksmes ministram Aivim Ronim,
informējot viņu par satraucošo situāciju.
Savukārt kultūras jomā sekmīgi aizritēja Latvijas Kultūrkapitāla fonda finansētās Zemgales
Kultūras programmas 2012. gadam projektu konkurss. Pavisam konkursam juridiskās un fiziskās
personas iesniedza 70 projektu pieteikumus par kopējo pieprasīto summu Ls 128 788 apmērā. No
tiem atbalstu guva 24 projekti, kas visvairāk atbilda konkursa Nolikumam, jo fonda kopējais naudas
piešķīrums šajā gadā bija vien Ls 25.000. Kultūras dzīves norises reģionā atspoguļojās gan veiktajā
pētījumā par radošo industriju potenciālu Zemgalē un vairākos citos kaimiņu reģionos, gan Latvijas
Pašvaldību savienības un ZPR organizētā konkursa „Eiropas Gada pašvaldība 2012” laikā. Konkursa
pirmajā kārtā piedalījās septiņas Zemgales pašvaldības, no kurām trīs – Bauskas un Dobeles novada,
kā arī Jelgavas pilsētas izvirzīja otrajai kārtai valsts mērogā. Pirmās kārtas noslēguma sarīkojumā ar
senioru daudzu kolektīvu piedalīšanos tika izstāstīti pavisam septiņi paaudžu sadarbības stāsti
Zemgalē.
Ne vienā vien attīstības padomes sēdē politiķi skatīja reģionā samilzušās problēmas sabiedriskā
autotransporta jomā, kas saistītas gan ar Zemgales reģionam nepietiekamo valsts dotāciju, gan ar
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Satiksmes ministrijas (SM) centieniem mainīt radušos zaudējumu kompensācijas mehānismu. Tālab
Skrīveros notikušajā ZAP sēdē reģiona politiķi nolēma sagatavot atklātu vēstuli valsts augstākajām
amatpersonām, kurā pauda neapmierinātību par SM steigā sagatavotajiem grozījumiem likumdošanā
saistībā ar sabiedriskā transporta plānošanas funkciju nodošanu SIA „Autotransporta direkcija”.
Ieviešot Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas atbalstīto projektu „Grande Rio”, vasaras
nogalē Iecavas novadā bija noorganizēta jau otrā starptautiskā jauniešu vasaras skola ekoloģijā. Tās
laikā organizētajās teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, kas vērstas uz ūdens kvalitātes
uzlabošanu Lielupes baseinā, piedalījās 14 jaunieši no Zemgales un 12 no Ziemeļlietuvas pašvaldībām.
Mazliet vēlāk arī Zemgalē bija noorganizētas Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstīto projektu Atvērto
durvju dienas. To laikā zemgalieši prezentēja pavisam 30 dažādus projektus, kas jau ieviesti, vai kuru
ieviešana vēl turpinās 19 pašvaldībās. ZPR ES struktūrfondu informācijas centrā apkopotās ziņas
liecina, ka aizejošā programmēšanas perioda piecos gados Zemgalē fondu atbalstu saņēmuši pavisam
570 projekti.
Tāpat ZPR administrācija īstenojusi virkni pasākumu, kas vērsti uz ZAP dalībnieku zināšanu un
veiktspējas paaugstināšanu, tostarp izmantojot ārzemēs gūto pieredzi. 2012. gada rudenī, piemēram,
bija noorganizēta reģiona politiķu pieredzes apmaiņas vizīte uz Lēuvardeni Nīderlandē, kuras mērķis
bija iepazīties ar nīderlandiešu pieredzi ūdens resursu apsaimniekošanā, plūdu novēršanas pasākumu
īstenošanā, dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanā un ar to saistīto projektu ieviešanā, teritorijas
plānošanā, ņemot vērā pastāvošos riska faktorus, kā arī sadarbības veicināšanā starp pašvaldībām,
uzņēmējiem, valsts institūcijām un vietējiem iedzīvotājiem.
Bez tam, ZPR septembrī Lauksaimniecības universitātē organizēja diskusiju ar daudzu ekspertu
piedalīšanos par valstī izstrādāto Nacionālā attīstības plāna (NAP) projektu. Diskusijā dominēja
viedoklis, ka NAP ietvertie veicamie uzdevumi jābalsta uz visu pašvaldību un reģionu specifiskajām
vajadzībām, nodrošinot mērķtiecīgu finanšu ieguldījumu teritorijas līdzsvarotai attīstībai. Tālab katrai
pašvaldībai un arī plānošanas reģionam nepieciešams noteikt finansējuma kvotu, lai nodrošinātu
izstrādāto plānošanas dokumentu un investīciju plānu realizāciju, tostarp reģionālo projektu
ieviešanu.
Citu ZPR pārskata periodā veikto aktivitāšu starpā var minēt Bauskā noorganizēto konferenci
par ūdens resursu labāku apsaimniekošanu Lielupes baseinā, piedalīšanos gadskārtējās tūrisma
konferences organizēšanā un norisē, sadarbības līguma noslēgšanu ar Zemgales tūrisma asociāciju un
kompetenču noteikšanu nozares attīstības veicināšanā, veikto reģiona vajadzību analīzi ūdens resursu
un ainavu aizsardzībā, mācību organizēšanu Zemgales pašvaldību darbiniekiem par zaļo zonu
plānošanu, rīcības plāna izstrādāšanu enerģētikas ilgtspējīgai attīstībai reģionā līdz 2020. gadam,
grāmatas sagatavošanu un izdošanu par dabas svētvietām Zemgalē, kā arī gada nogalē noorganizēto
konferenci – diskusiju par ES fondu atbalstīto projektu ieguldījumu reģiona attīstībā.
Patiesā cieņā
Guntis Libeks,
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
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 reģionālās attīstības padome
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 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 – ZPR) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas pārraudzībā esoša iestāde un, saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu, ir atvasinātas
publiskas personas statusā.
ZPR 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. gadā reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja ar reģistra Nr. 90002182529 un apliecības
sēriju NM Nr. 0181744, tās juridiskā adrese – Katoļu ielā 2b, Jelgava, LV – 3001.
Reģionā ietilpst šādas administratīvās teritorijas: Jelgava, Jēkabpils pilsēta, Aizkraukles,
Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Jelgavas, Kokneses, Krustpils,
Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Skrīveru, Tērvetes, Vecumnieku, Viesītes novads.
ZPR darbu reglamentē Nolikums, Reģionālās attīstības likums, Attīstības plānošanas sistēmas
likums, Teritorijas attīstības plānošanas likums, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums un citi
normatīvie akti.

ZPR lēmējorgāns ir Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padome (turpmāk – ZPRAP), ko
ievēl reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce. ZPRAP priekšsēdētājs no
01.01.2012. līdz 23.08.2012. bija Gints Kaminskis, no 23.08.2012. par ZPRAP priekšsēdētāju ir ievēlēts
Guntis Libeks, par priekšsēdētāja vietnieku – Andrejs Spridzāns.
ZPRAP sastāvu 2012.gadā veidoja:
1. Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums;
2. Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Ingrīda Vendele;
3. Auces novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis;
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4. Bauskas novada domes priekšsēdētājs Valdis Veips;
5. Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns;
6. Iecavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis;
7. Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks;
8. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš;
9. Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune;
10. Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs;
11. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis;
12. Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris;
13. Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs;
14. Neretas novada domes priekšsēdētājs Antons Blūms;
15. Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Māris Ainārs;
16. Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde;
17. Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis;
18. Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe;
19. Skrīveru novada domes priekšsēdētāja Gunta Lisenko;
20. Tērvetes novada domes priekšsēdētājs Edvīns Upītis;
21. Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Rihards Melngalvis;
22. Viesītes novada domes priekšsēdētājs Juris Līcis.
ZPR izpildinstitūcija ir administrācija, kuras pienākumus un tiesības nosaka ZPR Nolikums.
Administrācijas izpilddirektors no 01.01.2012.- 28.02.2012 bija Raitis Vītoliņš, no 01.03.2012. –
Staņislavs Šķesters. Administrācijā strādā 25 darbinieki.
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ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA STRUKTŪRA

KOPSAPULCE
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ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA AMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA
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1.2. Darbības virzieni un funkcijas
ZPR savas kompetences ietvaros nodrošina Zemgales reģiona attīstības plānošanu,
koordināciju, pašvaldību un valsts pārvaldes iestāžu sadarbību, kā arī sabiedriskā transporta
organizāciju vietējos reģionālās nozīmes maršrutos.
ZPR saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kompetenci:
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;
4. 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;
5. Nodrošina pašvaldību sadarbību un Plānošanas reģiona sadarbību ar nacionālā līmeņa
institūcijām reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā;
6. Izvērtē Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, Nacionālā attīstības plāna un nozaru
attīstības programmu atbilstību reģiona attīstības plānošanas dokumentiem un, konstatējot
neatbilstību, ierosina grozīt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, vai lemj par
grozījumiem reģiona plānošanas dokumentos;
7. Izvērtē vietējo pašvaldību vai privātpersonu projektu iesniegumus reģionālās attīstības valsts
atbalsta saņemšanai un sniedz atzinumus par tiem;
8. Sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un valsts iestādēm izstrādā reģiona attīstības plānošanas
dokumentus, nodrošina to savstarpējo saskaņotību un atbilstību Latvijas Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijai un Nacionālajam attīstības plānam, kā arī šo plānošanas dokumentu
ieviešanu;
9. Koordinē un veicina plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi,
īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu;
10. Sagatavo atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību reģiona
attīstības plānošanas dokumentiem;
11. Izstrādā un īsteno projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros;
12. Atbilstīgi savai kompetencei uzrauga likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanā;
13. Uzrauga no valsts budžeta sabiedriskajam transportam iedalīto finanšu līdzekļu
apsaimniekošanu.
ZPR funkcijas noteiktas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu, Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likumu un citiem LR normatīvajiem aktiem.

1.3. Reģionālās attīstības plānošanas dokumenti
Reģionālo attīstību īsteno atbilstīgi Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteiktajiem,
savstarpēji saskaņotiem valsts un reģionālās attīstības plānošanas dokumentiem:
1. Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030;
2. Nacionālais attīstības plāns 2014-2020;
3. Reģionālās politikas pamatnostādnes līdz 2020.gadam;
4. Nozaru attīstības programmas;
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5. Plānošanas reģionu ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas;
6. Pašvaldību ilgtermiņa attīstības stratēģijas, teritoriju plānojumi un attīstības programmas.
Ministru kabinets nosaka visu līmeņu, veidu un termiņu attīstības plānošanas dokumentos
ietveramo saturu, to izstrādāšanas, apstiprināšanas, aktualizācijas, spēku zaudēšanas kārtību un
darbības termiņus, kā arī sabiedrības līdzdalības kārtību.
Plānošanas reģiona Ilgtermiņa attīstības stratēģija
Plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments (līdz 25 gadiem), kurā nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības redzējumu,
stratēģiskos mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā.
Stratēģiju izstrādā atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajiem valsts ilgtermiņa
stratēģiskajiem mērķiem, un ņemot vērā citus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.
Apstiprina ar plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu. (Teritorijas attīstības plānošanas
likums 13.10.2011.)
Plānošanas reģiona Attīstības programma
Plānošanas reģiona attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments (līdz 7 gadiem), kuru izstrādā atbilstoši Nacionālajam attīstības plānam un plānošanas
reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, pamatojoties uz attiecīgajā plānošanas reģionā ietilpstošo
vietējo pašvaldību attīstības programmām, kā arī ņemot vērā blakus esošo plānošanas reģionu
attīstības programmas.
Attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī
informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes, to
īstenošanai paredzēto pasākumu kopumu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību.
Attīstības programmu apstiprina ar plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu.
(Teritorijas attīstības plānošanas likums 13.10.2011.)

1.4. Zemgales 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).
 Ilgtermiņa attīstības stratēģijas sadaļa „Pilsētas - lauku mijiedarbība”.
 Pieņemts Zemgales attīstības padomes 17.01.2012. lēmums Nr.2 „Par Zemgales plānošanas
reģiona Ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādi”. Reģiona Ilgtermiņa attīstības stratēģija tiks
izstrādāta līdz 2013.gada decembrim.
Vidēja termiņa plānošanas dokumenti (līdz septiņiem 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);
 Sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010-2016.gadam;
 ZPR Tūrisma attīstības programma 2008-2013 (sēdes 17.02.2009. lēmums Nr. 15);
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Tradicionālās amatniecības un mākslas industrijas attīstības programma 2011.-2016. gadam
Zemgales un Ziemeļlietuvas teritorijai. Apstiprināta ZPRAP sēdē 24.05.2011 (Nr.32. protokols
Nr.5);
Zemgales plānošanas reģiona lauku teritoriju Mobilitātes plāns;
Zemgales Kultūras programma 2012.
Zemgales reģiona rīcības plāns enerģētikā 2012-2020
Radošo industriju rīcības plāns 2012-2019
Velotūrisma attīstības iespējas Zemgalē, 2012

Īstermiņa plānošanas dokuments (viens gads)
 Katru gadu ZPRAP sēdē tiek apstiprināts darba plāns.

1.5. Sabiedriskais transports
1.5.1. Transporta pakalpojumu organizācija un autoceļu attīstības plānošana
Sabiedriskā transporta attīstības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu
pārvietošanās veidu visām iedzīvotāju sociālajām grupām. Tam ir izšķiroša loma iedzīvotāju
mobilitātes nodrošināšanā un līdz ar to apkārtējās vides kvalitātes nodrošināšanā. Nepieciešams
panākt transporta līdzekļu veidu izmantošanas modālo sadalījumu par labu sabiedriskajam
transportam, izstrādājot un realizējot atbilstošas ilgtermiņa attīstības stratēģijas.
Sabiedriskā transporta attīstība jābalsta uz:
 maršrutu apkalpošanas spektra palielināšanu atbilstoši reģiona attīstībai;
 pasažieru mobilitātes palielināšanu;
 ritošā sastāva kvalitātes paaugstināšanu.
Sabiedriskā transporta galvenie kvalitatīvie rādītāji ir:
 pieejamība un pieprasījumam atbilstošs piedāvājums;
 ātrums, drošība un komforts;
 mūsdienu tehnoloģijām atbilstoša pasažieru informatīvā sistēma.

1.5.2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana Zemgales plānošanas reģionā
Saskaņā ar Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likumu, arī 2012. gadā reģiona
sabiedriskā transporta plānošanu un tā
organizāciju veica ZPR administrācijas
Sabiedriskā transporta organizācijas un
autoceļu attīstības nodaļa.
Sabiedriskā transporta un autoceļu
attīstības nodaļā 2012. gadā, līdzīgi kā 2011.
gadā, strādāja divi pilnas slodzes darbinieki,
bet pieci – uz pusslodzi:
 1 nodaļas vadītājs;
 1 finanšu ekonomists;
 1 jurists;
 4 speciālisti.
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ZPR izpilddirektors
Sabiedriskā transporta un autoceļu attīstības nodaļas vadītāja
(speciāliste Jelgavas maršrutu tīklā)
Jurists
Finanšu
ekonomists

Speciālists Jēkabpils maršrutu tīklā
Speciālists Aizkraukles maršrutu tīklā
Speciālists Dobeles maršrutu tīklā
Speciālists Bauskas maršrutu tīklā

1.5.3. Zemgales plānošanas reģionā darbojās piecas transporta komisijas:






















Aizkraukles pārvadājumu tīkla sabiedriskā transporta komisija, kuras sastāvā ietilpa:
Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs;
Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs;
Kokneses novada domes priekšsēdētājs;
Neretas novada domes priekšsēdētājs;
Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs;
Skrīveru novada domes priekšsēdētājs;
Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs.
Bauskas pārvadājumu tīkla sabiedriskā transporta komisija, kuras sastāvā ietilpa:
Bauskas novada domes priekšsēdētājs;
Iecavas novada domes priekšsēdētājs;
Rundāles novada domes priekšsēdētājs;
Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs.
Dobeles pārvadājumu tīkla sabiedriskā transporta komisija, kuras sastāvā ietilpa:
Auces novada domes priekšsēdētājs;
Dobeles novada domes priekšsēdētājs;
Tērvetes novada domes priekšsēdētājs.
Jelgavas pārvadājumu tīkla sabiedriskā transporta komisija, kuras sastāvā ietilpa:
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs;
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs.
Jēkabpils pārvadājumu tīkla sabiedriskā transporta komisiju, kuras sastāvā ietilpa:
Aknīstes novada domes priekšsēdētājs;
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs;
Salas novada domes priekšsēdētājs;
Krustpils novada domes priekšsēdētājs;
Viesītes novada domes priekšsēdētājs.

1.5.4. Attīstības padomes uzdevumi saistībā ar sabiedrisko transportu un autoceļiem:


Atbilstoši kompetencei uzraudzīt likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanā;
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Uzraudzīt no valsts budžeta sabiedriskajam transportam iedalīto finanšu līdzekļu
apsaimniekošanu.

1.5.5. Sabiedriskā transporta pakalpojumi
Zemgales plānošanas reģionā vietējos reģionālās nozīmes maršrutos pārskata periodā veica
12 pārvadātāji piecos maršrutu tīklos:
Aizkraukles maršrutu tīklā:
 SIA „Aizkraukles ATU”
Juridiskā adrese: Rūpniecības 1c, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Telefons: 65122977; e-pasts: aijaatu@inbox.lv
 SIA „Pato-1”
Juridiskā adrese: Bebrulejas iela 1, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Telefons: 65134010, 29274715; E-pasts: pato1@inbox.lv
Bauskas maršrutu tīklā:
 SIA „Aips”
Juridiskā adrese: Mēmeles iela 4, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Telefons: 63960521; e-pasts: virazas@apollo.lv
 SIA „Aiva auto”
Juridiskā adrese: „Dzirnupe”, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921
Telefons: 63962554, 29105532; e-pasts: agrislazdins@inbox.lv
Dobeles maršrutu tīklā:
 SIA „Dobeles autobusu parks”
Juridiskā adrese: Uzvaras iela 12a, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
Telefons: 63723444; e-pasts: autobusi.dobeleap@apollo.lv
Jelgavas maršrutu tīklā:
 SIA „MIGAR”
Juridiskā adrese: Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001
Telefons: 63049227, 29444037; e-pasts: migar@inbox.lv
Jēkabpils maršrutu tīklā:
 SIA „Jēkabpils Autobusu parks”
Juridiskā adrese: „Akurāteri”, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Telefons: 65237730; 65237731; e-pasts: jap@apollo.lv
Mājas lapa: http://www.jekabpilsap.lv
 KS „Toms”
Juridiskā adrese: Alejas-5, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Telefons: 29276917; e-pasts: siatoms@inbox.lv
 SIA „Aknīstes pakalpojumi”
Juridiskā adrese: Saltupes iela 9, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208
Telefons: 29479886; e-pasts: aknistespakalpojumi@inbox.lv
 SIA „Viesītes transports”
Juridiskā adrese: Kaļķu iela 6, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237
Telefons: 65245284, 29145388; e-pasts: viesitestransports@inbox.lv
 SIA „Spuņģēni–Daugavieši”
Juridiskā adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202
Telefons: 65237617, 26634684; e-pasts: spungeni-daugaviesi@inbox.lv
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SIA „Rubenītis”
Juridiskā adrese: „Rubene”, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229
Telefons: 26279157; e-pasts: siarubenitis@inbox.lv

1.5.6. Ieskats statistikā
Kopā 2012. gadā Zemgales plānošanas reģionā tika apkalpoti 185 maršruti un 858 reisi.

1.att. Zemgales plānošanas reģiona maršrutu tīkls, kurā ietilpst 20 pašvaldības
1.tabula
Sabiedriskā transporta pakalpojumu indikatīvie rādītāji reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos 2011.
un 2012. gada 12 mēnešos
Rezultāts
Rādītājs
2011.gads
2012.gads
Nobraukums (km)
5 365 613
5 224 064
Ieņēmumi (LVL)
1 612 895
1 512 517
Izdevumi (LVL)
3 821 552
3 499 277
Izmaksāta zaudējumu kompensācija
2 145 259
1 863 749
2011., 2012.gadā (LVL)
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Kopā pārvadāti 3 838 771 pasažieri
Invalīdi
7,11%

Par samaksu
pārvadātie
pasažieri
88,80%

Pirmsskolas
vēcuma
bērni
2,77%

Bērni
(Bāreņi)
1,32%

2.att. Pasažieru sadalījums pa kategorijām vietējās nozīmes pārvadājumos 2011. gadā

3.att. Pasažieru sadalījums pa kategorijām vietējās nozīmes pārvadājumos 2012. gadā

1.5.7. Autoceļu attīstība Zemgales plānošanas reģionā
Reģionā apkopota novadu iesniegtā informācija „Kritiskākie valsts ceļu posmi periodiskai
uzturēšanai Zemgales Plānošanas reģionā 2012. gadā”, kas veido 582,26 km (galvenokārt ņemti vērā
trīs paši kritiskākie ceļu posmi) un iesniegta izskatīšanai Satiksmes ministrijā.
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2. DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. ZPR Attīstības padomes sēdes




Notikušas 13 ZPRAP sēdes, no kurām trīs notikušas, izmantojot lēmumu pieņemšanu
rakstveida procedūrā;
ZPRAP pieņēmusi 67 lēmumus;
Sniegti astoņi atzinumi pašvaldību projektiem.

2.2. Attīstības plānošanas dokumentu saistošo dokumentu izstrāde un
īstenošana



















Turpinātas aktivitātes Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas un ilgtermiņa
Attīstības stratēģijas izstrādei.
Izstrādāts un apstiprināts pārskats „Attīstības programmas 2008.-2014.gadam īstenošana
2011. gadā”, ZPRAP lēmums 18.12.2012. Nr. 62, Prot. Nr. 13.
Izstrādāta, iesniegta un Kultūrkapitāla fondā apstiprināta Zemgales 2012.gada Kultūras
programma.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izstrādāta jauna sadaļa „Par pilsētu un lauku mijiedarbību
Zemgales reģionā”.
Uzsāktas aktivitātes Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas izstrādei, tiek veikta
situācijas analīze.
Nodrošināta reģiona pašvaldību Teritorijas plānojumu un industriālo teritoriju datu bāzes
darbība, ievadīti 95 reģiona vietējo pašvaldību (pagastu) Teritorijas plānojumi, dati par 72
industriālajām teritorijām.
Organizētas mācības Zemgales plānotājiem par aktualitātēm plānošanas jautājumos.
Sagatavoti 22 atzinumi par pašvaldību plānošanas dokumentiem, no kuriem astoņi par
ilgtermiņa attīstības stratēģijām, deviņi par attīstības programmām un pieci par teritorijas
plānojumiem, kā arī sniegti nosacījumi divu teritorijas plānojumu izstrādei.
Izstrādāts Zemgales reģiona Rīcības plāns enerģētikā 2012-2020.
Izstrādāts Radošo industriju Rīcības plāns 2012-2019.
Identificētas velotūrisma attīstības iespējas Zemgalē.
Veikts pētījums par mūžizglītības iestāžu darba efektivitāti un sasaisti ar uzņēmējdarbības vidi
un sadarbības uzlabošanu pārrobežu reģionos Latvijā un Lietuvā.
Veikts izvērtējums par ES fondu 2007.-2011.gadā ieguldījumu Zemgales plānošanas reģionā
Izstrādātas rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai Zemgales plānošanas reģionā
Veikts pētījums „Uzņēmējdarbības vide Zviedrijā, Somijā, Igaunijā un Latvijā".
Veikts pētījums „Sociālo pakalpojumu nepieciešamība vecākiem ar bērniem, kuriem ir vidēji
smagi garīgi un fiziski traucējumi - attīstības ierosinājumi Zemgales reģionam”.

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




Organizētas 13 Padomes sēdes.
Organizētas sešas reģionālās darba grupas reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādei.
Organizēta 2013.gada darba plāna izstrāde un apstiprināšana.
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Organizēta 2011.gada Publiskā pārskata izstrāde un apstiprināšana.
Organizēti 17 iepirkumi, tostarp divi atklātie konkursi, kuru līgumcena ir mazāka par ES
noteikto robežcenu.
Sagatavoti astoņi projekti attīstības atbalsta pasākumu ietvaros.
Organizēts konkurss “Eiropas Gada pašvaldība 2012”.
Noslēgts Sadarbības līgums ar Zemgales Tūrisma asociāciju.
Organizēta un nodrošināta ZPR administrācijas saimnieciskā darbība.

2.3.2.Reģiona interešu pārstāvniecība



















Dalība Nacionālajā reģionālās attīstības padomē.
Dalība Saeimas Nacionālā attīstības plāna īstenošanas uzraudzības apakškomisijas sēdēs.
Dalība ES fondu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritātes
„Policentriska attīstība” Koordinācijas padomes darbā.
Dalība ES struktūrfondu uzraudzības komisijā.
Dalība Jaunatnes konsultatīvajā padomē (IZM).
Dalība Konsultatīvā padomē Izglītība visiem (UNESCO LNK).
Dalība Latvijas - Šveices sadarbības programmas individuālo projektu ieviešanas vadības
komitejās (VARAM).
Dalība LAP un EZF uzraudzības komiteju sēdēs(ZM).
Dalība ES struktūrfondu Komunikācijas vadības grupas darbā (FM).
Dalība ERAF un ESF apakškomitejas sēdēs (FM).
Dalība Profesionālās ievirzes mākslu, mūzikas un dejas konsultatīvā komisijā (KM).
Dalība Sociālo lietu komisijā (LM).
Dalība Lielupes upju baseina apgabala konsultatīvajā padomē (LVĢMC).
Dalība Ventas upju baseina apgabala konsultatīvā padomē (LVĢMC).
Dalība Daugavas upju baseinu apgabala konsultatīvā padomē (LVĢMC).
Dalība Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas apvienotās uzraudzības un
vadības komitejā.
Dalība pārrobežu, transnacionālās un INTERREG programmas nacionālajā apakškomitejā.
ZPR administrācijas darbinieki, lai pārstāvētu reģiona intereses, sekmētu reģiona teritorijas
līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, 2012.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






Izstrādāts un papildināts Zemgales reģiona pētniecisko darbu tēmu apkopojums.
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.
Pilnveidota uzņēmējdarbības sadaļa ZPR mājas lapā www.zemgale.lv.
Noorganizēta uzņēmējdarbības attīstības koordinācijas darba grupas sanāksme.
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Vairāku projektu ieviešanas laikā apmācīti trīs biznesa konsultanti, noorganizētas divas
individuālās vizītes kontaktu dibināšanai ar potenciālajiem biznesa partneriem, izstrādāts
uzņēmējdarbības atbalsta struktūru apraksts Zviedrijā, Somijā, Igaunijā, Zemgales un Kurzemes
reģionā (angļu valodā), noorganizēti trīs ideju ģenerēšanas semināri par konsultāciju pakalpojumu
attīstību MVU darbības internacionalizācijā, izveidota uzņēmumu datu bāze mūžizglītības un
uzņēmējdarbības struktūru sadarbībai Kurzemes, Zemgales un Ziemeļlietuvas reģionā, noorganizētas
divas video konferences par inovāciju lomu uzņēmējdarbībā.

2.3.4. Tūrisma un lauku attīstības veicināšana
Noorganizētas divas tūrisma koordinācijas darba grupas sanāksmes ar Zemgales pašvaldību,
TIC, NVO un uzņēmēju piedalīšanos. Sanāksmēs informēts par ES struktūrfondu finansējuma
piesaistes iespējām, jaunajiem reģiona tūrisma un uzņēmējdarbības projektiem, aktualitātēm tūrisma
jomā un projektu ieviešanā.
Projekta „Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā (GrandeRio)”
aktivitāšu īstenošana, uzlabojot Lielupes upes baseina vides kvalitāti, īstenojot kopīgus ūdens
apsaimniekošanas pasākumus efektīvai ūdens resursu apsaimniekošanai pierobežas reģionā.
Uzsākta projekta „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā
apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai izmantošanai un
dabas vērtību saglabāšanai (Protected Areas)” ieviešana. Projekta mērķis ir veicināt īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību, radot ilgtspējīgu pamatu dabas parku saudzīgai
apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai.
Ir uzsākta projekta „Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā (Local Products)” ieviešana, kura
ietvaros tiks izveidoti trīs zaļie tirdziņi Zemgalē, uzsverot vietējo pārtikas produktu nozīmību, kā arī
rodot iespēju vienuviet iegādāties vietējos, Zemgalei raksturīgus ražojumus.
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Bez tam pārskata periodā sākta projekta „Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana
Centrālbaltijas teritorijā (Central Baltic Cycling)” ar mērķi veicināt reģiona konkurētspēju Eiropas
tūrisma tirgū, paplašinot tūrisma piedāvājumu projekta teritorijās.
Izplatīta informācija par izsludinātajiem projektu konkursiem NVO, tūrisma un lauku
uzņēmējiem.
Noorganizēta ikgadējā Zemgales tūrisma konference „Tūrismu raksturojošie rādītāji un
veiksmes stāsti Zemgalē”. Pasākums noorganizēts sadarbībā ar Zemgales Tūrisma asociāciju un
Jelgavas Reģionālo tūrisma centru, apskatot tūrisma sezonā paveikto, izstāstot daudzus veiksmes
stāstus un pieredzi, kā arī aplūkojot izaicinājumus un priekšrocības velotūrisma jomā.
2012. gada 21. augustā ir noslēgts ZPR sadarbības līgums ar Zemgales Tūrisma asociāciju (ZTA).
Dokumenta izveides mērķis ir veicināt un atbalstīt sadarbību starp Plānošanas reģionu un vietējo
Tūrisma asociāciju, lai nodrošinātu līdzsvarotu tūrisma nozares attīstību un tās plānošanu. Sadarbības
līgumā ir nodalītas abu pušu kompetences jomas. Iestāde ir atbildīga par tūrisma nozares attīstības
plānošanu reģionā, tūrisma projektu izstrādi un ieviešanu, kā arī par informācijas nodrošināšanu
saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un citu fondu atbalsta izmantošanas iespējām. Savukārt
Tūrisma asociācijas kompetencē ir gādāt par reģionālā līmeņa tūrisma mārketinga un jaunu tūrisma
produktu izveidi, informatīvo materiālu izgatavošanu un izdošanu, aktuālas informācijas vākšanu,
apkopošanu un ievietošanu asociācijas interneta vietnē, Zemgales reģiona gadskārtējās tūrisma
konferences rīkošanu, informatīvo semināru un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšanu.
Nodrošināta Zemgales interešu pārstāvniecība ELVGF un ZVIF Vadības komitejas sanāksmēs.

Informāciju par tūrisma attīstību un tūrisma iespējām Zemgalē var atrast ZPR mājas lapas
www.zemgale.lv sadaļā „Tūrisms”, bet papildu informāciju par aktivitātēm uzņēmējdarbības, tostarp
tūrisma un lauku attīstības veicināšanā - sadaļā „Uzņēmējdarbība”, savukārt par tūrisma un lauku
attīstības projektiem - sadaļā „Projekti”.
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2.3.5. Izglītības attīstības veicināšana
















Organizēta sadarbība starp reģiona Izglītības pārvaldēm kopīgu izglītības problēmu
identificēšanā un risināšanā, kopīgu projektu ideju apzināšanā un projektu nepieciešamības
pamatojuma izstrādē. Notikušas trīs reģiona Izglītības pārvalžu vadītāju tikšanās.
Atbalsta sniegšana Latvijas 35. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa – konferences
organizēšanā.
Darbs IZM konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sēdēs.
Dalība UNESCO pārskata par globālo monitoringu „Jaunieši un prasmes” atklāšanas pasākumā
LPS.
Piedalīšanās UNESCO Asociētā skolu projekta dalībskolu Zemgalē paziņošanas pasākumā.
Zemgales ES struktūrfondu Informācijas centrs 2012.gadā noorganizējis vairākus seminārus
izglītības iestāžu vadītājiem un speciālistiem par finansējuma piesaistes iespējām.

Darbs Latvijas – Šveices Sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības
pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” Vadības komitejā.
Aktīva dalība Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai
attālos vai mazattīstītos reģionos” Uzraudzības komitejas darbā.
Izstrādātas reģionam aktuālas zinātniski pētniecisko darbu tēmas, kas izplatītas vispārējās
izglītības iestādēs un LLU.
Pilnveidota sadarbība ar LLU, konsultēti četri bakalaura un maģistra darbu izstrādātāji.
Turpinājusies profesionālās izglītības iestāžu attīstība Zemgalē, jauno uzņēmēju sagatavošana,
kā arī uz arodizglītības iestāžu sadarbību ar reģiona uzņēmējiem vērstas aktivitātes Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā.
Darbs Eiropas Kopienas iniciatīvas programmas Intelligent Energy Europe atbalstītā projektā
„Latvijas Energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija (Build up skills)”, kas vērsts uz
prioritāro apmācību jomu noteikšanu, nepieciešamo esošās apmācību sistēmas izmaiņu un
jaunu izglītības programmu plānošanu profesionālajās izglītības iestādēs, kas sagatavo jaunos
speciālistus nozarei. Sagatavots un iesniegts projekta turpinājums apakšprogrammā Pillar II, kur
plānota tālākizglītības programmas energoefektīvu ēku būvniecības darbos izstrāde, balstoties
uz Eiropas Savienības labās prakses piemēriem.

2.3.6. Kultūras attīstības veicināšana
Kultūras ministrijas deleģēšanas līgums paredz (2012.gadā piešķirtais finansējums valsts deleģēto
funkciju veikšanai Ls 4500):
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 Nodrošināt regulāru datu ievadi digitālajā Latvijas Kultūras kartē;
 Apzināt un sagatavot nepieciešamo informāciju par kultūras tūrisma produktu klāstu
Zemgales plānošanas reģionā;
 Sadarbībā ar kultūras nozares pārraugošām institūcijām nodrošināt metodisko un
konsultatīvo palīdzību kultūras speciālistiem Zemgales plānošanas reģiona
pašvaldībās.
Līgums noslēgts līdz 2012.gada 31.decembrim.
Svarīgākās veiktās aktivitātes 2012.gadā:
 Datu ievade digitālajā kultūras kartē tādās sadaļās kā Nevalstiskās organizācijas, Tūrisma
maršruti, Radošās industrijas, Nozīmīgākie pasākumi u.c.
 Noorganizētie semināri:
 Organizētie tīkli – nākotnes risinājumi;
 Idejas un risinājumi kultūras un radošo industriju attīstībai Latvijā (28 dalībnieki);
 Novadu potenciāls radošo industriju attīstībā (22);
 Environment for entrepreneurship and culture of creative industries – EU experience
(28);
 Radošums izglītības sistēmā (46);
 Sadarbības iespējas starp radošo industriju uzņēmumiem (12);
 Zemgales kultūras darbinieku dalība seminārā Rokišķos (Lietuva) „Pasākumu
organizēšanas pieredze Latvijā un Lietuvā” (40);
 Seno kulta vietu apsaimniekošana un aizsardzība (55);
 Likumdošanas normas amatniecības sektorā (35).
 Izstrādāta Zemgales kultūras programma 2012, piesaistītais finansējums Ls 25 000.
Atbalstīti 24 projekti. Realizācijā kultūras programma 2011 ar 22 atbalstītiem projektiem.
Reģiona interešu pārstāvēšana:
dalība mērķdotāciju sadales darba grupā mākslas, mūzikas un dejas izglītības iestādēm.
2013.gadā noslēgts līgums ar Kultūras ministriju par datu ievadi digitālajā Latvijas Kultūras kartē,
finansējums Ls 4 500.

2.3.7. Projekti
Zemgales Plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām koordinē projektu izstrādi, īstenošanu,
uzraudzību un novērtēšanu. Minētā mērķa sasniegšanai iestāde izmanto šādus pieejamos finanšu
instrumentus: ES struktūrfondu, Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas, Eiropas Kopienas
iniciatīvas un Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu.
Reģionālo projektu izstrādē ZPR ievēro sekojošus principus: tēmas aktualitāti un nepieciešamību,
reģionālo ietekmi un teritorijas pārklājumu, projekta mērogu, ieinteresēto pušu iesaisti, pēctecības
jeb papildinātības principu, projekta atbilstību finansētāja prasībām, ilgtspēju.
2012.gadā tika pabeigta piecu iesākto projektu ieviešana, t.i., divu Latvijas –Lietuvas pārrobežu
sadarbības projektu ieviešana, viena INTERREG IVC programmas projekta un divu Eiropas Sociālā
fonda finansētu kapacitātes paaugstināšanas projektu ieviešana, kā arī Valsts kultūrkapitāla fonda
finansētās Zemgales Kultūras programmas 2011.gadam ieviešana.
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ZPR uzsāka vai turpināja 15 projektu ieviešanu, kas apstiprināti sekojošās programmās: septiņi
projekti Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā, trīs projekti Centrālbaltijas jūras reģiona
programmā, divi projekti Transnacionālajā sadarbības programmā Interreg IVC, viens Tehniskās
palīdzības projekts, viens Valsts kultūrkapitāla fonda projekts un viens Eiropas Kopienas iniciatīvas
projekts.
Tā kā 2007.-2013.gada programmēšanas periods tuvojas beigām, tad jauni projektu konkursi netika
sludināti ne ES struktūrfondu programmās, ne arī Eiropas Teritoriālās sadarbības programmās, līdz ar
to jaunu projektu izveide notika ierobežotā apjomā.

Kā partneri no Zemgales reģiona projektos 2012. gadā kopumā tika iesaistītas 12 pašvaldības –
Dobeles (4 projekti), Viesītes, Rundāles (5 projekti), Pļaviņu novads (2 projekti), Pļaviņu Mākslas
skola, Jaunjelgavas novads, Jēkabpils un Jelgavas pilsētas dome, Jelgavas Tūrisma informācijas centrs,
Ozolnieku, Bauskas, Jelgavas (2 projekti) un Aizkraukles novads, kā arī Aizkraukles Mākslas skola un
Krustpils novads. Taču daudzi projektu partneri ir no kaimiņu reģioniem.








2012.gadā tika pabeigti, uzsākti vai turpināti projekti, kuros:
ZPR ir vadošais partneris (12 projekti):
Saglabāta zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļlietuvā (Urban green);
Zemgales un Ziemeļlietuvas sadarbības tīkla izveide sociālo pakalpojumu pilnveidošanai
jauniešiem ar invaliditāti (Social Networking);
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana,
radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību
saglabāšanai (Protected areas);
Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā (Local Products);
Tehniskās palīdzības projekts „Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu Informācijas
centra darbības nodrošināšana”;
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Zemgales Plānošanas reģiona rīcībspējas paaugstināšana ES fondu projektu ietekmes
izvērtēšanā un līdzekļu piesaistē;
 Speciālistu piesaiste Zemgales Plānošanas reģionam;
 Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā (CentralBalticCycling);
 Reģionālā sadarbība amatniecības attīstībai (Regio Crafts);
 Radošo industriju attīstība Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos (Creative industries);
 Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību mūžizglītībā (Coop eduship);
 Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā (Grande Rio).
ZPR kā partneris citām organizācijām (septiņi projekti):
 Kopīgi pasākumi jauno uzņēmēju sagatavošanai profesionālajās skolās Kauņas un Zemgales
reģionos (Start ups);
 Upju teritoriju Rīcības plāni (TRAP);
 Senās kulta vietas – nozīmīgs vides un kopēju identitāti veicinošs elements Baltijas jūras
reģionā
 (Cult Identity);
 MVU starptautisko pakalpojumu pieejamības veidošana (BASIS);
 No nošķirtām Lisabonas un Gēteburgas Stratēģijām uz reģionalizētu Eiropas Savienību 2020
 (EU going local);
 Latvijas Energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija (Build up skills);
 Sadarbība kultūras norišu sekmēšanai Latvijas –Lietuvas pārrobežas reģionos.
Zemgales attīstībai piesaistītais kopējais finansējums 2012. gadā bija Ls 1 165 002, no tiem Ls
738 367 bija finansējums, kas tālāk pārskaitīts projektu partneriem, bet Ls 426 635 ieguldīti kopējo
projektu aktivitāšu ieviešanā, ZPR pārstāvot reģiona intereses nacionālajā vai starptautiskajā līmenī.

Zemgales projekti 2012. gadā (pabeigtie, uzsāktie un ieviešanā esošie)
Izpildes
termiņš
Starptautiskās sadarbības programmas
1. Senās kulta vietas –
01.2011. nozīmīgs vides un
08.2013.
kopēju identitāti
veicinošs elements
Baltijas jūras reģionā
(Cult Identity)
Projekta nosaukums

Sasniegtie rezultāti

Partneri / mērķa grupa

Izstrādāti divi maršruti pa senajām
kulta vietām Zemgalē,
noorganizēts brauciens pa vienu no
pilota maršrutiem partneriem no
Somijas, Igaunijas, Zviedrijas un citiem
Latvijas reģioniem,

Rīgas Plānošanas reģions
kā vadošais partneris
sadarbībā ar
Gavleborgas reģiona
muzeju (Zviedrija),
biedrību Hiite Maja
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Centrālbaltijas jūras
reģiona sadarbības
programma Interreg
IVA

2.

MVU starptautisko
pakalpojumu
pieejamības
veidošana.
(BASIS)
Centrālbaltijas jūras
reģiona sadarbības
programma Interreg
IVA

3.

No nošķirtām
Lisabonas un
Gēteburgas
Stratēģijām uz
reģionalizētu vietēju
ES 2020.
(EU going local)
Starpreģionālā

noorganizēts pieredzes apmaiņas
seminārs par dabas aizsardzību,
kultūras mantojuma saglabāšanu un
seno dabas svētvietu
apsaimniekošanu,
saņemts saskaņojums piecu tūrisma
informācijas stendu un 18 ceļa zīmju
uzstādīšanai izvēlētajām kulta vietām,
kas tiek iekļautas tūrisma apritē,
izstrādāts seno kulta vietu
apsaimniekošanas plāns, apkopota
informācija par Zemgales senajām
kulta vietām projekta e-muzejam,
izdota grāmata "Zemgales reģiona
senās kulta vietas".
01.01.2011 - Apmācīti trīs uzņēmējdarbības
31.12.2013. konsultanti,
atbalstīti četri mazie uzņēmumi,
izveidots Somijas, Igaunijas, Zviedrijas,
Latvijas (Zemgales, Kurzemes, Rīgas
reģiona) uzņēmējdarbības vides un
atbalsta struktūras apraksts angļu
valodā
(http://v2.ttu.ee/index/php?id=66072,
noorganizēti trīs apmācību braucieni
uzņēmējdarbības konsultantiem un
uzņēmējiem uz Somiju (Turku,
Porvoo), Zviedriju (Stokholmu) un
Igauniju (Pērnava, Sārema),
noorganizētas trīs uzņēmēju
individuālās B2B biznesa tikšanās
Somijā un Zviedrijā,
noorganizēti trīs semināri (Viesītē,
Aizkrauklē un Dobelē) „Mazo un vidējo
uzņēmumu (MVU) starptautisko
pakalpojumu pieejamības veidošana”,
izmantojot nākotnes izpētes metodes
(kopā 85 dalībnieki).
11. 2010.Sagatavots, saskaņots un ZPR AP
12.2012.
apstiprināts Zemgales reģiona
Enerģētikas rīcības plāns 2012.-2020.,
iestrādājot pieredzi no Lielbritānijas,
Luksemburgas, Zviedrijas, Vācijas,
Nīderlandes, Slovēnijas u.c. valstīm,
starptautiski prezentēta Zemgales
pieredze daudzdzīvokļu māju

(Igaunija) un trīs
Plānošanas reģioniem no
Latvijas - Kurzemes,
Vidzemes un Zemgales.

Turku Universitāte no
Somijas (vadošais
partneris) sadarbībā ar
Loimaa reģiona Attīstības
centru, Posintra biznesa
attīstības kompāniju no
Porvoo pilsētas, Turku
reģiona Attīstības centru,
Ukipolis Tehnoloģiju
centru, Yrityssalo OY
reģionālo pašvaldību.
Latvijas partneri –
Zemgales un Kurzemes
Plānošanas reģions, Rīgas
Tehniskā universitāte;
Igaunijas partneri –
Pērnavas apgabala
Biznesa centrs, Polvamaa
un Sāremā Attīstības
centrs, Tallinas
Tehnoloģiju universitāte;
Zviedrijas partneri –
Sodertornas Universitāte.
Sormlandes Reģionālā
padome Zviedrijā –
vadošais partneris,
Orebro Reģionālā
attīstības aģentūra
(Zviedrija), Ekonomikas,
iekšlietu un enerģijas
ministrija (Vācija),
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sadarbības
programma Interreg
IVC

siltināšanā.

4.

Latvijas
Energoefektīvas
būvniecības
attīstības stratēģija
(Build up skills)
EK iniciatīva
„Intelligent Energy
Europe

12.2011.05.2013.

5.

Velomaršrutu tīkla
01.2012. attīstība un
06.2013.
uzlabošana
Centrālbaltijas
teritorijā”
(CentralBalticCycling)
Centrālbaltijas jūras
reģiona sadarbības
programma Interreg

Izveidots nacionāla līmeņa
institucionālās sadarbības tīkls, lai
uzlabotu speciālistu sagatavošanu
ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas un atjaunojamo
energoresursu izmantošanas jomā,
izpētīta esošā situācija un
definētas prioritārās apmācību jomas,
izstrādāta Stratēģija un
Rīcības plāns ‘’Būvniecībā strādājošo
kvalifikācijas un prasmju
paaugstināšana 2020.gada enerģijas
un klimata mērķu sasniegšanai’’,
noorganizētas 10 tikšanās ar darba
devējiem, izglītības iestādēm,
pašvaldībām un būvniecībā iesaistītām
organizācijām.
Izveidoti jauni velo maršruti un
maza mēroga infrastruktūra (1716
norādes zīmes, 30 info stendi, 64 velo
novietnes),
izstrādāti velomaršrutu ceļveži un
kartes, nodrošināta dalība sešās
starptautiskās tūrisma izstādēs, kā arī
notikusi pieredzes pārņemšana no
Somijas, Zviedrijas un Igaunijas

Disburgas pilsētas
pašvaldība (Vācija),
Ļubļanas pilsētas
Reģionālās attīstības
aģentūra (Slovākija),
Rīgas un Zemgales
Plānošanas reģions
(Latvija), Strokonsitijas
Padome (Lielbritānija),
Skarbekas Dome
(Beļģija), Luksemburgas
Attīstības un
infrastruktūras ministrija,
Gelderlandes provinces
un Akteršoekas reģiona
(Nīderlande)pašvaldība,
Jorkšīras un Humberas
vietējā pašvaldība
(Lielbritānija), Kartaksū
pašvaldība (Portugāle).
Rīgas Plānošanas reģions
kā vadošais partneris,
sadarbībā ar
Zemgales, Vidzemes,
Latgales, Kurzemes
Plānošanas reģionu,
Latvijas Vides investīciju
fondu, Latvijas Būvnieku
asociāciju, Latvijas
Būvinženieru savienību,
Latvijas Siltuma, gāzes un
ūdens tehnoloģijas
inženieru savienību.

ZPR sadarbībā ar
Orebro pilsētas
pašvaldību (Zviedrija) ,
Rietumigaunijas tūrisma
NVO, Kurzemes un
Vidzemes Tūrisma
asociāciju,
Pargas pilsētas
pašvaldību (Somija)
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IVA

6.

Upju teritoriju
Rīcības plāni
(TRAP)
Starpreģionālā
sadarbības
programma Interreg
IVC

01.2012. 12.2014.

7.

Reģionālā sadarbība
amatniecības
attīstībai (Regio
crafts)
Starpreģionālā
sadarbības
programma Interreg
IVC

01.2012. 12.2014.

partneriem, uzsākta liela mēroga
velomaratona organizēšana,
izdotas velobrošūras un velokartes
latviešu, krievu, angļu, zviedru,
igauņu,vācu, somu valodā,
veikts pētījums par velotūrisma
attīstības iespējām Zemgalē,
noorganizētas Eirovelo apmācības
Bauskā (41 dalībnieks),
sagatavota projekta Ziņu lapa latviešu
un angļu valodā, izveidota projekta
lapa Facebook.com tīklā.
Veikta reģionālo vajadzību analīze
saistībā ar Ūdens pamatdirektīvas
(ŪPD) un Eiropas Ainavu konvencijas
īstenošanu,
veikts labās prakses pārņemšanas
izvērtējums reģionālo vajadzību
kontekstā,
notikusi dalība divos mācību
braucienos,
Zemgalē ārzemju partneriem
noorganizēta mācību vizīte,
sagatavota Komunikāciju stratēģija,
notikusi dalība divās tematiskās darba
grupās.

Atlasīti amatnieki un dizaineri, kas
brauks līdzi uz visiem projekta
pieredzes apmaiņas semināriem,
noorganizēti divi pieredzes apmaiņas
semināri, kuros radīti pieci jauni
produkti amatnieku un dizaineru
kopdarbībā,
notikusi viena pieredzes apmaiņas

Jelgavas Reģionālo
tūrisma centru.

Vadošais partneris
Kainuun Etu Ltd, Somija
sadarbībā ar Shannon
Development Īrijā,
Vidus – Rietumu
reģionālo pašvaldību,
Īrijā,
River Trusts apvienību, ,
Lielbritānijā,
Soca ielejas Attīstības
centru Slovēnijā,
Dienvidrietumu
Reģionālo pašvaldību
Īrijā,
Mehatronikas un
mērīšanas metožu
pētniecības
un attīstības valsts
institūtu Rumānijā,
Rietumu Maķedonijas
Reģionālās attīstības
aģentūru Grieķijā un
Zemgales Plānošanas
reģionu Latvijā,
Noorderzijlvest ūdens
padomi Nīderlandē.
ZPR sadarbībā ar
sabiedrisko organizāciju
„Legacy of al-Andalus”
Spānijā,
nodibinājumu„Kulturele
Haadsted 2018”
Nīderlandē,
pašvaldību reģionālo

27

vizīte,
identificētas četras labās prakses,
projekts prezentēts Atvērto durvju
dienu pasākumos Briselē, Beļģijā.

ES struktūrfondi (ESF, ERAF un Kohēzijas fonds)
8. Speciālistu piesaiste
30.09.2010. Piesaistīts finanšu ekonomists
Zemgales Plānošanas -31.11.2012. (01.11.2010. – 31.10.2012.),
reģionam
piesaistīts juriskonsults ar pusslodzi
(01.11.2010. – 31.10.2012.),
piesaistīts projekta vadītājs uz
pusslodzi (01.01.2011. – 30.11.2012.),
nodrošināti publicitātes pasākumi.
9. Zemgales Plānošanas 01.04.2012.- Izstrādāts pētījums par ES fondu
reģiona rīcībspējas
31.12.2012. ietekmi uz Zemgales reģiona
paaugstināšana ES
tautsaimniecības attīstību 2007.fondu projektu
2011.gadā,
ietekmes izvērtēšanā
apmācīti 30 ZPR un pašvaldību
un līdzekļu piesaistē
plānotāji par ietekmes izvērtēšanas
metodēm, klientam draudzīgiem
rezultatīvajiem rādītājiem un
Attīstības programmas un Investīciju
plāna izveides jautājumiem,
noorganizēta konference pētījuma
rezultātu prezentēšanai un
izvērtēšanai.
10. Zemgales plānošanas 01.2012.Noorganizēti 30 semināri un
reģiona ES
12.2013.
informācijas dienas (Jelgavā, Jēkabpilī,
struktūrfondu
Aizkrauklē, Dobelē, Bauskā, Iecavā,
informācijas centra
Tērvetē, Koknesē), pasākumus
darbības īstenošana
apmeklējuši pavisam 1072 dalībnieki,
sniegtas 568 konsultācijas klātienē, pa
e-pastu un telefonu,
apmaksātas deviņas publikācijas
avīzēs, notikusi astoņu TV sižetu
apraide un divu radio sižetu izveide un
apraide,
ES struktūrfondu Informācijas centra
mājas lapu: www.esfondi.zemgale.lv
apmeklējuši 15253 interesenti.

Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.
11. Radošo industriju
01.03.201 Aprīkotas vai labiekārtotas telpas
attīstība Latvijas1. –
radošajām aktivitātēm Jelgavas Mākslas

asociāciju „Central Stara
Planina” Bulgārijā,
Paggaio pašvaldību
Grieķijā,
Caiscais pilsētas domi
Portugālē.
Projekta tiešā mērķa
grupa ir ZPR darbinieki.

Projekta mērķa grupa –
22 Zemgales pašvaldības
un to darbinieki.

Projekta mērķa grupa –
22 Zemgales pašvaldības
un to darbinieki,
komersanti, NVO aktīvisti
u.c. interesnti.

Latvija:
Zemgales PR (vadošais
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Lietuvas
pierobežas
reģionos (Creative
industries).

30.06.201
2.

12. Konkurētspējīga
uzņēmējdarbība
caur sadarbību
mūžizglītībā
(Coop eduship).

01.09.201
1. –
30.06.201
2

13. Kopīgi ūdens
apsaimniekošanas

01.01.201
1.-

skolā, bērnu un jauniešu centrā „Junda”,
Ozolnieku Mākslas skolā, Pļaviņu Mākslas
skolā, Rundāles Mākslas skolā, Kuldīgas
Mākslas skolā, Venstpils radošās jaunatnes
centrā, Rēzeknes „Saules” skolā Latgales
reģionā, kā arī Lietuvas
partnerorganizācijās,
veikts pētījums par radošo industriju
attīstību un izstrādāts Rīcības plāns
Zemgales, Latgales, Kurzemes un Šauļu
reģionos,
notikuši pieci semināri par radošo
industriju attīstību, piecas diskusijas,
sagatavoti astoņi raksti masu mēdijos par
radošo industriju attīstību, izveidoti un
pārraidīti divi sižeti TV raidījumā „Viss
notiek”, reklamējot Zemgales radošo
industriju uzņēmumus,
notikušas vairākas partneru noorganizētas
radošās aktivitātes (forumi, plenēri,
radošas darbnīcas, meistarklases, utt.)
saskaņā ar projekta pieteikumu.
Izstrādāts pētījums par mūžizglītības
iestāžu darba efektivitāti, tās sasaisti ar
uzņēmējdarbības vidi pārrobežu reģionos
Latvijā un Lietuvā,
10 mūžizglītības centros uzlabota
uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra,
nostiprināta materiāli tehniskā bāze,
izstrādātas 20 pieaugušo izglītības
programmas, iegādātas biznesa simulācijas
spēles, veikti 35 apmācību kursi
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai
780 uzņēmējiem 1586 stundu apjomā,
nodrošināta pieredzes apmaiņa, diskusijas
mūžizglītības darbinieku un uzņēmēju
sadarbībai, noorganizētas
videokonferences, izstrādāta uzņēmumu
datu bāze Kurzemes, Zemgales un
Ziemeļlietuvas reģionos.

Izstrādāti septiņi TEP dokumenti ūdens
pakalpojumu uzlabošanai lauku teritorijās,

partneris), Kurzemes un
Latgales PR, Liepājas
Mākslas vidusskola,
Jelgavas un Ventspils
dome, Rundāles,
Ozolnieku, Aizkraukles un
Kuldīgas novada dome,
Pļaviņu Mākslas skola.
Lietuva:
Visaginas Jauniešu
centrs, Šauļu reģiona
Attīstības aģentūra,
Klaipēdas Universitāte,
Birštonas pašvaldība,
Rokišķu Jauniešu centrs.

Zemgales Plānošanas
reģions –vadošais
partneris,
Kurzemes Plānošanas
reģions,
Talsu novada dome,
Ventspils Augstskola,
Jelgavas,
Dobeles,
Aizkraukles un
Rundāles novada dome,
Pakruojis Biznesa
informācijas centrs,
Šauļu Attīstības aģentūra,
Šauļu pašvaldība,
Paņevežas Biznesa
konsultāciju centrs,
Jonišķu Biznesa un
tūrisma centrs,
Rokišķu rajona Izglītības
centrs,
Kauņas pašvaldība.
Latvija:
Zemgales Plānošanas
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pasākumi
30.09.201
pārrobežu Lielupes 2.
baseinā
(GrandeRio).

14. Sadarbība kultūras
norišu sekmēšanai
Latvijas –Lietuvas
pārrobežas
reģionos.

01.2011.04.2013.

15. Aizsargāta zaļā
zona un
ūdenstilpnes
Zemgalē un
Ziemeļlietuvā
(Urban green)

04.2012.10.2013.

16. Vietējo produktu
attīstības
Vidusbaltijā
(Local product)

08.2012 01.2014.

veikta lietus ūdens sistēmas inventarizācija
Pakruojis pilsētā Lietuvā,
uzstādītas atpūtas vietas un citas
infrastruktūras vienības piecās vietās
Bauskā pie Mēmeles, Mūsas ciemā
Ceraukstē pie Mūsas, Gailīšu pagasta
Uzvarā pie Mūsas, Mežotnes ciemā pie
Lielupes, Kirkilai ezera krastā Biržu
pašvaldībā,
veikta ūdens tilpņu gultnes un krastu
tīrīšana piesārņojuma un aizauguma
samazināšanai sešās vietās,
izstrādāts Dobeles novada
Ūdenssaimniecības attīstības rīcības plāns
2013.-2015.gadam,
noorganizēta informatīvā kampaņa,
notikusi otrā starptautiskā jauniešu vasaras
skola (20.-22.08.2012.) Iecavā.
Noticis Zemgales un Ziemeļlietuvas
folkloras kopu CD ieraksta „Maize ir kā
pasaule” prezentācijas pasākums,
sagatavots un izdots DVD ieraksts ar sižetu
par amatierteātru kustību Zemgalē un
Jelgavas jaunā teātra izrādi pēc A. Čehova
motīviem „Nevarīgā būtne”,
40 Zemgales kultūras darbinieki
piedalījušies mācībās „Pasākumu
organizēšanas pieredze Latvijā un Lietuvā”
Rokišķos.
Noorganizēts arhitektu plenērs ar 41
dalībnieku Dobelē,
iepirkti tehnisko projektu izstrādātāji
četriem tehniskajiem projektiem,
uzsākti rekonstrukcijas darbi sešos parkos,
ierīkota sabiedriskās tualetes ēka Pļaviņu
centrālajā parkā,
īstenots pirmais apmācību bloks
plānotājiem par zaļo pilsētvides plānošanu,
noorganizēts pārrobežas konkurss „Zaļākā
dzīves telpa”.
Apmācīti 100 uzņēmēji - mājražotāji par
vietējo mājražotāju produktu attīstību no
vietējiem augļiem un ogām,
uzsākti rekonstrukcijas darbi zaļo tirgu
izveidošanai Viesītē un Pļaviņās,
pabeigta Dobeles Pieaugušo izglītības un

reģions (vadošais
partneris), Baltijas Vides
forums,
Bauskas, Dobeles un,
Rundāles novada dome.
Lietuva:
Biržu Reģionālā parka
administrācija,
Pakruojis rajona
pašvaldība,
Baltijos Aplinkos
forumas.

Lietuva:
Šauļu Attīstības aģentūra
(vadošais partneris),
Paņevežas koledžas
Rokišķu filiāle.
Latvija:
Zemgales Plānošanas
reģions.

ZPR sadarbībā ar
Jēkabpils pilsētu,
Dobeles, Pļaviņu,
Jaunjelgavas novadu,
Rokišķu, Biržu, Birštonas
un Akmenes rajona
pašvaldību.

ZPR sadarbībā ar
Sadarbībā ar Šauļu
reģiona Attīstības
aģentūru,
Dobeles,
Pļaviņu,
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uzņēmējdarbības centra ieejas un
stāvvietas renovācija.

17. Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju
Zemgalē un
Ziemeļlietuvā
apsaimniekošanas
uzlabošana, radot
ilgtspējīgu pamatu
dabas teritoriju
saudzīgai
izmantošanai un
dabas vērtību
saglabāšanai
(Protected areas)

05.2012. 05.2014

18. Kopīgi pasākumi
jauno uzņēmēju
radīšanai
profesionālajās
skolās Kauņas un
Zemgales reģionos
(Start Ups
Promotion)

03.2012. 09.2013.

19. Sadarbības
tīklojums
pakalpojumu
uzlabošanai
jauniešiem ar
īpašajām
vajadzībām

01.2012. 06.2013.

Viesītes un
Rundāles novada domi,
Kurtuvienes Reģionālā
parka direkciju,
Žagares Reģionālā parka
direkciju,
Šauļu rajona padomi.
Uzsākta teritoriju labiekārtošana dabas
ZPR sadarbībā ar
parkā „Daugavas ieleja”. Aizkraukles
Jelgavas,
novadā izbūvēti divi stāvlaukumi un
Krustpils novada
rekonstruēts ceļa posms Bauskas dabas
pašvaldību,
parkā,
Dabas aizsardzības
Rundāles novadā, Mežotnes pilskalnā veikti pārvaldi,
rekonstrukcijas darbi arheoloģisko
Rundāles novada
izrakumu aizbēršanai un pilskalna
pašvaldību,
atjaunošanai,
Kurtuvėnai Reģionālā
Laukezera dabas parkā Krustpils novadā
parka administrāciju,
uzsākti mazās koka infrastruktūras izbūves Šauļu reģiona Attīstības
darbi,
aģentūru,
uzsākta sabiedriskā monitoringa sistēmas
Birštonas pašvaldību,
ieviešana Zemgales reģionā, kas nodrošinās Žagares Reģionālā parka
iedzīvotāju informēšanu un iesaistīšanu
administrāciju,
vides aizsardzības jautājumu risināšanā,
Biržu Reģionālā parka
notikuši seši informatīvie semināri,
administrāciju,
konference, kas pulcēja vairāk nekā 80
Aizkraukles novada
interesentus – skolēnus, pensionārus un
pašvaldību.
citas iedzīvotāju grupas, kas vēlās
iesaistīties sabiedriskajā vides monitoringā.
Piecās profesionālas izglītības iestādēs
Vadošais partneris
Zemgalē noorganizētas 15
Kauņas NVO “Enterprise
uzņēmējdarbības motivācijas lekcijas, no
initiative” sadarbībā ar
kurām sešas lekcijas nofilmētas un
Zemgales Plānošanas
ievietotas vietnē www.jauni.eu, kopā
reģionu.
iesaistīti 900 audzēkņu,
izveidota biznesa rokasgrāmata e-vidē,
noorganizētas 10 biznesa simulācijas spēļu
nodarbības,
izdota Ziņu lapa, izveidots plakāts un
noorganizēti citi publicitātes pasākumi.
Noorganizēta viena starptautiska nometne ZPR sadarbībā ar
(60 jaunieši, tostarp 20 no Zemgales), divas Kretingas Dienas
vasaras skolas jauniešiem (30 jaunieši 16aktivitāšu centru un NVO
30 gadu veci) ar garīgiem un fiziskiem
"Klaipeda Viltis".
traucējumiem kopā ar vecākiem (30vecāki),
noorganizēti divi pieredzes apmaiņas
braucieni Latvijas un Lietuvas sociālā darba
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Zemgalē un
Ziemeļlietuvā (Socnetworking)

speciālistiem (25), kas darbojas vai atbild
par pakalpojumu attīstību šai
mērķauditorijai,
noticis viens pieredzes apmaiņas brauciens
vecākiem, kas apvienojušies NVO vai
gatavojas to darīt (25),
izveidotas piecas fokusa - atbalsta grupas
Aizkrauklē, Jēkabpilī, Dobelē, Bauskā,
Jelgavā (katrā vidēji 10 vecāki), kas tikušās
katra četras reizes, bet kopumā 20 reizes,
veikts pētījums par Zemgalē, Klaipēdas un
Kretingas rajonos pieejamajiem sociālajiem
pakalpojumiem jauniešiem ar garīgiem un
fiziskiem traucējumiem, kā arī par viņu
vecākiem, par nepieciešamajiem darba
uzlabojumiem.

Kopā: 19 projekti,
no kuriem 10
projektu ieviešana
uzsākta
2012.gadā.

2.3.8. ES struktūrfondu Informācijas centrs
Informācijas apmaiņas laukā īpaši jāuzsver Eiropas Savienības struktūrfondu Zemgales
Reģionālā informācijas centra darbība, kas līdzīgu institūciju vidū kļuvis labi atpazīstams, ko apstiprina
sociālo pētījumu aģentūras "Latvijas fakti" aptauja. 2012.gads ir bijis ļoti nozīmīgs Reģionālā ES
struktūrfondu informācijas centra veiktspējas stiprināšanā un darbības paplašināšanā, pagarinot
tehniskās palīdzības projektu - ESF, ERAF, KF tehniskās palīdzības projekts „Zemgales plānošanas
reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības īstenošana”, līdz 2015.gada beigām.
2012.gadā ir noorganizēti 34 semināri, apmācības un konferences. Sniegta informācija pa epastu aptuveni 2000 klientiem. Ik mēnesi sagatavota un publicēta Ziņu lapa, ko elektroniskā formātā
regulāri saņem reģiona pašvaldības, bibliotēkas, izglītības iestādes, uzņēmēji, NVO un citi sadarbības
partneri. Sniegtas konsultācijas ( klātienē, pa telefonu un e-pastu) 579 interesentiem. Sagatavotas 19
publikācijas par Informācijas centra darbu un tā organizētajiem pasākumiem.
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Centram ir sava mājas lapa internetā www.esfondi.zemgale.lv, kur ir pieejama informācija par
projektu konkursiem, semināriem, apstiprinātajiem projektiem Zemgalē, kā arī citas aktuālas ziņas
projektu iesniedzējiem un īstenotājiem. Lapu vidēji ik dienu apmeklē 150 interesentu.
Zemgalē ES struktūrfondu Informācijas centrs atrodas Jelgavā, bet tā filiāle - Jēkabpilī. Tādējādi
Informācijas centra pakalpojumu ir vairāk un tie ir pieejamāki iedzīvotājiem. Tāpēc ar katru gadu
palielinās Informācijas centra apmeklētāju un interesentu loks. Lai nodrošinātu informācijas
pieejamību par ES fondiem un programmām Informācijas centra darbinieki seminārus organizē ne
tikai reģiona attīstības centros, bet arī izbrauc uz pašvaldībām, lai uz vietas stāstītu par iespējām
piesaistīt ES fondu līdzekļus savas idejas realizēšanai vai problēmas atrisināšanai, reizē iepazīstoties
ar konkrētas pašvaldības īstenotajiem projektiem.
Lai veicinātu ES fondu projektu apguvi reģionā, ZPR ES struktūrfondu Informācijas centra
darbinieki sniedz konsultācijas un organizē informatīvos seminārus, pašvaldību, uzņēmēju, NVO
pārstāvjiem un citiem interesentiem. Organizētas apmācības LR tiesisko normu piemērošanā, uzsākot
uzņēmējdarbību ar ES struktūrfondu atbalstu, komunikācijas prasmēm, pašvaldību pieredzi un
sadarbību ES fondu atbalstīto projektu ieviešanā, publisko iepirkumu plānošanas un norises
galvenajiem principiem ES fondu projektos, kā arī infrastruktūras projektu vadībā, kuru ietvaros gan
paši darbinieki lasa lekcijas, gan piesaista kompetentus speciālistus.

2.4. ZPR darbības rezultatīvie rādītāji
Tabulā apkopoti svarīgākie iestādes darbības rezultatīvie rādītāji 2012.gadā. Tie parāda
iestādes sasniegumus galvenajos kompetencei atbilstīgos darbības virzienos.

Pasākums, rezultatīvie rādītāji
Sagatavots pārskats par attīstības plānošanas dokumentu
ieviešanas progresu

2012. gada
plāns

2012. gada
plāna izpilde

1

1

33

Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo
pašvaldību ilgtermiņa attīstības stratēģijām
Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo
pašvaldību attīstības programmām
Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo
pašvaldību teritoriju plānojumu
Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo
pašvaldību teritoriju plānojumiem
Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla
līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei/
pilnveidošanai
Sagatavoti projekti attīstības atbalsta pasākumu ietvaros
Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību un privātpersonu
projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai
Apzināti sabiedriskā transporta maršrutu tīkli reģionā
Veikta sabiedriskā transporta esošo maršrutu tīklu ekonomiskās
efektivitātes pārskatīšana un izvērtēšana
Kompensēti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
radušies zaudējumi reģionālās un vietējās nozīmes maršrutos
ES struktūrfondu Informācijas centra darbība (valsts budžeta
dotācija):
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

5

8

8

11

5

2

5

5

9

9

13

8

25

8

5

5

5

5

12

12

1500
400
4
9000

6000
568
5
15253

2.5. Pārskats par iestādes vadības un rīcības uzlabošanas sistēmām efektīvas
darbības nodrošināšanai
Reģiona darbību reglamentē Zemgales plānošanas reģiona nolikums un sekojoši iekšējie normatīvie
dokumenti:
Darba organizācijas noteikumi:
 Zemgales plānošanas reģiona Grāmatvedības organizācijas noteikumi;
 Zemgales plānošanas reģiona Darba drošības instrukcija;
 Zemgales plānošanas reģiona Darba kārtības noteikumi;
 Zemgales plānošanas reģiona Darba samaksas nolikums;
 Zemgales plānošanas reģiona Dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas un virzības
noteikumi;
 Zemgales plānošanas reģiona Iepirkumu komisijas nolikums;
 Zemgales plānošanas reģiona Elektronisko dokumentu iekšējās aprites instrukcija;
 Instrukcija „Kārtība, kādā tiek sadalīta un izmaksāta valsts budžeta dotācija Zemgales
plānošanas reģiona sabiedriskā transporta pārvadātājiem”.
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Struktūrvienību nolikumi:
Zemgales plānošanas reģiona Struktūrfondu informācijas centra nolikums;
Zemgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta un autoceļu attīstības nodaļas nolikums;
Zemgales plānošanas reģiona Attīstības nodaļas nolikums.
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA
3.1. Iestādes budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 2012. gadā
Zemgales Plānošanas reģions, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem:
likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, Reģionālās attīstības likumu, likumu „Par valsts budžetu
2012.gadam”, pastāvīgi sastādīja, apstiprināja un izpildīja 2012.gada budžetu.
Kopējie ieņēmumi 2012.gadā (precizētais plāns) tika plānoti Ls 3 693 958.

Zemgales Plānošanas reģiona izdevumi kopsummā 2012.gadā bija plānoti (precizētais plāns) –
Ls 3540568, tā izpilde ir Ls 3540568.
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Dotāciju no valsts budžeta plāns un tā izlietojums plānošanas reģiona atbalstam 2012.gadā

2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.2.

108805

107106

107106

21740

21400

21400

40000

39375

39375

108805

107106

107106

21740

21400

21400

40000

39375

39375

108805

107106

106254

21740

21400

21399

40000

39375

36692

106387

106232

106232

20048

21400

21399

36012

39375

36692

106387

106936

106084

20048

21400

21399

36012

39375

36692

2418

170

170

1692

faktiskā izpilde

2012.g.
apstiprināts

2012.g.

2011.g. (faktiskā izpilde)

faktiskā izpilde

2

apstiprināts

1.3.

2011.g. (faktiskā izpilde)

1.2.

Ieņēmumi no
maksas
pakalpojumiem
un citi pašu
ieņēmumi
Ārvalstu finanšu
palīdzība
iestādes
ieņēmumos
IZDEVUMI KOPĀ
Uzturēšanas
izdevumi (kopā)
Kārtējie
izdevumi
Subsīdijas,
dotācijas, t.sk.,
iemaksas
starptautiskajās
organizācijās
Kapitālie
izdevumi

faktiskā izpilde

1.1.

IEŅĒMUMI KOPĀ
Dotācijas

Sabiedriskā transporta
reģionālo vietējās nozīmes
pārvadājumu organizēšana

apstiprināts

1

Finanšu līdzekļi

ES struktūrfondu informācijas
centra darbības nodrošināšana

2011.g. (faktiskā izpilde)

Nr.p.k.

Reģiona darbības
nodrošināšana

2012.g.

3988
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Projektu finansējums un tā izlietojums 2012.gadā

110718

75000

75000

1237341

1455677

1455677

58789

0

0

2215138

1995401

1995400

3526077

3526077

Dotācijas

110718

75000

75000

1212078

1283498

1283498

45134

0

0

2199073

1915581

1915580

3274078

3274078

0

0

0

18468

50510

50510

13655

0

0

16065

79820

79820

130330

130330

0

0

0

6795

121669

121669

0

0

0

0

121669

121669

94558

55588

55588

1227379

1322528

1322528

227455

23015

23015

2276021

1975093

1975093

3376224

3376224

94558

55588

55588

1223731

1317681

1317681

163921

23015

23015

2275863

1974443

1974443

3370727

3370727

94558

55588

55588

266107

354111

354111

163921

0

0

94571

70872

70872

480571

480571

0

0

0

957624

963571

963571

23015

23015

2163496

1903571

1903571

2890156

2890156

0

0

0

3648

4847

4847

0

0

158

650

650

5497

5497

Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
IZDEVUMI - KOPĀ

Uzturēšanas izdevumi
(kopā)
2.1.1. Kārtējie izdevumi
2.1.

Subsīdijas, dotācijas, t.sk.,
2.1.2. iemaksas starptautiskajās
organizācijās
2.2.

Kapitālie izdevumi

63534

faktiskā izpilde

faktiskā
izpilde

2012.g.
apstiprināts

faktiskā
izpilde

2012.g.
apstiprināts

apstiprināts

2012.g.

2011.g. (faktiskā izpilde)
faktiskā izpilde

IEŅĒMUMI - KOPĀ

Finanšu līdzekļi

2011.g. (faktiskā izpilde)
apstiprināts

faktiskā izpilde

2

Kopā:

apstiprināts

1.3.

Pārējās programmas

faktiskā izpilde

1.2.

Eiropas Ekonomiskās zonas
finanšu instrumenta un
Norvēģijas Valdības divpusējā
finanšu instrumenta finansēto
programmu, projektu un
pasākumu īstenošanai

apstiprināts

1.1.

3.mērķa 'Eiropas teritoriālā
sadarbība" pārrobežu sadarbības
programmu, projektu un pasākumu
īstenošana

2011.g. (faktiskā izpilde)

1

2011.g. (faktiskā izpilde)

Nr.p.k.

ESF/ERAF/KF tehniskā palīdzība
Zemgales plānošanas reģiona ES
struktūrfondu informācijas centra
darbības nodrošināšanai

2012.g.

2012.g.

38

.

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
vietne internetā, kuras adrese ir www.zemgale.lv, kā arī virkne sociālo tīklu, kuru iespējas aizvien
paplašinās. Tālab jaunāko informāciju no ZPR tagad var atrast arī tādos sociālajos tīklos kā
www.twitter.com un www.facebook.com . Tikmēr iestādes vietnes 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
plānotajām un īstenotajām aktivitātēm. Lielākā daļa informatīvo materiālu tiek papildināti ar pašu
gatavotām foto ilustrācijām.
Pārskata periodā aktīvāka kļuvusi aktuālās informācijas apmaiņa ar reģionu veidojošajām
pašvaldībām, sevišķi reģionālo un starptautisko projektu ieviešanas aktivitāšu kontekstā. Pārskata
periodā ZPR aktīvi iesaistījās Finanšu ministrijas rīkoto ES fondu atbalstīto projektu Atvērto durvju
dienu norisē. Tā bija lieliska iespēja zemgaliešiem plašākai sabiedrībai prezentēt pavisam 30 dažādu
projektu ieviešanas veiksmes stāstus, salīdzināt savu veikumu ar citos reģionos sasniegto. Tāpat
veiksmīga bija arī ES struktūrfondu Zemgales Reģionālā informācijas centra pārstāvju piedalīšanās
Eiropas Komisijas organizētajās reģionu Atvērto durvju dienās Briselē, kur vienā no darba grupām
varēja smelties jaunas idejas publicitātes nodrošināšanas jomā ES atbalstīto projektu ieviešanā.
Turklāt minētajā forumā daudzviet varēja sastapties arī ar Zemgales vārdu, jo tika prezentēts
INTEREG IVC programmas atbalstītais projekts ”EU 2020 GOING LOCAL”, kura ieviešanā piedalās arī
ZPR. Vienā no foruma norises vietām ievērojām informatīvo stendu par citu INTERREG IVC
programmas atbalstīto projektu „Regio Crafts”, kura ieviešanā ZPR ir vadošais partneris un tas vērsts
uz reģionālo sadarbību amatniecības attīstībā.
Vairāku starptautisku projektu ieviešana ļauj palielināt
ZPR atpazīstamību ārzemju partneru vidū, jo virknē
iespieddarbu, kā arī īpašu veidotās interneta vietnēs
svešvalodā tiek ietverta arī informācija par Zemgali. Savukārt
pašu mājās tā dēvētā „kulta identitātes” projekta ieviešanas
laikā ir sagatavota un poligrāfiski labā kvalitātē iespiesta,
bagātīgi ilustrēta grāmata „Zemgales reģiona senās kulta
vietas”. Tas ir unikāls izdevums, kas ietver līdz šim
neapkopotu un visai maz zināmu informāciju aptuveni par 70
senajiem kulta dabas objektiem, kas ir nozīmīga
kultūrvēsturiskā mantojuma daļa Zemgalē. Nu par to reģiona
grāmatu krātuvēs, pašvaldībās, izglītības iestādēs, tūrisma
pakalpojumu punktos, arī projekta ieviesēju partnervalstīs –
Igaunijā un Zviedrijā varēs uzzināt plaša sabiedrības daļa, īpaši
novadpētnieki un tūrisma darba speciālisti, jo grāmatas
tekstuālā daļa ir tulkota arī angļu valodā.
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Pārskata periodā, uzsākot ieviest Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
atbalstīto projektu „Zaļā pilsētvide”, vadošais partneris ZPR četrās Zemgales un vēl četrās
Ziemeļlietuvas pašvaldībās bija noorganizējis sakoptāko privātā sektora un sabiedrisko ēku īpašnieku
konkursu „Zaļākā dzīves telpa”. Vērtēšanas komisija apsekoja pavisam 32 objektus un veica to
fotofiksāciju. Tas savukārt portālā www.draugiem.lv ļāva ievietot divas fotouzņēmumu galerijas –
vienu par Zemgalē, otru par Ziemeļlietuvā redzētajiem objektiem. Interesanti, ka pirmā no tām
apskatīta vairāk nekā 1 000 reižu, bet otrā – 2 540 reižu.

No plānošanas dokumentiem izriet, ka Zemgale nākotnē veidosies par reģionu ar attīstītu
zinātņu ietilpīgu ekonomiku, ražotnēm un pakalpojumiem ar augstu pievienoto vērtību. Tālab arī
2012.gadā reģiona administrācija jau otro reizi sadarbībā ar Lauksaimniecības universitāti un Jelgavas
Reģionālo pieaugušo izglītības un kompetenču attīstības centru organizēja Zemgales vidusskolēnu
pētniecisko darbu konkursu – konferenci. Pasākumā piedalījās 180 dalībnieku ar 147 darbiem 19
dažādās sekcijās. Vēl ZPR, atbalstot Latvijas Pašvaldību savienības iniciatīvu, pirmo reizi organizēja
konkursa „Eiropas Gada pašvaldība 2012” pirmās kārtas norisi. Konkursā piedalījās septiņas Zemgales
pašvaldības, no kurām trīs – Bauskas un Dobeles novada, kā arī Jelgavas pilsētas izvirzīja otrajai kārtai
valsts mēroga sacensībā. Par izdevušos, daudziem reģiona iedzīvotājiem atmiņā paliekošu notikumu
izvērtās ZPR Jelgavā noorganizētais konkursa pirmās kārtas noslēguma sarīkojums. Ar senioru daudzu
kolektīvu piedalīšanos tika izstāstīti pavisam septiņi dažādu paaudžu sadarbības stāsti.
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5. PLĀNI 2013. GADAM
5.1. Nākamā gada prioritātes
5.1.1. Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, aktualizācija un īstenošana














ZPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014-2030 izstrāde NFI projekta ietvaros.
ZPR Attīstības programmas 2014.-2021. gadam izstrāde NFI projekta ietvaros.
Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību darba koordinācija un pārraudzība
attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.
Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību Ilgtermiņa attīstības stratēģiju savstarpējās
saskaņošanas nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem.
Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību Attīstības programmu savstarpējās
saskaņošanas nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem.
Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību darba koordinācija un pārraudzība
attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.
Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību Teritorijas plānojumu savstarpējās
saskaņošanas nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem.
Informācijas pieejamības nodrošināšana par reģiona un vietējo pašvaldību plānošanas
dokumentu izstrādi.
Plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu atbilstības izvērtēšana nacionālā līmeņa
attīstības plānošanas dokumentiem.
Reģiona pašvaldību speciālistu tūrisma, sociālo jautājumu un nodarbinātības, izglītības,
uzņēmējdarbības un kultūras attīstības koordinācijas darba grupu efektīva darba
nodrošināšana.
Zemgales Attīstības programmas realizācijas organizācija un tās izpildes kontrole par
2012.gadu.
Zemgales 2014.gada Kultūras programmas projekta izstrāde.

5.1.2.Plānošanas dokumentu ieviešanas atbalsta pasākumi, projekti, aktivitātes












Reģionālo un starptautisko projektu izstrāde un realizācija.
Pilnveidot un padarīt pieejamāku izveidoto Zemgales Ģeoportālu un industriālo teritoriju
datu bāzi, veidot jaunus tematiskos datu slāņus.
Organizēt apmācības plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību plānotājiem par
plānošanas dokumentu izstrādi atbilstīgi normatīvo aktu prasībām un metodikai.
Veikt rokasgrāmatas izstrādi plānotājiem un arhitektiem par zaļo teritoriju apsaimniekošanu
pilsētu teritorijās.
ES struktūrfondu Reģionālā informācijas centra Jelgavā un Jēkabpils filiālē regulāras
informācijas nodrošināšana Zemgales pašvaldībām un uzņēmējiem par iespējām piedalīties
projektos.
Zemgales Inovatīvas attīstības programmas realizācijas organizācija un izpildes kontrole.
Zemgales Tūrisma attīstības programmas realizācijas organizācija un izpildes kontrole.
Sociālo pakalpojumu attīstības programmas realizācijas organizācija un izpildes kontrole.
Tradicionālās amatniecības un mākslas industrijas attīstības programmas 2011.-2016. gadam
Zemgales un Ziemeļlietuvas teritorijai realizācijas organizācija un izpildes kontrole.
Zemgales Kultūras programmas 2012. un 2013. gada projekta realizācija.
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Zemgales plānošanas reģiona lauku teritoriju Mobilitātes plāna realizācijas organizācija un
izpildes kontrole.
Zemgales reģiona Rīcības plāna enerģētikā 2012-2020 realizācijas organizācija un izpildes
kontrole.
Radošo industriju Rīcības plāna 2012-2019 realizācijas organizācija un izpildes kontrole.
Velotūrisma attīstības iespēju Zemgalē realizācijas organizācija un izpildes kontrole
Sagatavot pārskatu par attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas progresu 2012.gadā.
Reģionālo un vietējo autoceļu datu bāzes izveidošana.
Plānošanas reģiona maršrutu tīkla plānošana un sabiedriskā transporta pakalpojumu
organizēšana.

5.2. Piešķirtais finansējums 2013.gadam
Nosaukums
Reģiona darbības nodrošināšana
ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšana
Sabiedriskā transporta reģionālo vietējās nozīmes pārvadājumu
organizēšana
Finansējums no Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta
pārvadājumiem
Saskaņā ar LR Kultūras ministrijas deleģēšanas līgumu
Projekts „Zemgales Kultūras programma 2013.gadam”
Projekts "Senās kulta vietas – nozīmīgs vides un kopēju identitāti
veicinošs elements Baltijas jūras reģionā"
Projekts "Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) starptautisko
pakalpojumu pieejamības veidošana"
ESF/ERAF/KF tehniskā palīdzība Zemgales plānošanas reģiona ES
struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai
Projekts "Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur mūžizglītības un
uzņēmēju sadarbību".
Projekts "Reģionālā sadarbība amatniecības attīstībai (Regio Crafts)"
Projekts "Zemgales un Ziemeļlietuvas sadarbības tīkla izveide sociālo
pakalpojumu pilnveidošanai jauniešiem ar invaliditāti "
Projekts "Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas
teritorijā"
Projekts "Upju teritoriju Rīcības plāni"
Projekts "Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un
Ziemeļlietuvā"
Projekts „Kopēji pasākumi jauno uzņēmēju radīšanai profesionālajā
skolās Kauņas un Zemgales reģionos (Start-up promotion)”
Projekts "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā
apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas
teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai "
Projekts "Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā ”

Finansējums, LVL
106481
21400
40000
1529221
4500
40000
69325
35140
75000
3464
52188
3870
101694
31921
14356
15944

43641
34495
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