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Godātie pārskata lasītāji!
Jūsu vērtējumam nododam Zemgales Plānošanas reģiona 2018. gada Publisko pārskatu,
paverot iespēju uzzināt faktus par iestādes pērnā gada darbību un sasniegtajiem rezultātiem.

Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padome pērn turpinājusi aktīvu darbu, lai
aizstāvētu reģiona 22 pašvaldību un to iedzīvotāju intereses, iesaistoties valstiski svarīgu
problēmu risināšanā un dialoga veidošanā. 2018. gadā notikušas 11 padomes sēdes, kurās
pieņemti 46 reģionālo izaugsmi veicinoši lēmumi. Būtiski, ka šīs sēdes kā platformu saziņai
izmanto dažādas iestādes. Šādā veidā VAS “Autotransporta direkcija” pērn informēja par
aktualitātēm sabiedriskajā transportā un reģionālo maršrutu reisu izmaiņās, Veselības
ministrija ziņoja par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Deinstitucionalizācijas plāna
ieviešanā, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, “Latvijas autoceļu uzturētājs” un “Latvijas Valsts meži”
sniedza ieskatu ceļu apauguma likvidēšanas programmā, Centrālā finanšu līgumu aģentūra
vēstīja par progresu un aktualitātēm Eiropas Savienības fondu ieviešanā, bet Ekonomikas
ministrija informēja par tūrisma nozares situāciju Latvijā un tās attīstības tendencēm.

Aizvadītajā gadā Zemgales Plānošanas reģions turpinājis īstenot dažādus Eiropas
Savienības līdzfinansētos projektus, tā attīstot reģiona teritoriju dažādās jomās. Piemēram,
projektā “NutrInflow” kopā ar sadarbības partneriem sakārtots Sodītes strauts Jelgavas
novadā, īstenots ideju konkurss studentiem un sagatavota rokasgrāmata par meliorāciju, bet
“GPP4Growth” projektā iesaistīti pašvaldību iepirkumu speciālisti, dažādos semināros viņus
informējot par “zaļo” iepirkumu specifiku. Savukārt projektā “Sohjoa Baltic” aktīvi turpināts
darbs, lai jau 2020. gadā reģionā praksē tiktu prezentētas bezpilota transportlīdzekļu iespējas.
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā pērn sākušies četri reģiona iedzīvotājiem
un pašvaldībām saistoši projekti - “4SeasonsParks”, kurā attīstīs tūrisma iespējas visa gada
garumā, “Safe Borderlands”, kura mērķis ir attīstīt pārrobežu sadarbību sabiedriskās drošības
jomā, “SocQuality”, kurā tiks uzlabota sociālo pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, kā arī
“Engrave”, kurā paredzēts pilnveidot zemieņu upju ainavas. Jauni projekti sākti arī Interreg
Europe 2014-2020 programmā - “Invalis” izstrādās jaunas politikas invazīvo svešzemju sugu
apkarošanā, bet “e-Mopoli” vērsīs uzmanību uz alternatīvo transportu kā svarīgu atbalsta
instrumentu mobilitātē. Tāpat 2018. gadā saņemta ziņa, ka apstiprināta Plānošanas reģiona
dalība vairākos jaunos projektos, tostarp divus Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programmā.
Visā Latvijā notiekošajā deinstitucionalizācijas projektā, kam reģionā dots nosaukums
“Atver sirdi Zemgalē” aizvadītajā gadā, paralēli plānu izstrādei, rīkoja dažādas diskusijas un
sarunu vakarus. Turklāt, lai izzinātu nozares detaļas, 2018. gada decembrī Attīstības padomes
dalībnieki devās pieredzes apmaiņas vizītē, lai apskatītu labās prakses piemērus Siguldā.

Pērnais gads aktīvi aizvadīts arī kultūras jomā. Līdzās jau zināmās Zemgales Kultūras
programmas ieviešanai, kurā atbalstītas 80 lokālpatriotismu veicinošas aktivitātes visā
reģionā, īstenota arī Latvijas simtgades aktivitāte “Latvijas ainavu dārgumi”. Tā laikā tika

apzinātas desmit ainavas no katra Latvijas reģiona, kas vislabāk raksturo Latviju, tās reģionus
un iedzīvotājus. Projekta gaitā norisinājās dažādas diskusijas par ainavu nozīmību un
saglabāšanas nepieciešamību, savukārt noslēgumā tika sagatavota ceļojošā izstāde ar visām
sabiedrības balsojumā un ekspertu vērtējumā izvēlētajām ainavām.

Ar pašvaldību finansiālu atbalstu Zemgales Plānošanas reģions pērn pārstāvēts dažādos
liela mēroga pasākumos. Tradicionāli gada sākumā norisinājās starptautiskā tūrisma izstāde
“Balttour”, kurā jau ierasti apmeklētājiem bija iespēja koncentrēti uzzināt par brīvā laika
pavadīšanas iespējām Zemgalē. Tāpat pašvaldības atbalstījušas ZPR Uzņēmējdarbības centra
dalību uzņēmēju dienās Zemgalē, Latgalē un Vidzemē, kuru laikā reģiona ražotājiem un
pakalpojumu sniedzējiem tika sniegta iespēja popularizēt sevi un atrast sadarbības partnerus.
Tāpat 2018. gadā pašvaldības atbalstījušas reģiona jauniešus, ar naudas balvu un vērtīgu
grāmatu apbalvojot tos skolēnus, kas sasnieguši izcilus rezultātus reģionālajā zinātniski
pētniecisko darbu konferencē.

Par tradīciju jau kļuvusi Zemgales uzņēmēju godināšana, kas gada izskaņā norisinās
Rundāles pilī. 2018. gadā svinīgā ceremonija norisinājās trešo reizi, vienkopus pulcējot katras
pašvaldības labākos uzņēmējus, kas ar savu darbu un attieksmi pelnījuši titulu “Gada uzņēmējs
Zemgalē 2018”.

Turpinot uzlaboties ekonomiskajai situācijai, valstī aizvien aktuālāka kļūst tēma par
emigrējušo tautiešu atgriešanos Latvijā, tādēļ pērn, sadarbībā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju sākta pilotprojekta “Reģionālais remigrācijas koordinators”
īstenošana. Šajā aktivitātē reģiona koordinators ticies ar diasporas pārstāvjiem Īrijā, Vācijā un
Beļģijā, informējis interesentus par viņiem aktuālajiem jautājumiem, bet gada beigās
organizējis reģionālo konferenci “Aizbraukt vai atgriezties Latvijā”. Tāpat pērn īstenots grantu
konkurss, kura rezultātā piešķirts finansējums divu uzņēmējdarbības ideju attīstīšanai, kā arī
sagatavoti vairāki videosižeti ar iedvesmojošiem labās prakses piemēriem. Zemgales
Plānošanas reģions cer, ka remigrācijas koordinatora aktivitātes aizbraukušos motivēs savās
dzīvēs veikt pārmaiņas, un atgriezties Latvijā.

2018. gads valstī tika aizvadīts simtgades zīmē, un, atskatoties uz Zemgales Plānošanas
reģiona paveiktajiem darbiem, ir skaidrs, ka tas aizvadīts cienījami. Ar jaunām iespējām un
idejām turpināts veidot pārmaiņas, padarīt draudzīgāku apkārtējo dzīves telpu un veidot vidi,
kurā ir patīkami dzīvot un plānot nākotni. Esam pārliecināti, ka arī turpmāk Zemgales
Plānošanas reģiona darbi būs pamanāmi un ļaus uzplaukt Zemgalei un tās ļaudīm!

Patiesā cieņā
Aivars Okmanis,
Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs
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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. Zemgales plānošanas reģiona juridiskais statuss un
struktūra
Zemgales plānošanas reģions (ZPR) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) 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 2006. gada 11. augustā reģistrēta Valsts ieņēmumu
dienestā kā nodokļu maksātājs ar reģistra Nr.90002182529 un apliecības sēriju NM
Nr.0181744, tās juridiskā adrese – Katoļu ielā 2b, Jelgava, LV – 3001.
Reģionā ietilpst 22 administratīvās teritorijas: Jelgavas un Jēkabpils pilsētas,
Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Jelgavas,
Kokneses, Krustpils, Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Skrīveru, Tērvetes,
Vecumnieku un Viesītes novadi.
ZPR darbu reglamentē Reģionālās attīstības likums, Attīstības plānošanas sistēmas
likums, Teritorijas attīstības plānošanas likums, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums,
ZPR Nolikums un citi normatīvie akti.
ZPR lēmējorgāns ir ZPR Attīstības padome (ZPRAP), ko ievēl reģionā ietilpstošo vietējo
pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce. Lai sekmīgāk aizstāvētu reģiona intereses, vēl 2017.
gada 16. maija sēdē tika pieņemts lēmums turpmāk ZPRAP priekšsēdētāju ievēlēt uz diviem
gadiem ar iespēju tikt pārvēlētam. Šis lēmums praksē spēkā stājās kopsapulcē 2017. gada 18.
jūlijā, kad par padomes priekšsēdētāju uz diviem gadiem ievēlēts Rundāles novada domes
priekšsēdētājs Aivars Okmanis, bet par viņa vietnieku – Kokneses novada mērs Dainis Vingris.
ZPRAP sastāvs (veido pašvaldību domes priekšsēdētāji):
















Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums;
Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene;
Auces novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus;
Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks (līdz 2018. gada 19.
jūnijam - Raitis Ābelnieks);
Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns;
Iecavas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks;
Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks;
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš;
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune;
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis;
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags;
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris;
Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs;
Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis;
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš;









Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss;
Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis;
Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe;
Skrīveru novada domes priekšsēdētājs Andris Zālītis;
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika;
Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš;
Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks.

ZPR izpildinstitūcija ir administrācija, kuras pienākumus un tiesības nosaka ZPR
Nolikums.
ZPR struktūra

ZPR administrācijas struktūra

1.2. Personāls
ZPR administrācijas funkciju nodrošināšanai nodarbināts 31 darbinieks ar vidējo vecumu
41 gads. 30 darbiniekiem ir augstākā izglītība, no tiem 15 darbiniekiem iegūts maģistra grāds.
Administrācijas izpilddirektors – Valdis Veips, administrācijas vadītāja – Santa Ozola.

1.3. Darbības virzieni un funkcijas
ZPR nodrošina Zemgales reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un valsts
pārvaldes iestāžu sadarbību, kā arī sabiedriskā transporta organizāciju reģionālās nozīmes
maršrutos.
Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kompetenci ZPR:
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus
un prioritātes;
nodrošina plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši attīstības plānošanas
dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm;
vada un uzrauga plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un
ieviešanu;
sniedz atzinumu par vietējā līmeņa Ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Attīstības
programmas atbilstību reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem, kā arī attīstības plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem
normatīviem aktiem;
nodrošina pašvaldību sadarbību un plānošanas reģiona sadarbību ar nacionālā
līmeņa institūcijām reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā;
izvērtē Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, Nacionālā attīstības plāna (NAP) 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;
izvērtē vietējo pašvaldību vai privātpersonu projektu iesniegumus reģionālās
attīstības valsts atbalsta saņemšanai un sniedz atzinumus par tiem;
sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un valsts iestādēm izstrādā reģiona attīstības
plānošanas dokumentus, nodrošina to savstarpējo saskaņotību un atbilstību Latvijas
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un NAP, kā arī šo plānošanas dokumentu ieviešanu;
koordinē un veicina plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu
izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu;
sagatavo atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu
atbilstību reģiona attīstības plānošanas dokumentiem;
izstrādā un īsteno projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros;
atbilstīgi savai kompetencei uzrauga likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā;
sagatavo priekšlikumus Sabiedriskā transporta padomei par maršrutu tīkla
pārzināšanu un VSIA „Autotransporta direkcija” – par maršrutu tīkla reģionālās
nozīmes maršrutu plānošanu, izstrādi un sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu

•
•

•
•

noteikšanu un to izmaiņām, kā arī par citiem jautājumiem Sabiedriskā transporta
padomes uzdevumā;
noskaidro un apkopo plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību un iedzīvotāju
viedokļus par maršrutu tīklu reģiona teritorijā;
apseko autobusu pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā un sniedz priekšlikumus
par to nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu kustības sarakstos vai
maršrutu aprakstos;
veic citus uzdevumus atbilstoši Sabiedriskā transporta padomes lēmumiem.
nodrošina uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus.

Iestādes funkcijas noteiktas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu, Sabiedriskā
transporta pakalpojumu likumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.4. Reģionālās attīstības plānošanas dokumenti
Reģionālo attīstību īsteno atbilstīgi Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteiktajiem,
savstarpēji saskaņotiem valsts un reģionālās attīstības plānošanas dokumentiem:







Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030;
NAP 2014.–2020.;
Reģionālās politikas pamatnostādnes līdz 2020. gadam;
Nozaru attīstības programmas;
Plānošanas reģionu ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas;
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 atbilstīgi Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
noteiktajiem valsts ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem, kā arī ņemot vērā citus teritorijas
attīstības plānošanas dokumentus.
Apstiprina ar ZPR AP lēmumu.
(Teritorijas attīstības plānošanas likums 13.10.2011.)
Plānošanas reģiona Attīstības programma
Plānošanas reģiona Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments (līdz septiņiem gadiem), kuru izstrādā atbilstīgi NAP 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 ZPR AP lēmumu.
(Teritorijas attīstības plānošanas likums 13.10.2011.)

1.5. Zemgales plānošanas dokumenti
Ilgtermiņa plānošanas dokuments (līdz 25 gadiem)


ZPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015–2030 (apstiprināta ZPRAP sēdē
18.08.2015., lēmums nr. 130., prot.nr. 27.).
Vidēja termiņa plānošanas dokumenti (līdz septiņiem gadiem)






ZPR Attīstības programma 2015–2020 (apstiprināta ZPRAP sēdē 18.08.2015.,
lēmums nr. 131, prot.nr. 27);
ZPR Lauku teritoriju mobilitātes plāns;
Zemgales reģiona rīcības plāns enerģētikā 2012.–2020. gadam;
Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017. –2020. gadam, 1.
redakcija.
Īstermiņa plānošanas dokuments (viens gads)



Katru gadu ZPRAP sēdē apstiprināts Darba plāns.

1.6. Sabiedriskais transports
Sabiedriskā transporta organizēšana






2018. gada 6. martā pieņemti MK noteikumi Nr. 148 „Prasības plānošanas reģiona
un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā
veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru, līdz ar to reģionā izstrādāti
noteikumi „Par Zemgales plānošanas reģiona vieglo taksometru pasažieru
pārvadājumu licenču un licenču kartīšu izsniegšanu;
reģionā organizētas notikušas desmit licencēšanas komisijas sēdes, kurās izsniegtas
desmit speciālas atļaujas (licences) komercpārvadājumu veikšanai ar taksometru un
33 licenču kartītes;
izstrādāti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai maršrutu tīkla
funkcionalitātes uzlabošanai –, tai skaitā izstrādāti un analizēti 101 grozījumi
reģionālajā vietējās nozīmes tīklā, tai skaitā 34 starppilsētu nozīmes maršruti, kur
apvienoti maršruti un reisi, mainīti autobusu atiešanas/pienākšanas laiki, autobusu
kursēšanas laiki saskaņoti ar vilcienu sarakstiem, atklāti maršruti (vai to reisi), slēgti
























maršruti (vai to reisi), noskaidroti un apkopoti reģionā ietilpstošo pašvaldību un
iedzīvotāju viedokļi;
kā pastāvīgs eksperimentālais reģionālais starppilsētu maršruts apstiprināts Nr. 7200
Rīga – Valle – Kurmene ar iebraukšanu Skaistkalnē (piektdienās);
apstiprināti grozījumi skolēnu pārvadājumos, sakarā ar Dunavas un Asares
pamatskolu slēgšanu, grozot maršruta nosaukumu no Vārpas – Slate – Mazslate –
Vārpas uz nosaukumu Vārpas – Rubeņi – Ancene – Vārpas;
skolēnu kustības drošībai ierīkota pieturvieta pie Īslīces skolas un izmainīts maršruts
pārvadātājam SIA „Aips” ar iebraukšanu pie Īslīces skolas;
apstiprināti grozījumi Jēkabpilī, kur visi reisi tiks izpildīti ar iebraukšanu Jēkabpils
autoostā;
apstiprināti skolēnu pārvadājumi uz Pļaviņu ģimnāziju, ko izpilda pārvadātājs SIA
„Jēkabpils autobusu parks”;
apstiprināti maršrutu grozījumi Jaunjelgavas novadā Sērenes pagastā;
VSIA “Autotransporta direkcija” uzdevumā veikti norādīto maršrutu (ar zemiem
ieņēmumiem) analīze un grozījumi;
saskaņotas 13 īslaicīgas izmaiņas AS ”Pasažieru vilciens” kustību sarakstos: Rīga –
Aizkraukle, Rīga – Daugavpils, Rīga – Krustpils, Rīga – Dobele – Liepāja, Rīga – Dobele,
Rīga – Aizkraukle, Rīga – Jelgava, Rīga – Pļaviņas – Madona – Gulbene;
sagatavoti dokumenti un materiāli reģiona pārstāvim 17 Sabiedriskā transporta
padomes sēdēm (t.sk. piecām rakstveida procedūras);
nodrošināta dalība 12 Sabiedriskā transporta padomes sēdēs;
veikta pieturvietu apsekošana, uzraudzība un nepieciešamības izpēte (106
pieturvietas) - pieturvietu pārdēvēšana, pieturvietu pārbūve vai pārcelšana,
precizēta informācija par pieturvietām, jaunu pieturvietu izveide, pieturvietu
demontāža, pieturvietu iekļaušana maršrutu kustību sarakstos;
apsekotas un izveidotas desmit jaunas pieturvietas Viesītes novadā;
atbalstīta pieturvietu “Putni” un “Ķeveles pagrieziens” izvietošana abās ceļa pusēs
uz autoceļa P104, kā arī pieturvietas “Ķeveles pagrieziens” izvietošana pirms
krustojuma ar autoceļu V1117 Auce - Ķevele (virzienā no Auces), atbilstoši satiksmes
drošības prasībām un normām;
saskaņā ar VSIA „Autotransporta direkcija” uzdevumu, sagatavots ekonomiskais
pamatojums viesiem reģiona teritorijā kursējošiem reisiem ( 805), maršrutiem (172);
sagatavots darba materiāls konkursa lotēm (piecas lotes);
organizētas piecas apsekošanas komisijas pieturu vietu izveidei;
organizētas piecas darba grupu sanāksmes maršrutu optimizēšanai Bauskas, Iecavas,
Dobeles, Jēkabpils un Auces novados;
pārskatītas un saskaņotas tarifu tabulas ar VSIA „Autotransporta direkcija” 805
maršrutu reisiem, kas stājās spēkā ar 2019. gada 1. janvāri.
Autoceļu attīstība

Reģions ir sniedzis AS “Latvijas Valsts ceļi” informāciju par „Par Valsts autoceļu
sakārtošanas programmu 2017.–2023. gadam”. Sadarbojoties ar VSIA „Autotransporta
direkcija” un projektētāju firmām apsekoti autoceļu remontējamie posmi, kā arī saskaņotas

maršrutu izmaiņas un pieturzīmju izvietojums. VSIA „Autotransporta direkcija” un
projektētāju firmām sniegti saskaņojumi, priekšlikumi un ierosinājumi būvprojektu izstrādei
autoceļu pārbūves vai atjaunošanas darbiem šādiem autoceļiem:












A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Patarnieki);
P73 Vecumnieki–Nereta–Subate;
P75 Jēkabpils–Lietuvas robeža (Nereta);
P87 Bauska–Aizkraukle;
P93 Jelgava–Iecava;
P94 Jelgava–Staļģene–Code;
P96 Pūri–Auce–Grīvaiši;
P100 Jelgava–Dalbe;
P104 Tukums–Auce–Lietuvas robeža (Vītiņi);
P98 Jelgava (Tušķi)—Tukums
P97 Jelgava—Dobele—Annenieki

2018. gadā pabeigts:



autoceļa P76 posms Aizkraukle – Jēkabpils no dzelzceļa stacijas līdz Salai;
pārbūvēts tilts pār Platoni uz autoceļa P103 Dobele - Bauska.

Reģions augstākminētajiem minētajiem autoceļu posmiem remontdarbu laikā
saskaņojis plānoto satiksmes organizācijas.
Apmeklēta autoceļu nozares konference “Valsts ceļu tīkla nākotne un izaicinājumi”.
2018. gadā pabeigta reģionālā autoceļa P98 (Jelgava (Tušķi) – Tukums) seguma pārbūve 5 km
garā posmā no Grīvas līdz tiltam pār Auces upi. Tāpat ceļa posmā pārbūvēts tilts pār Auci,
pārbūvētas arī autobusu pieturvietas un sakārtots apgaismojums. Projektēšanas līmenī ir arī
autoceļa P73 (Vecumnieki – Nereta – Subate) 7,5 km garā posmā no krustojuma ar reģionālo
autoceļu P86 (Sērene – Kalnieši) līdz krustojumam ar reģionālo autoceļu P75 (Jēkabpils –
Lietuvas robeža (Nereta)). Projektā plānota pilna ceļa rekonstrukcija, seguma asfaltēšana trīs
kārtās, kā arī Dūņupes caurtekas un autobusu pieturvietu pārbūve. Sākta projektēšana
veloceļu būvniecībā ceļa posmā no Jēkabpils uz Salu.

2. DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. ZPR Attīstības padomes sēdes





Notikušas 11 ZPRAP sēdes;
Notikusi viena vietējo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce;
ZPRAP pieņēmusi 46 lēmumus;
Sniegts atbalsts sešiem reģionālās attīstības projektu pieteikumiem, to iesniegšanai
atbalstam no dažādiem finanšu instrumentiem.

2.2. Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde un īstenošana









Notiek ZPR Attīstības programmas 2014.–2020. gadam un Ilgtermiņa attīstības
stratēģijas 2014.–2030. gadam īstenošana;
Izstrādāts, apstiprināts deinstitucionalizācijas plāns 2017.–2020. gadam;
Aktualizēts Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2015-2020 Rīcības
plāns;
Sagatavoti divi pārskati par reģiona plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzību:
"Pārskats par Tradicionālās amatniecības un mākslas industrijas attīstības
programmas 2011.-2016. gadam Zemgales un Ziemeļlietuvas teritorijai īstenošanu"
un "Pārskats par pētījuma “Radošo industriju nozares attīstības” ietvaros sagatavotā
Rīcības plāna īstenošanu";
Sniegti deviņi atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības
programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem un normatīvo aktu prasībām – Auces, Jelgavas, Tērvetes, Aknīstes,
Rundāles, Salas un Jēkabpils novadiem;
Sniegti 12 nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju
plānojumu izstrādei - Jelgavas un Jēkabpils pilsētām, Salas, Pļaviņu, Auces,
Ozolnieku, Jēkabpils, Bauskas, Skrīveru, Krustpils un Iecavas novadiem.

2.3. Plānošanas dokumentu ieviešanas atbalsta pasākumi
Vispārējie pasākumi un aktivitātes








Organizētas 11 ZPRAP sēdes;
Organizētas 8 nozaru attīstības darba grupas sanāksmes plānošanas dokumentu
izstrādei un uzraudzībai;
Organizēta 2017. gada Publiskā pārskata izstrāde un apstiprināšana;
Organizēta 2019. gada darba plāna izstrāde;
Organizēti četri iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā. Vienam
iepirkumam tika piemērots Publisko iepirkumu 5. panta 13. apakšpunkta izņēmums
un tas tika organizēts atbilstoši ZPR iekšējai kārtībai, kādā tas organizē zemsliekšņa
iepirkumu procedūras;
Sagatavoti seši projektu koncepti attīstības atbalsta pasākumos;









Organizēta reģiona tūrisma nozares pārstāvniecība izstādē “Balttour 2018”;
Organizēta reģiona pārstāvniecība izstādēs “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2018”,
“Uzņēmēju dienas Vidzemē 2017”, “Uzņēmēju dienas Latgalē 2018”;
Organizēts uzņēmēju godināšanas pasākums “Gada uzņēmējs Zemgalē 2018”;
Organizētas divas deinstitucionalizācijas procesa uzraudzības padomes sanāksmes;
Īstenota Zemgales Uzņēmējdarbības centra darbība;
Nodrošināta remigrācijas koordinatora darbība;
Organizēta un nodrošināta ZPR administrācijas saimnieciskā darbība.

Reģiona interešu pārstāvniecība



























Dalība Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību apakškomisijas sēdēs;
Dalība Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valdes sēdēs;
Dalība Reģionālās attīstības koordinācijas padomē (VARAM);
Dalība Eiropas Savienības struktūrfondu Uzraudzības komitejā (FM);
Dalība Eiropas Savienības struktūrfondu apakškomitejās (FM);
Dalība Sabiedriskā transporta padomē (SM);
Dalība Autoceļu padomē (SM);
Dalība Jaunatnes konsultatīvajā padomē (IZM);
Dalība Tautsaimniecības padomes Tūrisma komitejā (EM);
Dalība konsultatīvajā padomē „Izglītība visiem” (UNESCO LNK);
Dalība Lauku attīstības padomes un EZF Uzraudzības komitejā (ZM);
Dalība Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komitejā (ZM);
Dalība Profesionālās ievirzes mākslu, mūzikas un dejas konsultatīvajā komisijā (KM);
Dalība Sociālo lietu komisijā (LM);
Dalība Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā (LM);
Dalība DI projekta komunikācijas vadības grupā (LM);
Dalība Optiskā tīkla uzraudzības komitejā (SM);
Dalība “Rail Baltica” nacionālās izpētes pašvaldību darba grupā (SM);
Dalība Lielupes baseina apgabala konsultatīvajā padomē (LVĢMC);
Dalība Ventas baseina apgabala konsultatīvajā padomē (LVĢMC);
Dalība Daugavas baseina apgabala konsultatīvajā padomē (LVĢMC);
Dalība Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam,
Centrālbaltijas jūras reģiona programmas 2014.–2020. gadam, Latvijas–Krievijas
pārrobežu
sadarbības
programmas
2014.–2020.
gadam
apvienotajā
programmēšanas komitejā;
Dalība Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
Uzraudzības komitejā;
Dalība VARAM Attīstības instrumentu departamenta sanāksmēs par ETS
programmēšanas sēdēm Latvijas–Lietuvas, Latvijas–Krievijas programmai u.c.;
Dalība pārrobežu, transnacionālās un INTERREG programmas nacionālajās
apakškomitejās;



ZPR administrācijas darbinieki, lai pārstāvētu reģiona intereses, sekmētu reģiona
teritorijas līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, 2018. gadā ir piedalījušies vēl citos
pasākumos, aktivitātēs un projektos, ar ko var iepazīties Darba plāna 2018. gadam
izpildes atskaitēs.

Tūrisma veicināšana














Organizētas tūrisma koordinācijas darba grupas sanāksmes ar Zemgales pašvaldību
un tūrisma informācijas centru darbinieku piedalīšanos; sanāksmē informēts par
aktualitātēm tūrisma nozarē – ETS programmu 2014.–2020. gadam un tūrisma
nozares iespējām, uzsāktajiem un plānotajiem projektiem, to īstenotajām
aktivitātēm un rezultātiem, aktualitātēm nozarē, kā arī par piedalīšanos izstādē
“Balttour 2019”, Uzņēmēju dienās;
Nodrošināta dalība Tautsaimniecības padomes Tūrisma komitejas sēdēs (EM);
Organizēts un izveidots kopīgs pašvaldību stends “Balttour 2018” izstādē;
Pārskata periodā izplatīta informācija par izsludinātajiem projektu konkursiem;
Tiek ieviesti divi tūrisma nozares projekti Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmā - LLI–187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”” un LLI-313
“Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”.
Projekta LLI–187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”” ietvaros ir
izstrādāts pētījums par zemgaļiem un sēļiem, organizēti četri tūrisma apmācību cikli
par zemgaļiem, sēļiem, to senvēsturi, tūrisma produktu veidošanu un attīstību un
mārketingu, videomateriāls par Zemgales un Sēlijas Baltu ceļa objektiem, līdz
organizēta Baltu Vienības diena Jelgavā un izstrādāta “Baltu ceļš” brošūra un karte.
Projekta LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos” ietvaros
organizēts 7 dienu apmācību cikls Zemgales piļu un muižu parku apsaimniekotājiem.
Projekts “Nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un
izmantošana kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un iedzīvotāju piederības
stiprināšanā Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pierobežā” ir precizējumu procesā un
tiks uzsākts 2019. gadā.
Dalība un jaunumu sniegšana Zemgalē ikgadējā Zemgales tūrisma konferencē.

Informāciju par tūrisma attīstību un tūrisma iespējām Zemgalē var atrast ZPR
mājaslapas zemgale.lv sadaļā „Nozares  Tūrisms”, bet papildu informāciju par aktivitātēm
uzņēmējdarbības, tostarp tūrisma un lauku attīstības veicināšanā – sadaļā „Nozares 
Uzņēmējdarbība”, savukārt par tūrisma projektiem – sadaļā „Projekti”.

Izglītības attīstības veicināšana


Turpināta sadarbība starp reģiona Izglītības pārvaldēm, pašvaldību plānošanas
speciālistiem un Pieaugušo izglītības centriem gada aktuālo problēmu apspriešanā par
jauno pamatizglītības standartu, valsts valodas lomas palielināšanu izglītībā un skolu
tīkla attīstību Zemgalē;



Organizēta metodiskā tikšanās skolu un citu izglītības atbalsta iestāžu karjeras
izglītības un profesionālās orientēšanās speciālistiem, kur prezentēts ESF projekts
“Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), kurā no Zemgales iesaistītas piecas
pirmsskolas iestādes, piecas pamatskolas, viena ģimnāzija, sešas vidusskolas un viena
speciālā izglītības iestāde – kopā divpadsmit dažāda līmeņa izglītības iestādes, kuru
skolotāju komandas piedalās, lai kopīgi plānotu mācību darbu un palīdzētu skolēniem
attīstīt dzīvei mūsdienu sabiedrībā nepieciešamas kompetences;



Sniegts atbalsts Zemgales reģionālās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences
organizēšanā un vadīšanā, kuru pirmo reizi organizē LLU - Zemgales novadus šogad
pārstāvēja 215 skolēni, no kuriem labākos jau devīto gadu apbalvo ZPR ar naudas
balvu un vērtīgu grāmatu;



Sadarbībā ar ZPR ZUC attīstīta informatīvā platforma reģiona uzņēmējdarbības
izpratnes veicināšanai izglītības iestādēs, veicinot skolēnu konkursus inovatīvu biznesa
ideju izvirzīšanā;



Jauniešu uzņēmējdarbības izglītības un veselīga dzīvesveida popularizēšanas
atbalstam reģionā sadarbībā ar ZPR partneriem veiksmīgi sagatavoti un tiek realizēti
projekti ES programmās INTERREG Europe - “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes
veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi” (ECOOL) un programmā ERASMUS+ SPORT - „Veselīgs dzīvesveids. Sporta loma lauku
teritoriju attīstīšanā’’;



Kopā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Latvijas Jaunatnes padomi
informatīvi atbalstīti Zemgales jaunatnes organizāciju projekti sadarbības
stiprināšanai ar diasporas jauniešiem;



Sadarbojoties ar pašvaldībām, aktualizēta pieaugušo izglītības karte, kurā atrodama
informācija par pieaugušo izglītības iespējām Zemgales novados un pilsētās, kā arī par
profesijām un izglītības programmām, kas pieejamas vistuvāk dzīvesvietai;



Turpināta plānošanas reģiona pārstāvniecība Zemgales izglītības iestāžu Konventos
Aizkrauklē un Jēkabpilī.

Kultūras attīstības veicināšana
Izstrādāta un ieviesta reģionālā Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda
atbalstītā Zemgales Kultūras programma 2018. Saņemtais finansējums 2018. gadā: 120 000
EUR, programmai Zemgalē iesniegti 80 projekti par kopējo summu 317 643,63 EUR,
apstiprināti, finansēti un realizēti 60 projekti.

Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt
Piedaloties Latvijas simtgades programmas atbalstītās aktivitātes ”Dāvana Latvijai –
elektroniska ainavu dārgumu krātuve” ieviešanā, ZPR, ņemot vērā sabiedrības un Ainavu
ekspertu padomes balsojumu, minētajā Latvijas 50 ainavu krātuvē tagad ir pārstāvēts ar
reģiona patiesi izcilākajām 10 ainavām – Zemgales auglīgā līdzenuma ainava, Mūsas un

Mēmeles satekas ainava ar Bauskas pili, Jelgavas pils, parka un Pils salas ainava, Daugavas un
Pērses satekas ainava ar Kokneses viduslaiku pilsdrupām un parku, Mežotnes ainava ar
pilskalnu, muižu un parku Lielupes krastos, Daugavas ainava ar Pļaviņu HES, Rundāles pils
ansambļa ainava, Saukas ezera ainava ar Sēlijas lauku sētām, Daugavas ainava pie Klidziņas,
ietverot Skrīveru dendroloģisko parku un Tērvetes parka ainava ar pilskalnu.
Aktivitātes noslēguma fāzē – 2018. gadā notika minēto 10 ainavu fotofiksācija,
galvenokārt pavasara sākumā – maijā, vairāk nekā 100 veiksmīgākie fotouzņēmumus
nodevām Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīcībā, kas veica ceļojošās izstādes izveidi un
noformēšanu. Izstādes saturisko veidolu papildināja arī no Zemgales iesūtītie agrāko gadu
melnbaltie vēsturiskie fotouzņēmumi un atmiņu stāsti. Sekoja intensīva gatavošanās
reģionālajai diskusijai “Latvijas ainava vakar, šodien, rīt”, ko zemgalieši rīkoja Jelgavas pilī. Lai
vispusīgāk raksturotu Zemgales ainavas unikalitāti, tās raksturīgākās iezīmes, diskusijā kā
ekspertus pieaicinājām kompetentus zinātniekus no LLU, vēsturniekus, literātus, ģeogrāfus un
aktīvākos ainavu pieteicējus, kuri runāja par senajiem pilskalniem, lauku sētu, mazajām upēm,
palieņu pļavām, gāršu, alejām, dižkokiem, zaļo infrastruktūru un vietas patriotismu Zemgales
ainavā. Diskusijā piedalījās vairāk nekā 80 interesentu. Vienlaikus notika jaunizveidotās
Latvijas ainavu dārgumu krātuves Zemgales ceļojošās izstādes atklāšana, ko vairāk nekā
pusotra mēneša laikā apmeklēja 1 600 skatītāju, tostarp LLU studenti un darbinieki, Zemgales
skolu audzēkņi un citi interesenti. Aktivitāte noslēdzās ar VARAM organizēto reģionu forumu
“Brīvība, ainava un mēs”, kas notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā reizē ar Latvijas ainavu
dārgumu krātuvē iekļauto 50 ainavu kopizstādes atklāšanu. Forumā Zemgali pārstāvēja vairāk
nekā 40 interesentu, tostarp pašvaldību darbinieki un speciālisti, izglītības un kultūras
darbinieki. Savukārt foruma kultūras programmas sadaļā ZPR veiksmīgi pārstāvēja Jelgavas 4.
vidusskolas meiteņu koris “Spīgo” un Viesītes biedrības “Sēlijas palete” vadītāja, gleznotāja
Ligita Caune, kura emocionāli piesātinātā stāstījumā atklāja ilgus gadus krāto pieredzi gan
plenēru organizēšanā, gan plašākas vietējās sabiedrības iesaistē ainavisko vērtību saglabāšanā
un popularizēšanā.

Remigrācija
Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu remigrācijas veicināšanai, 2018. gadā VARAM ir
izveidojusi piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīklu, nodrošinot vienu reģionālo
koordinatoru katrā plānošanas reģionā. Šī atbalsta persona, kas palīdz ārvalstīs esošajiem
attālināti izvērtēt priekšrocības pārdomātam lēmumam, kā arī sagatavoties, lai veiksmīgi
atgrieztos Latvijā. Zemgales remigrācijas koordinators darbu uzsāka 2018. gada martā.
Koordinatora loma ir ikvienam interesentam piedāvāt bez maksas saņemt konsultāciju par sev
aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā konkrētā reģionā un pašvaldībā.
Ērtākai saziņai ar koordinatoru ir izveidota tīmekļa vietne www.paps.lv.
Koordinatori pamatā var sagatavot personalizētus informācijas piedāvājumus atbilstoši
potenciālā remigranta interesēm par šādiem jautājumiem:




pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem (t.sk., izglītības iespējas);
uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespējām;
dzīvesvietu piedāvājumiem;



citiem valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem.

2018. gadā Zemgales reģiona koordinators:







tikās ar diasporas pārstāvjiem Īrijā, Vācijā un Beļģijā;
organizēja reģionālo konferenci Jelgavā “Aizbraukt vai atgriezties Latvijā - Zemgale”;
sniedza intervijas reģionālajiem un nacionālajiem medijiem;
sagatavoja trīs videosižetus par veiksmīgiem atgriešanās piemēriem;
koordinēja remigrācijas granta konkursa norisi;
sadarbojās ar reģionā izvēlētajām pilotprojekta pašvaldībām - Rundāles, Ozolnieku,
Vecumnieku un Dobeles novadiem;
 veidoja personīgus kontaktus ar diasporas pārstāvjiem Zviedrijā, Beļģijā (Briselē), Maltā
un Lielbritānijā (Skārboro), lai nodrošinātu publicitāti un plānotu turpmākās aktivitātes.

Sociālo pakalpojumu attīstības koordinācija
Lai veicinātu reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010.–2016. gadam
mērķu un uzdevumu sasniegšanu, pašvaldību sociālo dienestu sadarbību un sociālo
pakalpojumu sniegšanas koordināciju, kopš 2012. gada ar ZPRAP lēmumu ir izveidota un
darbojas sociālo pakalpojumu koordinācijas grupa, kurā pārstāvēti visi reģionā esošie sociālie
dienesti.
Lai 2018. gadā nodrošinātu veiksmīgu sociālo pakalpojumu koordināciju reģionā:



organizētas divas sociālo pakalpojumu koordinācijas sanāksmes;
nodrošināta projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošana atbilstoši apstiprinātajam
projekta iesniegumam:
o veikta pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) izvērtēšana
un individuālo atbalsta plānu izstrāde;
o veikta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un bērnu bērnunamos
izvērtēšana un individuālo atbalsta plānu izstrāde;

o





uzsākta tirgus izpēte papildus personu ar GRT un bērnu ar FT izvērtēšanas
nodrošināšanai;
o apstiprināts Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāns;
o sadarbības partneri Valsts sociālās aprūpes centri uzsākuši personu ar GRT
sagatavošanu patstāvīgai dzīvei;
o uzsākta sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana 63 personām ar GRT;
o sniegti “atelpas brīža”, aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 112
bērniem ar FT;
o nodrošināta projekta publicitāte un regulāra informācija ZPR mājaslapā un
projekta mājaslapā atversirdi.lv, izveidots projekta Facebook konts
@atversirdi.lv;
o organizēti trīs sarunu vakari potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem,
audžuģimenēm;
o organizēts pieredzes apmaiņas brauciens potenciālajiem un esošajiem sociālo
pakalpojumu sniedzējiem par ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
sniegšanu;
o organizēts starpreģionāls forums par DI procesu Latvijā;
o organizēta integrējoša nometne bērniem no BSAC un ģimenēm, tāpat
nodrošināta Zemgales BSAC bērnu dalība Kurzemes integrējošā nometnē;
o nodrošināta dalība sarunu festivālā LAMPA;
o organizēts pieredzes apmaiņas pasākums ZPR pašvaldību priekšsēdētājiem;
o nodrošināta dalībā kampaņā "Cilvēks, nevis diagnoze".
nodrošināta reģiona interešu pārstāvniecība Sociālās iekļaušanas politikas
koordinācijas komitejā;
nodrošināta reģiona interešu pārstāvniecība LM, LPS, VM un citu iestāžu
organizētajos pasākumos;
regulāri atjaunota un papildināta informācija reģiona mājaslapas zemgale.lv sadaļā
“Nozares  Sociālie pakalpojumi”.

Projekti
ZPR reģionālo projektu izstrāde un ieviešana tiek veikta, pamatojoties uz Reģionālās
attīstības likuma 16.1 pantu un ZPR nolikumu:

veic plānošanas dokumentu izstrādi un ieviešanu, sekmējot un nodrošinot reģiona
līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību;

nodrošina plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši attīstības plānošanas
dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm;

izstrādā un īsteno projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros.
Plānošanas dokumentu ieviešanai ZPR izstrādā un ievieš reģionālus projektus, lai
nodrošinātu ZPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2020, Attīstības programmas 2015–2020 un
Rīcības plāna 2015–2020 ieviešanu, kuros kā finanšu resursi jau ir norādīti dažādi projektu
programmu instrumenti.
Plānojot projektu saturu, tiek vērtēts, lai aktivitātes maksimāli nodrošinātu ZPR
plānošanas dokumentos noteikto indikatoru sasniegšanu un reģiona pašvaldību vajadzības.

Lai nodrošinātu labāko rezultātu plānošanas dokumentu ieviešanai un projektu mērķu
sasniegšanai, tiek ievēroti vairāki kritēriji un principi projekta partneru iesaistei:
1. tiek izvērtēta potenciālā projekta partnera idejas atbilstība programmas prioritātei, jo
ne visas vēlamās darbības un investīcijas programma atbalsta;
2. projekta idejai jāatbilst potenciālā partnera plānošanas dokumentiem;
3. projektā netiek plānotas aktivitātes, kurām jau paredzēts atbalsts no Darbības
programmas SAM;
4. nepieciešams atbilstošo valstu partneru atbalsts idejas realizācijai, gatavībai
sadarboties, lai viņiem būtu līdzīgas vajadzības;
5. pašvaldību kapacitāte – līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana, spēja
strādāt un sagatavot informāciju angļu valodā, tehniskās dokumentācijas gatavība
infrastruktūras izveidei;
6. pašvaldības iesaistes intensitāte, skaidrība par savam konkrētām vajadzībām, savu
ideju definēšana, ideju novitāte;
7. tāpat katra projekta izstrādē vēl tiek izmantoti konkrētie saturiskie, ģeogrāfiskie un
citi noteicošie kritēriji atbilstoši programmas prasībām.
ZPR administrācija darbojas saskaņā ar nolikumu, kas projektu vadības jomā uzdod par
pienākumu administrācijai veikt reģiona kopīgo projektu apzināšanu, koordināciju projektu
izstrādē un īstenošanā (61.9.punkts), organizēt pasākumus administrācijas un reģiona
pašvaldību speciālistu kapacitātes celšanai (61.10.punkts) un vadīt programmas un projektus
(61.13.punkts).
2018. gadā noslēgta šāda projektu īstenošana:

Zemgales kultūras programma 2017. gadam;

Centrālas Baltijas jūras reģiona programmas projekts “Praktiski pasākumi vienotā
meliorāciju sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdu
Baltijas jūrā” (NUTRINFLOW);

Horizon 2020 programmas projekts “Enerģētikas pasākumu telpiskās un
sociālekonomiskās ilgtspējas plānošana” (INTENSSS-PA).
2018. gadā sākta vai turpināta šādu projektu īstenošana:
INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014 – 2020:

"Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas" (BEA-APP);

Pārrobežu sadarbība pārejai uz videi draudzīgu autonomo pirmās/pēdējās jūdzes
sabiedrisko transportu (SOHJOA BALTIC);
Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020. gadam:

“Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un
izaugsmes attīstībai" (INNOGROW);

“Zaļais publiskais iepirkums resursu efektīvai izaugsmei reģionos” (GPP4growth);

Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes atbalsts skolas vidē un apmācību metodikā (ECOOL);

Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invazīvām svešzemju sugām
(INVALIS);














Elektromobilitāte kā svarīgs atbalsts ilgtspējīgas mobilitātes un satiksmes vadības
politikas instrumentiem (e-MOPOLI).
Eiropas Sociālais fonds (2014-2020):
Turpinās "Deinstitucionalizācija" projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/001 „Atver sirdi Zemgalē”
ieviešana atbilstoši plānam.
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam:
“Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un
Ziemeļlietuvā” (BUSINESS SUPPORT);
“Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš”” (BALTS’ ROAD);
“Piļu un muižu parku saglabāšana un attīstība” (4SeasonsParks);
“Sabiedrības drošības un aizsardzības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”
(SAFE BORDERLANDS);
“Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE);
“Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā”
(SocQuality).
Kultūrkapitāla fonds
"Zemgales Kultūras programma 2018.

Kopā 2018. gadā sagatavoti un iesniegti seši projektu pieteikumi, no tiem četri
apstiprināti, bet divi noraidīti. Apstiprināti projekti Erasmus+ Sport programmā “Let’s Fit
Healthy lifestyle!” un Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts “SME pro”
(uzņēmējdarbībai), Centrālās Baltijas jūras programmā iesniegtais projekts sociālā jomā
"Rethink". Viens projekts iesniegts Kultūrkapitāla fondā "Zemgales Kultūras programma
2018”, projekts apstiprināts un ieviests.
Noraidīti Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmai iesniegtie
projekti par Strūves meridiānu un sociālo iekļaušanu, savukārt INTERREG EU programmā
iesniegts projekts SIITIIS uzņēmējdarbības jomā.
2018. gadā ZPR aktīvi startēja tādās programmās kā Starpreģionu sadarbības
programma INTERREG EUROPE 2014. –2020. gadam (divi projekti), Centrālbaltijas jūras
reģiona programma 2014.–2020. gadam (viens projekts), un citās ES atbalstītajās
programmās. Šīs programmas nepieļauj lielas investīcijas vai nepieļauj investīcijas vispār,
projekti paredzēti sadarbības veidošanai, pieredzes un labās prakses pārņemšanai, inovāciju
ieviešanai, politikas plānošanas uzlabošanai, tie aptver samērā lielu starptautisku partneru
loku.
ZPR jau vienpadsmito gadu pēc kārtas ievieš „Zemgales kultūras programmu”, katru
gadu Kultūrkapitāla fondā sagatavojot iesniegumu, kas tiek atbalstīts.
Projekti tiek īstenoti šādās jomās:
Galvenās jomas

Uzņēmējdarbība
Kultūra un tūrisms
Enerģētika un transports

2018. gada projekti
(ieviešanā esošie)

Iesniegtie un tie, kuri tiek
gatavoti iesniegšanai 2019.
gadā

4
3
3

2
2
-

Vide un daba
Sociālā joma
Kapacitāte

2
2
1

2
-

Zemgales uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Kopš 2016. gada pēc Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra
(LUC) pilotprojekta parauga uz Zemgales Reģionālā struktūrfondu informācijas centra (RSIC)
bāzes tika izveidos ZPR Zemgales Uzņēmējdarbības centrs (ZUC). Tā mērķis ir veidot vienotu
konsultāciju tīklu un nodrošināt koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģionā.
Tādejādi būtiskākie jauninājumi salīdzinājumā ar iepriekš pastāvējušo RSIC darbību ir:
1. plašāks teritoriālais pārklājums (RSIC bija bāzēts tikai vienā pilsētā, savukārt ZUC
apvieno sevī visu pašvaldību speciālistus, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, kā arī
pārstāv reģiona uzņēmējdarbības intereses nacionālajā līmenī);
2. koordinēts konsultatīvais atbalsts uzņēmējiem par dažādu institūciju pārziņā
esošajiem un dažādu finanšu avotu atbalsta pasākumiem;
3. koordinētas juridiskas konsultācijas par pašvaldību un valsts sniegtajiem
pakalpojumiem, kas ietver risinājumu meklēšanu problēmsituācijās.
Kā vienu no pamatdarbībām, veicinot uzņēmējdarbību, ZUC realizējis
pamatinformācijas nodrošināšanu topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par atbalsta
pakalpojumu pieejamību reģionā. 2018. gada laikā sniegtas 100 konsultācijas klātienē un
telefoniski, turklāt vēl 1500 e-pasta adresātiem regulāri izsūtīta informācija par
uzņēmējdarbības attīstības iespējām. Papildus konsultācijām, informācija aktīvi papildināta arī
centra mājaslapā zuc.zemgale.lv, kas būtiski ļāvis paplašināt sasniegto mērķauditoriju.
2018. gadā organizēti desmit semināri gan esošajiem, gan topošajiem uzņēmējiem: par
iespējām mājražotājiem iekļūt lielveikalu plauktos, par nodokļu aktualitātēm, par to kā labāk
pārdot savu produktu, kā ģenerēt biznesa idejas un virzīt tās tirgū. Kopumā informatīvo
atbalstu sniedzot apmēram 300 esošajiem un topošajiem uzņēmējiem.
Tā kā ZPR ZUC ir sava veida koordinējošā institūcija starp reģiona uzņēmējdarbības
speciālistiem, tad ir organizēti arī vairāki pasākumi biznesa atbalsta pasākumu veicināšanai.
2018. gadā koordinēta dalība izstādēs un gadatirgos (dalība “Balttour 2018” un “Pārnovadu
Uzņēmēju dienās Aizkrauklē”, “Vakanču gadatirgū Jēkabpilī”, “Uzņēmēju dienās Zemgalē”,
“Uzņēmēju dienās Vidzemē”, “Uzņēmēju dienās Latgalē”), veidoti sadarbības pasākumi un
konkursi, piemēram, “Gada uzņēmējs Zemgalē 2018”.
Lai stiprinātu uzņēmējdarbības speciālistu un reģionā esošo atbalsta institūciju
sadarbību, ZUC organizējis divus pieredzes apmaiņas braucienus – uz Salaspils uzņēmēju
biedrību un Rundāles novada pašvaldību, kā arī organizētas trīs uzņēmējdarbības atbalsta
darba grupas, kur pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti un atbalsta institūcijas vienojas par
kopīgiem mērķiem uzņēmējdarbības vides attīstībai.
Stiprinot atbalsta institūciju informācijas apmaiņu un akcentējot uzņēmējdarbības
atbalsta pasākumus, ZUC, atbalsta institūcijas un pašvaldības 2018. gadā turpināja iesākto
iniciatīvu jeb pasākumu ciklu “Biznesa kokteilis Zemgalē”. Cikla mērķis ir visā Zemgalē
koordinēt pasākumus reģiona attīstības centros.
ZUC aktīvi veicis arī uzņēmējdarbības informatīvās vides uzturēšanu, apkopojot
informāciju par Zemgales pašvaldību uzņēmējdarbības aktivitātēm, tādejādi ļaujot saprast, kas

katrā pašvaldībā pilnveidojams un kas savukārt pārklājas ar citu institūciju sniegtajiem
pakalpojumiem.
Tāpat arī ZUC veicis aktuālu dalību Zemgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības
projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un
Ziemeļlietuvā. Ar 2019. gadu sāksies ZUC izstrādātais un apstiprinātais projekts “Development
and promotion of Pskov and Zemgale cross border business support environment improving
competitiveness of potential and existing enterprises”, kas ir Latvijas–Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas projekts.

2.4. Darbības rezultatīvie rādītāji
Tabulā apkopoti svarīgākie iestādes darbības rezultatīvie rādītāji 2017. gadā. Tie parāda
iestādes sasniegumus galvenajos kompetencei atbilstīgos darbības virzienos.
Pasākums, rezultatīvie rādītāji

ZPR attīstības programmas 2015–2020 Rīcības plāna aktualizēšana
Sagatavoti pārskati par reģiona plānošanas dokumentu ieviešanas
uzraudzību
Organizētas deinstitucionalizācijas procesa uzraudzības padomes sanāksmes
Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības
programmu projektu, Teritoriju plānojumu atbilstību plānošanas reģiona
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.
Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību
teritoriju plānojumu izstrādei
Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības
plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai
Organizētas reģiona nozaru attīstības darba grupas (tūrisma, sociālā,
kultūras, izglītības, autoceļu, enerģētikas)
Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi
Nodrošināta līdzdalība nozaru ministriju darba grupās, nacionāla līmeņa
komisijās un darba grupās reģiona interešu pārstāvniecībai (Saeima, VARAM,
SM. KM. ZM, IZM, EM, FM, LM u.c.)
Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku personu projektu
iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai
Nodrošināta ZUC darbība, sniedzot uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus:
Organizēti informatīvi semināri pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem
un uzņēmējiem:
Komersantu skaits, kas iesaistīti ZPR atbalsta pasākumos (konsultāciju
saņēmēji, semināru apmeklētāji, dalībnieki izstādēs/pieredzes vizītēs):
Tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un pakalpojumu
sniedzējiem:
Koordinēta dalība izstādēs, gadatirgos:
Nodrošināta pabeigto projektu uzturēšana
Nodrošināta Latvijas simtgades pasākuma Reģionu dienas aktivitāte “Dāvana
Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi
vakar, šodien, rīt””

2018.g
plāns

2018.g
plāna
izpilde

1
2

1
2

2
6

2
7

5

12

4

8

8

8

6
52

6
89

4

2

5

7

150

150

10
7
6
1

11
8
6
1

Nodrošināta remigrācijas reģionālā koordinatora darbība

1

1

2.5. Pārskats par iestādes vadības un rīcības uzlabošanas
sistēmām efektīvas darbības nodrošināšanai
Reģiona darbību reglamentē ZPR Nolikums un iekšējie normatīvie dokumenti:




Darba organizācijas noteikumi: ZPR darba kārtības noteikumi; ievadinstrukcija darba
aizsardzībā; darba drošības instrukcijas (“Darbs birojā”, “Darbam ar biroja tehniku”
“Par ugunsdrošības pasākumiem”, “Par ugunsdrošības līdzekļu izvietošanu un
drošību”, “Elektrodrošība” un “Telpu uzkopšana”); ZPR Darba samaksas nolikums; ZPR
instrukcija “Zemgales plānošanas reģiona darbinieku novērtēšanas kārtība”; ZPR
darbinieku piemaksu noteikšanas kārtība par saņemto darba novērtējumu, darba
pienākumu, atbildības un darba intensitātes palielināšanos; ZPR iepirkumu komisijas
nolikums; ZPR noteikumi “Par zemsliekšņa iepirkumu veikšanas un paredzamās
līgumcenas noteikšanas kārtību Zemgales plānošanas reģiona administrācijā”; ZPR
dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas un virzības noteikumi; ZPR elektronisko
dokumentu iekšējās aprites instrukcija; ZPR personas datu apstrādes aizsardzības
iekšējie noteikumi; ZPR administrācijas apbalvojuma nolikums; ZPR instrukcija
“Kārtība, kādā tiek uzskaitīti administrācijas izdevumi no piešķirtā finansējuma
attiecīgajiem darbības mērķiem”; ZPR grāmatvedības organizācijas noteikumi;
metodika “Budžeta attiecināmo izdevumu aprēķināšana”; u.c.
Struktūrvienību nolikumi: ZPR Attīstības nodaļas nolikums; ZPR Sabiedriskā transporta
un autoceļu attīstības nodaļas nolikums; ZPR Uzņēmējdarbības centra nolikums.

3. BUDŽETA INFORMĀCIJA
Iestādes budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 2018. gadā
Naudas līdzekļu atlikums uz 2018. gada 1. janvāri Valsts kases kontos bija
1 941 261 EUR.
Kopējie ieņēmumi 2018. gadā bija 1 589 523 EUR, ko veidoja:









transferti no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 270 512 EUR, t.sk.
o
ZPR pamatdarbības (t.sk. Uzņēmējdarbības centra darbības) nodrošināšanai
181 958 EUR;
o
remigrācijas aktivitātei 71 303 EUR;
o
pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti 17 251 EUR;
transferts no Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojumu
nodrošināšanai ZPR 43 500 EUR;
projektu dotācija un ārvalstu finansējums 1 083 183 EUR;
Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums (Latvijas Valsts mežu atbalstītā Zemgales
Kultūras programma) 124 795 EUR;
finansējums no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 548 EUR;
pašvaldību dotācija kapacitātes paaugstināšanai 66 000 EUR;
pārējie ieņēmumi 985 EUR (t.sk. par pasažieru komercpārvadājumu ar taksometriem
licences kartiņas izsniegšanu 180 EUR).

ZPR izdevumi 2018. gadā bija 1 846 780 EUR, pārsniedzot ieņēmumus, līdz ar to naudas
līdzekļu atlikums Valsts kases kontos 2018. gada 31. decembrī bija samazinājies līdz
1 684 004 EUR.

3.1.tabula
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums Plānošanas reģiona atbalstam 2018. gadā, EUR

apstiprināts

faktiskā izpilde

apstiprināts

faktiskā izpilde

2017.g. (faktiskā izpilde)

faktiskā izpilde

0

apstiprināts

0

faktiskā izpilde

181 958

2017.g. (faktiskā izpilde)

2017.g. (faktiskā izpilde)

181 958

71 303

15 891

17 799

17 799

43 000

43 500

43 500

314 560

314 560

71 303

71 303

15 891

17 799

17 799

43 000

43 500

43 500

314 560

314 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IZDEVUMI - KOPĀ

182 140

181 958

181 958

0

71 303

71 303

15 891

17 799

17 799

43 000

43 500

43 500

314 560

314 560

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

179 523

174 892

174 892

0

68 622

68 622

15 891

17 799

17 799

43 000

43 231

43 231

304 544

304 544

179 523

174 892

174 892

0

23 847

23 847

15 891

17 799

17 799

43 000

43 231

43 231

259 769

259 769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 775

14 775

0

0

0

0

0

0

14 775

14 775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

30 000

0

0

0

0

0

0

30 000

30 000

2681

2681

0

0

0

0

269

269

10 016

10 016

2.1.1.
Procentu izdevumi
2.1.2.
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
Uzturēšanas izdevumu transferti

2.1.5.
2.2.

181 958

71 303

0

Kārtējie izdevumi

2.1.4.

0

2018.g.

0

Ziedojumi un dāvinājumi

2.1.3.

181 958

2018.g.

0

1.4.

2.1.

181 958

2018.g.

Kopā

182

1.3.

2.

182 140

2018.g.

Sabiedriskā transporta
reģionālo vietējās nozīmes
pārvadājumu organizēšana

apstiprināts

1.2.

Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība

faktiskā izpilde

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
Dotācijas

2018.g.

Remigrācijas aktivitāte

apstiprināts

1

Finansiālie rādītāji

2017.g. (faktiskā izpilde)

Nr.p.k.

Reģiona darbības nodrošināšana

Pašvaldību attīstības
nacionālie atbalsta
instrumenti un finansējums
no LIAA

Izdevumi kapitālieguldījumiem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2617

7066

7066

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.2. tabula
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dotācija, HORIZON 2020
projekts, projekts Plan4all,
taksometru licences)
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Programmas 63.07.00. "Eiropas
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9.2.2.1/15/I/001 "Atver sirdi
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0
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Kārtējie maksājumi
Eiropas kopienas budžetā
un starpt. sadarbība
Uzturēšanas izdevumu
transferti
Izdevumi
kapitālieguldījumiem

3.1.attēls
2018. gada ieņēmumi
Zemgales Plānošanas reģiona
darbības nodrošināšanai

7,85%
4,15%

Remigrācijas aktivitāte

0,06%
11,45%

Pašvaldību attīstības nacionālie
atbalsta instrumenti un finansējums
no LIAA
Sabiedriskā transporta
pakalpojumu nodrošināšanai
Pārrobežu projekti

4,49%

68,15%

1,12%
2,74%

Valsts Kultūrkapitāla fonda
finansējums
Pašvaldību dotācija
Pārējie ieņēmumi

3.2. attēls
2018. gada izdevumi
Zemgales Plānošanas reģiona
darbības izdevumi

6,76% 4,83%

Remigrācijas aktivitātes izdevumi

9,85%

Pašvaldību attīstības nacionālie
atbalsta instrumentu un
finansējums no LIAA izdevumi

0,96%
50,43%

3,86%

2,36%

Sabiedriskā transporta
pakalpojumu nodrošināšanas
izdevumi
Projekta 9.2.2.1/15/I/001 "Atver
sirdi Zemgalē" izdevumi

20,95%

69.08.00, 70.08.00 programmu
projektu izdevumi
Valsts Kultūrkapitāla fonda
finansējuma izdevumi
Pārējā finansējuma izdevumi

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Caurspīdīga, patiesa, savlaicīga un vispusīga informācija ir viens no ZPR darbības
stūrakmeņiem, kas ļauj sekmīgāk skaidrot īstenoto politiku un pamatnostādnes kā arī sekmēt
pozitīvu iespaidu par iestādes veiktajām aktivitātēm. Lai reģiona pašvaldības, valsts institūciju
pārstāvniecības Zemgalē, uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas un ikviens interesents regulāri
tiktu informēti par svarīgākajām norisēm reģionā, ZPR izveidota daudzlīmeņu informēšanas
sistēma, kas nodrošina nepieciešamās informācijas izplatīšanu.
Kā galvenā informācijas “bāzes vieta” ir ZPR interneta vietne zemgale.lv. Vietnes
aktualitāšu sadaļa tiek veidota kā ziņu kanāls, kurš regulāri tiek papildināts ar aktuālu
informāciju par ZPRAP pieņemtajiem lēmumiem, izsludinātajiem projektu konkursiem un
projektu ieviešanas gaitu, par administrācijas plānotajām un īstenotajām aktivitātēm. Pirms
diviem gadiem pieņemtais lēmums iestādes lapā publicēt vien ar ZPR funkcijām saistītu
informāciju nebūt nav mazinājis vietnes apmeklējumu skaitu (vidēji rakstu izlasa vairāk nekā
600 lasītāju, bet lapas unikālais apmeklējumu skaits tuvojas 5000 lasītājiem mēnesī), kas
liecina, ka sabiedrībai interesē iestādes darbs un sasniedzamie rezultāti. Liela daļa pašvaldību
aktīvi izmanto ZPR interneta vietni kā ērtu un izdevīgu informācijas kanālu, uzzinot svarīgākās
ziņas par ZPR aktivitātēm.
Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem 2018. gadā saglabājusies pozitīva, īpašu uzsvaru
liekot uz reģionālajiem medijiem, kas operatīvi atspoguļo aktuālākos ZPR jaunumus. Būtiska ir
tēmas aktualitāte, kas reizēm ļauj iestādes darbiem būt lasāmiem arī nacionālajos medijos.
Jaunāko informāciju no ZPR paralēli interneta vietnei iespējams atrast arī sociālajos
tīklos Facebook un Twitter. Zemgales aktualitātes abos sociālajos tīklos atspoguļotas
autorrakstu un reģionam nozīmīgu ziņu pārpublicējumos kā arī foto galerijās un video sižetos.
ZPR Facebook lapa turpina audzēt sekotāju skaitu, un 2018. gada beigās pārsniedza 1000
sekotāju slieksni. Sekotāju analīze liecina, ka tie lielākoties ir profesionāļi no iesaistītajām
pusēm, tostarp pašvaldībām, ministrijām un sadarbības partneriem, taču ZPR jaunumiem šajā
sociālajā tīklā seko arī ekonomiski aktīvie cilvēki 25 līdz 45 gadu vecumā. Šo potenciālu 2018.
gada nogalē sākts izmantot, iestādes pasākumu kalendāru pārnesot uz Facebook, kurā
interesenti var interaktīvi iesaistīties un reaģēt uz gaidāmajiem notikumiem. Savukārt ZPR
Twitter kontā sekotāju skaits tuvojas 900, un šo kanālu iestāde galvenokārt izmanto aktuālo
jaunumu pārpublicēšanai. Abu sociālo tīklu publikāciju izvērtējums liecina, ka tie ir populāri un
lieliski kalpo informācijas nodošanai gan padziļināti (t.i. lietotājiem klikšķinot uz saites un lasot
informāciju pilnā garumā ZPR mājas lapā), gan vispārēja apraksta (tikai īss ieskats
Facebook/Twitter ziņas veidā) formā.
Tāpat par svarīgu informācijas nesēju ZPR uzlūko Zemgales uzņēmējdarbības centra
interneta vietni zuc.zemgale.lv, kas ir nozīmīgs komunikācijas kanāls jaunajiem un topošajiem
uzņēmējiem, bet aktualitātes par apjomīgo deinstitucionalizācijas projektu paralēli
publikācijām zemgale.lv, iespējams atrast vietnē atversirdi.lv.

5. PLĀNI 2019. GADAM
5.1. 2019. gada prioritātes
Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, aktualizācija un īstenošana

















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 nozaru koordinācijas darba grupu efektīva darba
nodrošināšana;
Zemgales reģiona attīstības programmas jaunajam plānošanas periodam 2020-2027
izstrādes izsākšana.
Zemgales 2019. gada Kultūras programmas projekta izstrāde un ieviešana;
Pašvaldību remigrācijas veicināšanas pilotprojekta ieviešana;
Reģiona maršrutu tīkla plānošana un sabiedriskā transporta pakalpojumu
organizēšana;
Plānošanas reģiona vieglo taksometru pasažieru pārvadājumu speciālo atļauju
(licenču) un licenču kartīšu izsniegšana.

Plānošanas dokumentu ieviešanas atbalsta pasākumi, projekti, aktivitātes




Reģionālo un starptautisko projektu izstrāde, īstenošana un uzraudzība;
Organizēt apmācības plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību plānotājiem
par plānošanas dokumentu izstrādi atbilstīgi normatīvo aktu prasībām un metodikai;
Deinstitucionalizācijas projekta ieviešana saskaņā ar "Pamatnostādnēm sociālo
pakalpojumu attīstībai 2014. –2020. gadam".

Informatīvo un atbalsta pasākumu īstenošana saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā



Sniegt informatīvos un konsultatīvos pakalpojumus uzņēmējdarbības atbalstam;
Organizēt atbalsta pasākumus saimnieciskās darbības veicināšanai.

5.2. Piešķirtais finansējums 2019. gadam
Nosaukums

Finansējums, EUR

ZPR pamatdarbības (t.sk. ZUC darbības) nodrošināšana

181 958

Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai “Reģionālās
reemigrācijas koordinators” (t.sk., Atgriešanās fonds)

30 528

Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu nodrošināšana

4 651

Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana

6 200

Projekts Nr. 9.2.2.1/15/I/001 “Atver sirdi Zemgalē”

723 925

Projekts “Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos
inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai” (INNOGROW)

4 175

Projekts “Zaļais publiskais iepirkums resursu efektīvai izaugsmei
reģionos” (GPP4Growth)

5 000

Projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība
Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (Business Support)

10 000

Projekts “Pārrobežu sadarbība pārejai uz videi draudzīgu autonomo
pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu” (SOHJOA BALTIC)

75 000

Projekts “Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”
(4SeasonsParks)

84 494

Projekts “Vietējo publisko drošības pakalpojumu efektivitātes un
pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (Safe
Borderlands)

37 676

Projekts “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana
Vidus-Baltijas reģionā” (SocQuality)

46 000

Projekts “Zaļās infrastruktūras uzlabošana zemieņu upju ainavā”
(ENGRAVE)

38 656

Projekts “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes atbalsts izmantojot
kompetenču dinamiku, mācību metodes un uzņēmējdarbības
ekosistēmu” (E-COOL)

45 000

Projekts “Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invazīvām
svešzemju sugām” (INVALIS)

40 000

Projekts “Elektromobilitāte kā svarīgs atbalsts ilgtspējīgas
mobilitātes un satiksmes vadības politikas instrumentiem” (eMOPOLI)

50 000

Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana ZPR

43 000

