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Godātie pārskata lasītāji!
Nododu Jūsu vērtējumam Zemgales plānošanas reģiona 2007. gada pārskatu, kas
paver iespēju tā lasītājiem uzzināt vairāk par reģiona darbību un saņemt atbildes uz
jautājumiem, kas viņus interesē.
No reģiona plānotāju puses
pērnajā gadā īpaši nozīmīgs darbs
ieguldīts,

izstrādājot

Zemgales

teritorijas plānojumu no 2006. līdz
2026. gadam, ko Padome apstiprināja
oktobrī.
Atzīstamu

rezultātu

sasniegšas reģiona politiķu veiktās
aktivitātes, lai panāktu autoceļu posmā
Aizkraukle – Sece – Sēlpils – Daugavas stacija rekonstrukcijas uzsākšanu.
Jāatzīmē Zemgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu
informācijas centra veiksmīgā darbība, kuras rezultātā ir nodrošināta jaunākās
informācijas par ES struktūrfondu līdzekļu apguvi izplatīšana reģionā, kā arī konsultāciju
pieejamība potenciālajiem projektu iesniedzējiem – pašvaldībām, uzņēmējiem, izglītības
iestādēm u.c. interesentiem, tādējādi palīdzot viņiem realizēt savas idejas un izmantot
papildus finansējumu.
Ievērojams darbs ieguldīts arī mūžizglītības attīstībā:
- Izstrādāts un apstiprināts Zemgales Mūžizglītības attīstības plāns no 2007.

līdz 2010. gadam, uzsākta tā realizācija.
- 11 Zemgales pašvaldībās izstrādāts savs Mūžizglītības attīstības plāns.
- Reģiona

pašvaldībās

apmācīti

42

mūžizglītības

koordinatori,

bet

mūžizglītības pasākumos iesaistīti 557 dalībnieki.
Jāatzīmē, ka 2007. gadā pirmo reizi Valsts Kultūrkapitāla fonds finansiāli atbalstīja
izstrādāto Zemgales Kultūras programmu. Programmas ietvaros pavisam atbalstīti un līdz
31. decembrim realizēti 18 projekti.
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Kultūrkapitāla fonds arī 2008. gadā ir atbalstījis Zemgales Kultūras programmas
projekta pieteikumu, piešķirot finansējumu 20 000 latu apmērā.
Reģiona tēla veidošanu sekmējusi aktīva piedalīšanās dažādās izstādēs un forumos :
- Izstādē „Skola 2007”;
- Starptautiskajā izstādē” Balttour 2007” ;
- RAPLM organizētajā Forumā Ķīpsalā;
- Reģionālajā izstādē „Vecauce- 2007”.

Labi savu darbu ir uzsākušas administrācijā jaunizveidotās reģionālo un
starptautisko projektu nodaļas.
Reģionālo projektu nodaļa izstrādājusi un konkursam iesniegusi septiņus projektu
pieteikumus, bet realizēt sākusi - trīs projektus, piedalījusies divu sadarbības projektu
realizācijā.
Savukārt starptautisko projektu nodaļa administrējusi astoņu projektu realizāciju.
Abas nodaļas kopā ar reģiona pašvaldību speciālistiem veikušas atzīstamu darbu
jaunu reģionālo projektu ideju identificēšanā to izstrādāšanai nākamajā - 2008. gadā.
Reģiona speciālisti ņēmuši aktīvu dalību kā nacionālā līmeņa, tā atsevišķu ministriju
dažādās darba grupās, komisijās un komitejās, kur izstrādā likumdošanas aktus, ES
struktūrfondu darbības programmas u.c. plānošanas dokumentus.
Reģiona sadarbību ar ministrijām nodrošina Zemgales plānošanas reģiona
Sadarbības komisija, kas darbojas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu un Padomes
apstiprinātu nolikumu.
Reģiona pārskatā ir apkopota informācija par notikušajām un plānotajām
aktivitātēm, kas vērstas uz Zemgales attīstību, par reģiona izpildinstitūcijas darbību, gada
budžeta un piesaistīto līdzekļu izlietojumu, kā arī par gadā realizētajiem un 2008. gadā
plānotajiem projektiem.
Publiskais gada pārskats domāts ikvienam Zemgales iedzīvotājam, kā arī valsts un
sabiedriskajām institūcijām, uzņēmējiem un pašvaldībām.
Reģiona publisko gada pārskatu sagatavoja reģiona administrācijas darbinieki.

Patiesā cieņā
Andris Rāviņš,
Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs.
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Saīsinājumi
BĢLM - Bērnu un Ģimenes Lietu Ministrija
BNS - Ziņu aģentūra "BALTIC NEWS SERVICE"
EEZ - Eiropas ekonomikas zona
EIVA - Elektronisko iepirkumu valsts aģentūra
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
IC – Informācijas centrs
IT – informācijas tehnoloģijas
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
KM – Kultūras ministrija
LAP – Lauku attīstības plāns
LETA - Nacionālā ziņu aģentūra LETA
LIAA – Latvijas investīciju attīstības aģentūra
LLKC - Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
LM – Labklājības ministrija
LLU – Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ls – Latvijas lats
LTV–1 - Latvijas Televīzijas 1. kanāls
MK – Ministru kabinets
NAP - Nacionālais attīstības plāns
NVO – Nevalstiskās valsts organizācijas
NP – Nacionālā programma
Nr. - numurs
NRAP - Nacionālā reģionālā attīstības padome
NSID – Nacionālais stratēģiskais ietvardokuments
PIC – Pieaugušo izglītības centrs
RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija
RPR – Rīgas plānošanas reģions
SIA – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SF – struktūrfonds
SPN – Starptautisko projektu nodaļa
TAVA – Tūrisma attīstības valsts aģentūra
TIC- Tūrisma informācijas centrs
TP – Teritorijas plānojums
TV - Televīzija
VID – Valsts ieņēmumu dienests
VKKF – Valsts Kultūrkapitāla fonds
VSID - Valsts stratēģiskais ietvardokuments
VM – Veselības ministrija
Zemgales RSIC – Zemgales Reģionālais Struktūrfondu informācijas centrs
ZM – Zemkopības ministrija
ZPRAP - Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padome
ZPR – Zemgales plānošanas reģions
ZVFI - Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments
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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. Zemgales plānošanas reģiona juridiskais statuss un struktūra
Zemgales plānošanas reģions (turpmāk – reģions) ir Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijas pārraudzībā esoša iestāde un, saskaņā ar Reģionālās attīstības
likuma grozījumiem (spēkā no 01.08.2006.), ir atvasinātas publiskas personas statusā.
Reģions ir publisko tiesību juridiskā persona, kam ir zīmogs ar papildinātā mazā
Latvijas valsts ģerboņa attēlu un pilnu reģiona nosaukumu, sava simbolika, veidlapa un
konti Valsts kasē.
Iestāde 11. 08. 2006. reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja ar Reģistra Nr.
90002182529 un apliecības sēriju NM Nr. 0181744, tās juridiskā adrese - Pasta ielā 37,
Jelgava, LV – 3001.
Reģionu veido šādas administratīvās teritorijas: Jelgavas pilsēta, Aizkraukles,
Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils rajons.
Reģiona darbu reglamentē tā Nolikums, Reģionālās attīstības likums, Teritorijas
plānošanas likums un citi normatīvie akti.
Reģiona lēmējorgāns ir Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padome (turpmāk
– Padome). Padomi ievēl reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce.
Padomes priekšsēdētāja līdz 19.06.2007 bija Ārija Gaile, no 19.06.2007 līdz 18.12.2007 Gints Kaminskis. No 18.12.2007 par Padomes priekšsēdētāju ir ievēlēts Andris Rāviņš,
vietnieku – Leonīds Salcevičs.
Padomes sastāvu veido:
Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Vilnis Plūme;
Aizkraukles rajona padomes priekšsēdētājs Pēteris Keišs;
Bauskas pilsētas domes priekšsēdētāja Ārija Gaile;
Bauskas rajona padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis;
Dobeles pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Elksnītis;
Dobeles rajona padomes priekšsēdētājs Gints Kaminskis;
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš;
Jelgavas rajona padomes priekšsēdētāja Inta Savicka;
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs;
Jēkabpils rajona padomes priekšsēdētājs Jānis Raščevskis.
Ar 23.01.2007 Padomes lēmumu Nr.1. protokols Nr.1. „Par Zemgales attīstības
aģentūras pievienošanu Zemgales plānošanas reģionam” plānošanas reģionam tika
pievienota Zemgales attīstības aģentūra un izveidota plānošanas reģiona izpildinstitūcija
kas ir Zemgales plānošanas reģiona administrācija (turpmāk - administrācija). Plānošanas
reģions pārņēma bez atlīdzības Zemgales attīstības aģentūras mantu, finanšu resursus, visas
tiesības un saistības.
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Administrācijas pienākumus un tiesības nosaka Zemgales plānošanas reģiona
Nolikums. Administrācijas izpilddirektors ir Raitis Vītoliņš, ko apstiprinājusi Padome.
Administrācijā strādā četrpadsmit darbinieki.
Reģiona sadarbību ar ministrijām nodrošina Sadarbības komisija, kuras sastāvā ir
plānošanas reģiona Attīstības padomes dalībnieki, ministriju deleģētie pārstāvji, sociālo
partneru un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Sadarbības komisija izskata reģiona
attīstībai svarīgus jautājumus, saskaņojot valsts pārvaldes un reģiona intereses.
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Izmaiņas administrācijas struktūrā
Ar 20.02.2007. Padomes lēmumu Nr. 12., prot. Nr.2. „Par grozījumiem Zemgales
plānošanas reģiona administrācijas struktūrā” ir izveidota Reģionālo projektu nodaļa un
Starptautisko projektu nodaļa.
Ar 01.03.2007. rīkojumu Nr.16-r par Reģionālo projektu nodaļas vadītāju ir
apstiprināta Arta Kronberga un par Starptautisko projektu nodaļas vadītāju apstiprināts
Raitis Madžulis.
Reģionālā projektu nodaļa
Darbības mērķis: nodrošināt reģionam nepieciešamo kopīgo projektu apzināšanu, izstrādi
un ieviešanu, piesaistot ES struktūrfondu, valsts budžeta un divpusējo finanšu instrumentu
līdzekļus, kā arī piedalīties kopējā ZPR darbā, koordinējot izglītības, veselības un sociālās
jomas jautājumus.
Uzdevumi, saskaņā ar nodaļas nolikumu:
 pārstāvēt reģiona intereses ministriju (LM, EM, IZM) darba grupās, komitejās un
komisijās;
 koordinēt reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi, īstenošanu, uzraudzību
un novērtēšanu, piedaloties ESF vadības komitejas , Equal, EEZ un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta, ESF 3 nacionālo programmu uzraudzības
komitejās;
 veikt reģiona kopīgo projektu apzināšanu, koordināciju projektu izstrādē un
realizācijā, piesaistot finansējumu no ES struktūrfondiem, Valsts budžeta un citiem
finanšu avotiem;
 organizēt pasākumus administrācijas un reģiona pašvaldību speciālistu kapacitātes
celšanai;
 pieprasīt un saņemt no visām reģiona pašvaldībām un to iestādēm ZPR noteikto
funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju;
 vadīt programmas un projektus, uzturēt projektu datu bāzi.
Starptautisko projektu nodaļa
Darbības mērķis: piedalīties reģiona attīstības plānošanā un nodrošināt pašvaldību, to
iestāžu, valsts pārvaldes iestāžu, nevalstisko organizāciju, sociālo partneru sadarbību un
koordināciju pārrobežu un citu starptautisko projektu identifikācijā, partneru piesaistē,
sagatavošanā, iesniegšanā, vadīšanā un ieviešanā, uzraudzībā un izvērtēšanā.
Starptautisko projektu nodaļas uzdevumi:
1. Pārstāvēt reģiona intereses nozaru ministriju darba grupās, komitejās un komisijās,
tajā skaitā izstrādāt programmas un dokumentus ES fondu apguvei pārrobežu un
starptautisko projektu ietvaros;
2. Savas kompetences ietvaros nodrošināt reģionam svarīgu ārējo sakaru veidošanu,
pārstāvēt reģionu pārrobežu un starptautiskajos projektos, ar ZPR izpilddirektora
pilnvarojumu to Vadības komitejās;
3. Sagatavot un saskaņot līgumus un vienošanās ar partneriem ārzemēs;
4. Pārstāvēt reģionu Eiroreģiona SAULE Padomē;
5. Koordinēt un veicināt reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi,
īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu saistībā ar reģiona pārrobežu attiecībām;

6. Veikt reģiona pārrobežu un citu starptautisko kopīgo projektu identifikāciju, partneru
piesaisti, sagatavošanu, iesniegšanu, vadīšanu un ieviešanu, nepieciešamības
gadījumā uzraudzību un izvērtēšanu;
7. Organizēt pasākumus administrācijas un reģiona pašvaldību speciālistu kapacitātes
celšanai, tajā skaitā seminārus, konferences u.c.
8. Pieprasīt un saņemt no visām reģiona pašvaldībām un to iestādēm ZPR noteikto
funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju;
9. Nodrošināt ZPR SPN pārraudzībā esošo projektu vai programmu datu ievadi ZPR
projektu datu bāzē;
10. Konkrētu projektu izstrādes ietvaros nodrošināt citu institūciju un organizāciju
iesaisti projekta plānošanā, projekta iesnieguma izstrādē un ieviešanā, kā arī projektu
novērtēšanā;
11. Sadarbībā ar citiem ZPR darbiniekiem sniegt regulāru informāciju par ZPR SPN
plānotajām un veiktajām aktivitātēm ZPR mājas lapā;
12. Gatavot lēmumprojektus Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomei saistībā ar
pārrobežu vai citu starptautisko reģionālo projektu izstrādi un ieviešanu;
13. Organizēt atbalstu citu organizāciju iesniegtajiem projektiem ZPR noteikto atbalsta
pasākumu ietvaros.
14. Piedalīties Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas un ikdienas darbā.

1.2. Darbības virzieni, funkcijas
Reģions savas kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu,
koordināciju, pašvaldību un valsts pārvaldes iestāžu sadarbību.
Reģiona funkcijas:
1) nosaka reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus un
prioritātes;
2) nodrošina reģiona attīstības koordināciju atbilstoši reģionālās attīstības plānošanas
dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm;
3) vada un uzrauga reģiona Attīstības programmas un Teritorijas plānojuma izstrādi
un ieviešanu;
4) nodrošina pašvaldību un reģiona sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām
reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā;
5) izvērtē Nacionālā plānojuma, Nacionālā attīstības plāna un nozaru attīstības
programmu atbilstību plānošanas reģiona Attīstības programmai un Teritorijas
plānojumam un, konstatējot neatbilstību, ierosina grozīt nacionālā līmeņa attīstības
plānošanas dokumentus vai lemj par grozījumiem reģiona plānošanas dokumentos;
6) izvērtē vietējo pašvaldību vai privātpersonu projektu iesniegumus reģionālās
attīstības valsts atbalsta saņemšanai un sniedz atzinumus par tiem;
7) sadarbībā ar pašvaldībām un valsts iestādēm izstrādā reģiona Attīstības
programmu un Teritorijas plānojumu, nodrošina to saskaņotību ar Nacionālo plānojumu,
Nacionālo attīstības plānu un nozaru attīstības programmām, kā arī ar to ieviešanas vadību;
8) koordinē un veicina reģiona attīstības atbalsta pasākumu izstrādi, īstenošanu,
uzraudzību un novērtēšanu;
9) sagatavo atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu
atbilstību reģiona Attīstības programmai un Teritorijas plānojumam.
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1.3. Reģionālās attīstības plānošanas dokumenti
Reģionālo attīstību īsteno atbilstoši Reģionālajā attīstības likumā noteiktajiem šādiem
savstarpēji saskaņotiem valsts un reģionālās attīstības plānošanas dokumentiem:
1) Nacionālais attīstības plāns;
2) Nacionālais plānojums;
3) reģionālās politikas pamatnostādnes;
4) nozaru attīstības programmas;
5) plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi;
6) rajonu pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi;
7) vietējo pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi.
Nacionālā plānojuma, Nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un
sabiedriskās apspriešanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

1.4. Zemgales plānošanas dokumenti
Ilgtermiņa plānošanas dokuments (20 gadi):
1. Zemgales plānošanas reģiona Teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam.
Vidēja termiņa plānošanas dokumenti :
Attīstības programma
 Zemgales attīstības stratēģija - 7gadi
 Darbības plāns – 4gadi
Īstermiņa plānošanas dokuments (1 gads):
1. Ikgadējais rīcības plāns

Teritorijas plānojums

Nozaru
attīstības
programmas

Stratēģija

Darbības plāns

Ikgadējais rīcības plāns
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2. DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes
 Notikušas 12 Padomes sēdes.
 Padomē pieņemti 154 lēmumi.
 Sniegti 85 atzinumi pašvaldību projektiem.

2.2. Administrācijas darbs













Reģionā sagatavota un organizēta viena sadarbības komisijas sēde.
Organizēta dalība vienā apvienotajā sadarbības komisijas sēdē (RPR, 21.09.07.).
Organizētas 12 Padomes sēdes.
Organizēta gada budžeta un publiskā pārskata apstiprināšana.
Sagatavots reģiona darba plāns un budžets 2008.gadam.
Izveidotas trīs jaunas darba vietas.
Uzsākts darbs pie reģiona projektu datu bāzes izveides.
Noorganizēta ZPRAP politiķu trīs dienu vizīte uz Štīrijas reģionu Austrijā, lai
iepazītos ar Štīrijas reģiona un Štīrijas inovatīvā reģiona pieredzi inovāciju tīkla
izveides un darbības jomā, kā arī pašvaldību un reģiona lomu tīkla attīstībā.
Organizēta un nodrošināta administrācijas saimnieciskā darbība.
Organizēti astoņi iepirkumi, viena cenu aptauja, noslēgti trīs pievienošanās līgumi
EIVA iepirkumu sistēmā un seši līgumi iepirkumu sistēmā, noorganizēts viens
atklātais konkurss.
Izstrādāta un ieviesta ZPR uzlabotā mājas lapa.
Noorganizēti 15 apmācību kursi pašvaldību speciālistiem. Apmācību vietas: Bauska,
Jelgava un Jēkabpils.

2.3. Reģiona attīstības plānošana
 Pabeigta Zemgales plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma 2006.-2026. izstrāde,
saņemts RAPLM atzinums, plānojums apstiprināts ZPRAP sēdē 16.10.2007,
protokols Nr.11 un lēmums Nr.131.
 Uzsākta 2008.g. Zemgales Kultūras programmas projekta izstrāde.
 Uzsākts darbs pie Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2007.2013.gadam un Zemgales plānošanas reģiona Inovāciju attīstības programmas
izstrādes.
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 Uzsākts darbs pie Zemgales plānošanas reģiona Inovāciju attīstības programmas
izstrādes.
 Līdzdalība Jelgavas, Jēkabpils un Aizkraukles integrēto attīstības programmu
izstrādē.
 Dalība Lielupes augšteces konsultatīvās padomes sēdēs, kā arī piedalīšanās
INAWARE projekta aktivitātēs, kas saistītas ar Lielupes baseinu un Bauskas Dabas
parka plāna izstrādi.

2.4. Brīvprātīgās iniciatīvas
Brīvprātīgās
iniciatīvas
ietver
pasākumu kopumu, kas vērsts uz
attīstības
plānošanas
reģiona
programmu izpildi vai ari tiek
nodrošināta
reģiona
interešu
pārstāvniecība
nacionālajā
un
starptautiskā līmenī.
2.4.1. Tūrisma un lauku attīstības veicināšanas jomā
 Noorganizētas septiņas Zemgales tūrisma koordinācijas darba grupas sēdes.
 Zemgales reģiona dalības organizēšana starptautiskajā gadatirgū - BALTTOUR
2007 .
 Izstrādāti Zemgales tūrisma informatīvie materiāli izstādēm: „Zemgales praktiskā
informācija”, LAT, 10000 eks.; „Zemgales Jaunumu Avīze”, LAT, 6000 eks.;
sagatavots Zemgales pasākumu plāns 500 eks.
 Kopīgi ar Zemgales Tūrisma asociāciju, pašvaldībām, rajonu TIC, TAVA, uzņēmēju
pārstāvju līdzdalību, 29.novembrī Koknesē noorganizēta ikgadējā tūrisma konference
„Uzņēmēja iespējas un ieguvumi Kurzemes Tūrisma asociācijā”.
 Uzsākts darbs pie Zemgales Tūrisma attīstības programmas izstrādes.
 Regulārs darbs ar reģionā izveidotajām lauku partnerībām.
 Izstrādāts projekta pieteikums EEZ un Norvēģijas fondam sadarbībā ar Kopienu
iniciatīvas fondu NVO sektora atbalstam.
 Vienotas tūrisma informatīvās sistēmas izveidošanas veicināšana Latvijā –
informatīvie stendi dabas, kultūras un vēstures tūrisma objektos (ZPRAP lēmums
21.06.2005. Nr.25). TAVA veikusi daļēju trīspusējo stendu uzstādīšanu Zemgales
reģionā kopēja projekta ietvaros.
 Izsūtīta informācija par izsludinātajiem konkursiem NVO.
 Sniegtas konsultācijas par stratēģiju ieviešanas organizēšanu, projektu vērtēšanu.
Noorganizēti deviņi apmācību semināri rajonos par LEADER pirmās kārtas
tipiskākajām kļūdām un gatavošanos otrajai kārtai. Dalība Dobeles rajona lauku
konsultantu informatīvajā sanāksmē, informējot par
aktualitātēm LEADER
ieviešanā. Notikušas divas konsultācijas par LEADER programmas ieviešanu.
Uzaicināti
pagastu
konsultanti
piedalīties informatīvajos semināros.
 Dalība reģionālajā izstādē „Vecauce”,
stenda sagatavošana un uzstādīšana,
informatīvo materiālu izplatīšana un
Zemgales reģiona tūrisma iespēju
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reklamēšana. Reģionālais ES struktūrfondu informācijas centrs piedalījās izstādē un
konsultēja izstādes dalībniekus par ES struktūrfondu piedāvājumu.
2.4.2. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana
 Ar ZPRAP lēmumu Administrācijā izveidota un nokomplektēta uzņēmējdarbības
attīstības speciālista darba vieta, nozīmēti 10 pašvaldību speciālisti, kas atbild par
uzņēmējdarbības attīstības sekmēšanu pašvaldības teritorijā.
 Lai nodrošinātu operatīvu darbību pašvaldības teritorijā uzņēmējdarbības speciālisti
ir nodrošināti ar portatīvajiem datoriem.
 Organizēta uzņēmējdarbības atbalsta speciālistu piedalīšanās saistošajos
izglītojošos un informatīvajos semināros (3).
 Noorganizēti divi semināri uzņēmējiem par inovāciju attīstību (22.-23.martā-PIC,
23.martā-LLU).
 Darbs LIAA Koordinācijas padomes sēdē (1).
 Informācijas, konsultāciju sniegšana uzņēmējiem;
 Sadarbībā ar LIAA notiek uzņēmēju informēšana par jaunākajām atbalsta
programmām, kā arī par uzņēmējdarbības uzsākšanu un tālāko attīstību.
 Tiek veiktas aktivitātes par studentu, zinātnieku un uzņēmēju sadarbības
veicināšanu.
 INTERREG projekta ietvaros izstrādāta industriālo platību datu bāze Jēkabpils un
Aknīstes pilsētām.
 Tiek veidota arī citu pašvaldību brīvo industriālo platību datu bāze.
 Tiek veikta sabiedrības izpratnes veidošana par inovācijām, zinātnes un jauno
tehnoloģiju lomu iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanā. Nolasītas lekcijas
studentiem, maģistrantiem LLU Ekonomikas un Sociālo zinātņu fakultātē,
Zemgales pašvaldību attīstības departamentu vadītājiem, Dobeles un Jelgavas
rajona izglītības darbiniekiem, Rīgas domes Attīstības departamenta rīkotajā
reģionu sanāksmē u.c.
 Piedalīšanās darba grupās projekta „Vairāk sieviešu biznesā – labāks bizness”
koncepta izstrādē - Austrumzviedrijas Tirdzniecības kameras organizētajā darba
grupā (1).
 Turpinās darbs pie Zemgales Inovatīvās attīstības programmas 2008. - 2013. gadam
izstrādes.
2.4.3. Mūžizglītības attīstības veicināšana
 Turpināts darbs pie Mūžizglītības attīstības plāna izstrādes IZM NP projekta
“Zemgales plānošanas reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un
kapacitātes stiprināšana” ietvaros, plāns apstiprināts ZPRAP 2007.gada 19.jūnija
sēdē, lēmums Nr.50., protokols Nr.6.
 Izstrādāts un izdots buklets „Mūžizglītības iespējas Zemgalē”.
 Apmācīti 42 mūžizglītības koordinatori pašvaldībās.
 Zemgales pašvaldībās izstrādāti 11 mūžizglītības attīstības plāni.
 Mūžizglītības pasākumos iesaistīti 557 dalībnieki.
 Organizēta dalība izstādē „Skola 2007”, nodrošinot kopējo stendu izveidi,
popularizējot mūžizglītības piedāvājumu reģionā.
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2.4.4. Kultūras attīstības veicināšana
VKKF padomes sēdē 2007. gada 7. februārī apstiprināts Zemgales Kultūras
programmas projektu konkursa Nolikums. Saskaņā ar Nolikumu izveidota ekspertu
komisija, kurā darbojās astoņi eksperti: pieci no Zemgales reģiona rajona pašvaldībām,
Kultūras ministrijas kultūras inspektors, viens
pārstāvis no Zemgales Plānošanas reģiona
administrācijas, Valsts KKF pārstāvis un
Jelgavas pilsētas domes pārstāvis. 12. jūnijā
notika ekspertu komisijas sēde. 2007.gada
Zemgales Kultūras programmas projektu
konkursā tika iesniegti 38 projekti par kopējo
summu Ls 48440,68., finanšu resursu
ierobežojuma dēļ atbalstīti 18 projekti par
kopējo summu Ls 8000. Projekti realizēti līdz
2007.gada 31. decembrim. Saņemtas atskaites
par visiem realizētajiem projektiem, kā arī
sagatavota un iesniegta atskaite VKKF par
Zemgales Kultūras programmas izpildi.
2007.gada oktobrī tika iesniegts Zemgales
Kultūras programmas projekta pieteikums 2008. gadam un saņemts atbalsts Ls 20 000.00
apmērā. (Attēlā – atbalstītais projekts „Sēļu nams” Aknīstē, maizes cepamā krāsns)
2.4.5. Reģiona interešu pārstāvniecība nacionālā un starptautiskā līmenī

















Darbs Nacionālajā Reģionālās attīstības padomē.
Darbs Nacionālajā Attīstības padomē.
Darbs ES struktūrfondu uzraudzības komisijā.
Dalība Zemgales Reģionālajā profesionālās izglītības un nodarbinātības padomes
darbā.
Darbs Saeimas Nacionālā Attīstības plāna īstenošanas uzraudzības apakškomisijas
sēdēs. (8 sēdes), NRAP un NAP sēdēs (6 sēdes).
Sagatavoti un iesniegti priekšlikumi Attīstības plānošanas sistēmas likumprojektam.
(RAPLM).
Piedalīšanās Attīstības plānošanas sistēmas likuma apspriešanā (RAPLM).
Darbs pie OECD LEED programmas izstrādes(RAPLM).
Dalība cukura nozares restrukturizācijas dažādošanas programmas izstrādē (4 darba
grupas).
Priekšlikumu izstrāde dažādošanas programmai (ZM).
Dalība pilsētu pašvaldību integrēto attīstības programmu vadlīniju izstrādē,
piedalīšanās Koordinācijas padomes darbā pie RAPLM ( 4 pasākumi).
Darbs Latvijas Lauku forumā (5 pasākumi).
Darbs Lauku attīstības plāna (LAP) uzraudzības komitejā (dalība 1 sanāksmē).
Darbs Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas vadības
komitejā, veiktas 16 rakstiskas procedūras lēmumu saskaņošanai.
Darbs RAPLM organizētajā Forumā (Ķīpsala).
Darbs pie ES LEADER + atbalsta programmas ieviešanas, uzraudzības (darbs 2
LEADER starpinstitūciju darba grupās, viens informatīvais seminārs par LEADER
ieviešanu).
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 Darbs pie INTERREG (IIIA, IIIB) programmas ieviešanas.
 Darbs RAIL BALTICA Konsultatīvajā padomē Satiksmes ministrijā.
 Dokumentu izskatīšana un viedokļa formulēšana struktūrfondu (2004.-2006.) ESF,
ERAF, ELVGF un ZVFI vadības komitejās.
 Piedalīšanās struktūrfondu komunikācijas vadības grupas darbā pie Finanšu ministrijas
(apmeklētas 10 sēdes).
 Līdzdalība ES SF operacionālo programmu aktivitāšu ieviešanas dokumentācijas
sagatavošanā.
 Dalība Attīstības plānošanas sistēmas likuma izstrādē.
 Dalība pašvaldību integrēto attīstības programmu vadlīniju izstrādē.
 Darbs Latvijas konsultatīvajā padomē „Izglītība visiem”.
 Dokumentu izskatīšana un viedokļa formulēšana EQUAL iniciatīvas uzraudzības
komitejā.
 Dalība trīs ESF nacionālo programmu: IZM „Vienotas metodikas izstrāde
profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un
izglītošanai”, IZM „Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana” un LM “Darba
tirgus pētījumi” uzraudzībā.
 Dokumentu izskatīšana un viedokļa formulēšana EEZ un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta uzraudzības un vadības komitejās.
2.4.6. Reģionālie projekti
Reģionālo projektu nodaļa organizējusi reģionālo projektu identificēšanu un
prioritizēšanu iesniegšanai Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības divpusējo
finanšu instrumenta individuālo projektu pirmajam konkursam, projektu sagatavošanas
fondu un NVO grantu shēmu projektu programmā, kā arī Valsts Kultūrkapitāla fondam.
2007.gadā sagatavoti un iesniegti sekojoši projekti:
 „Zemgales reģiona pašvaldību institucionālo spēju stiprināšana ekonomisko
aktivitāšu veicināšanai sadarbībā ar Norvēģijas institūcijām”, kas iesniegts
EEZ un Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumenta pirmajam konkursam
prioritātē „Reģionālā attīstība”. Projekta ieviesējs būs Zemgales plānošanas reģions
sadarbībā ar Aizkraukles, Bauskas, Jelgavas, Jēkabpils, Dobeles pilsētu un rajonu
pašvaldībām. ZPR nodrošināja projekta izstrādi un komplektēšanu, iesaistīto
partneru koordināciju. Projekts no donorpuses ir atbalstīts un realizāciju plānots
uzsākt no 01.07.2008.
 Projekts „Zemgales cietumos ieslodzīto resocializācija” izstrādāts un iesniegts
EEZ un Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumenta pirmajam konkursam
prioritātē „Tieslietas”. Projekta ieviesējs būs Ieslodzījumu vietu pārvalde sadarbībā
ar Jelgavas amatniecības vidusskolu, Jelgavas amatu skolu un Viesītes
arodvidusskolu. ZPR nodrošināja projekta izstrādi un komplektēšanu, iesaistīto
partneru koordināciju. Projekts no donorpuses ir atbalstīts un tā realizāciju uzsāks
no 01.09.2008.
 Projekts „Mūžizglītības kvalitātes pilnveide Zemgales reģionā” izstrādāts un
iesniegts EEZ un Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumenta pirmajam
konkursam prioritātē „Izglītība”. Lielā konkursa un nepietiekamā finansējuma dēļ
projekts ir noraidīts, taču tas ir ieguvis pietiekami augstu novērtējumu (septītais
labākais ar 85,57 punktiem no iesniegtajiem 45 projektiem), lai tas tiktu uzlabots un
iesniegts atkārtoti otrajam konkursam 2008.gada jūnijā.
 Projekts „Kompleksa uz inovatīviem pasākumiem balstīta Zemgales pierobežu
teritoriju attīstības projekta izstrāde” izstrādāts un iesniegts EEZ un Norvēģijas
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valdības divpusējo finanšu instrumenta Projektu sagatavošanas fondam un guvis
atbalstu.
Projekts „Pilotprojekta izveide jauniešu noziedzības līmeņa mazināšanai
Zemgales plānošanas reģionā” izstrādāts un iesniegts EEZ un Norvēģijas valdības
divpusējo finanšu instrumenta Projektu sagatavošana fondam un guvis atbalstu.
Projekts „Sociālo partneru sadarbības projekts profesionālās izglītības
kvalitātes uzlabošanai un prestiža paaugstināšanai Zemgalē” izstrādāts un
iesniegts EEZ un Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumenta NVO projektu
programmai. Reģionālā projektu nodaļa nodrošināja projekta izstrādi un iesaistīto
partneru koordināciju. Lielā konkursa un nepietiekamā finansējuma dēļ projekts ir
noraidīts un sakarā ar sociālo partneru nevēlēšanos iesaistīties atkārtoti, projekts
netiks iesniegts atkārtoti.
Projekts „Zemgales Kultūras programma 2008.” izstrādāts un iesniegts uz Valsts
Kultūrkapitāla fondam, kur atbalstīts ar samazinātu finansējumu.

2007.gadā uzsākta un turpināta sekojošu projektu realizācija:
 Uzsākta projekta 2007.PSF./8-7/30 „Kompleksa uz inovatīviem pasākumiem
balstīta Zemgales pierobežu teritoriju attīstības projekta izstrāde” ieviešana
Zemgales reģionā. Projektā iesaistīti visu piecu – Bauskas, Dobeles, Jelgavas,
Aizkraukles un Jēkabpils rajonu speciālisti. Projekta tiešais mērķis ir radīt
priekšnoteikumus pierobežu teritoriju sekmīgai attīstībai, veicinot ekonomisko
aktivitāšu attīstību globalizācijas laikmetā un novēršot šķēršļus Zemgales
Plānošanas reģiona līdzsvarotas attīstības nodrošināšanai, balstoties uz ciešas
sadarbības principiem. Projekta ieviešanas rezultātā tiks veikts pētījums par
reģiona pierobežu pašvaldību attīstības iespējām, kā arī tiks sagatavots projekta
pieteikums Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālo projektu otrajam konkursam,
prioritātē „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība”.
 IZM nacionālās programmas projekta „Zemgales plānošanas reģiona
mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana” ietvaros
izstrādāti mūžizglītības attīstības plāni 11 Zemgales pašvaldībās un reģionā,
apmācībās iesaistīti ap 600 speciālistu un iedzīvotāju.
 Uzsākta projekta „Pilotprojekta izveide jauniešu noziedzības līmeņa
mazināšanai Zemgales plānošanas reģionā” ieviešana Zemgales reģionā.
Darbības tiešais mērķis ir nodrošināt pilotprojekta izveidi „Preventīvi pasākumi
jauniešu noziedzības līmeņa mazināšanai Zemgales plānošanas reģionā”, visām
prevencē iesaistītajām (pašvaldības, probācijas dienests, policija) un
potenciālajām atbalsta (NVO, sociālās grupas) institūcijām un sabiedrības
grupām, aktīvi sadarbojoties kopēja mērķa – droša un atvērta Zemgale sasniegšanai. Darbības rezultātā tiks izstrādāts pilotprojekta „Preventīvi pasākumi
jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgalē” pieteikums, iesniegšanai individuālo
projektu otrajam konkursam finansēšanai no EEZ un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta prioritātē „Tieslietas”, apakšprioritātē „Preventīvie
pasākumi, kas vērsti uz jauniešu noziedzības līmeņa samazināšanu un
ierobežošanu”.
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Piedalīšanās projektu ieviešanā kā partneriem, nodrošinot citu Zemgales institūciju
koordināciju :
 ESF finansētos izglītības projektos:
o Viesītes arodvidusskolas īstenotajā projektā „Zemgales
reģiona profesionālo izglītības iestāžu projektu vadītāju
apmācība”, nodrošinot publicitāti un starpskolu
koordināciju. 2007.gadā izveidots krāsains buklets
„Zemgales profesionālās izglītības iestādes reģiona attīstībai” un noorganizēta
reģionālā konference par profesionālās izglītības attīstības jautājumiem.
o LLU projektā „Tālākizglītības iespēju paplašināšana Zemgales vispārizglītojošo
skolu pedagogiem”, nodrošinot
publicitāti un rajonu skolu
koordināciju ar universitāti
(sagatavotas trīs publikācijas,
noorganizētas divas darba
grupas sanāksmes projekta
īstenošanai, atbalstīta divu
tālākizglītības
programmu
sagatavošana,
apmācību
organizēšana
Zemgales
skolotājiem un programmas
aprobācija,
noorganizēts
informatīvs pasākums skolotāju
iepazīstināšanai ar jaunākajām
tehnoloģijām IT jomā).

2.4.7. Starptautiskie projekti
Starptautisko projektu nodaļa nodrošinājusi sekojošu projektu administrēšanu:
 Baltijas jūras valstu starptautiskās sadarbības programmas projektos (INTERREG IIIB
programma):
o VHB - Zone „Via Hanseatica tūrisma tīkla izveide”
(Veiktas trīs izpētes – kultūrvēsturiskā izpēte,
situācijas analīze, tirgus izpēte; izstrādāts
mārketinga plāns, izveidota projekta mājas
lapa, izveidota tūrisma
objektu datu bāze un
interaktīvā
karte,
izdotas trīs ziņu lapas,
izstrādāts
VIA
Hanseatika
logo,
organizētas
vadības
komitejas
sēdes,
koordinācijas
darba
grupas,
partneru
tikšanās, semināri un
konferences,
veikts
mācību brauciens uz
Somiju King Road,
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pieredzes apmaiņas braucieni pa Baltijas valstīm 2007.gada jūnijā un uz Poliju un
Vāciju 2007.gada oktobrī, izveidoti suvenīri ar projekta simboliku, vietējās
pašvaldības ir uzstādījušas informatīvos stendus un norādes zīmes, ir izstrādātas
tehniskās dokumentācijas tūrisma objektu rekonstrukcijai, izstrādāts turpmākās
sadarbības modelis un parakstīts sadarbības līgums starp triju valstu reģioniem).
o BEN „Baltijas eiroreģionu
tīkls” (Baltijas jūras valstu
eiroreģionu sadarbības tīkla
izveide.
Piedalīšanās
stratēģijas izstrādes darba
grupas sanāksmēs, kā rezultātā
ir
izstrādāta
Baltijas
eiroreģionu tīkla stratēģija,
piedalīšanās vadības komitejas
sēdēs,
starptautiskās
konferencēs, nacionālo apaļo
galdu sanāksmēs, pabeigts
darbs pie projekta eiroreģionu
rokasgrāmatas,
izstrādāts
rekomendāciju
saraksts
eiroreģionu attīstībai katrā valstī, organizēta projekta noslēguma konference
Jelgavā).
o RAIL BALTICA „Transnacionāla integrācija caur koordinētu infrastruktūru
un reģionālo attīstību” (Piedalīšanās pētījumu dokumentācijas komentāru
sniegšanā, projekta darba pakešu pasākumos, mācību vizītē pie ārzemju ekspertiem,
starptautiskās konferencēs).
o SEBco „Pilsētu-lauku sadarbība kā reģionālās attīstības motors dienvidaustrumu
Baltijā” (Infrastruktūras, ekonomiskās attīstības un investīciju zonu izveidošanas
izpēte Jēkabpilī un Aknīstē. Piedalīšanās starptautiskos semināros, konferencēs,
vadības komitejas sēdēs).
o ASAP „Efektīvas administratīvās struktūras kā strukturāli atpalikušu teritoriju
veiksmīgas reģionālās attīstības priekšnoteikums” (Administratīvi teritoriālās
reformas ietekme uz reģiona un pašvaldību teritorijas attīstību, e-pārvaldes
ieviešanas pilotmodeļu izpēte u.c. Piedalīšanās starptautisko semināros un
konferencēs, tajā skaitā piedalīšanās vienas konferences organizēšanās Rīgā un
seminārā Ozolniekos).
 Pārrobežu sadarbības programmas projektos (INTERREG III A programma) :
o Jelgavas domes „Riska vadības projektā” (CBRM) (Koordinētas krīžu un riska
vadības sistēmas izveide. Piedalīšanās darba grupas sanāksmēs, noslēguma
konferencē, risku vadības stratēģijas komentēšana izstrādes procesā).
o SAULE „Eiroreģiona reģionālais mārketings” (Eiroreģiona tēla veidošana un
kapacitātes celšana. Piedalīšanās darba grupu sanāksmēs un vadības komitejas
sēdē, piedalīšanās mārketinga stratēģijas izstrādes procesā – dokumentu
komentēšana, priekšlikumu iesniegšana, piedalīšanās bukleta izstrādē un mācību
semināros, piedalīšanās bērnu zīmējumu izstādes organizēšanā).
o Ceļi „Pārrobežu ceļu tehniskā dokumentācija” (Veikta izpēte un sagatavota
tehniskā dokumentācija pārobežu ceļa infrastruktūras uzlabošanai. Piedalīšanās
projekta uzsākšanas un noslēguma semināros un darba grupu sanāksmēs).

20

2.5. Citi veiktie svarīgākie pasākumi reģiona funkciju izpildei
1) 04.01.2007. Valsts ieslodzījumu pārvalde
Piedalīšanās sabiedriskajā apspriešanā par EM plānotajām aktivitātēm VSID 2007.2013.ietvaros.
2) 09.01.2007.Bauskas rajona padome
Darbs stratēģijas darba grupas sanāksmeē – seminārā par EEZ un Norvēģijas finanšu
instrumenta projektu izveidi sadarbībā ar RAPLM.
3) 10.01. 2007. Bauskas sociālais dienests
Apmācību veikšana Bauskas pilsētas pašvaldības darbiniekiem un NVO pārstāvjiem par
projektu pieteikumu izveidi ESF.
4) 11.-12.01.2007. Rīga
Piedalīšanās starptautiskā seminārā INTERREG IIIB projekta RAIL BALTICA ietvaros.
5) 16.01.2007. Šauļi, Lietuva
Darbs INTERREG IIIA projekta „Eiroreģiona SAULE reģionālais mārketings” vadības
komitejā un koordinācijas darba grupas sanāksmē.
6) 19.01.2007. Zemgales RSIC
Zemgales lauku partnerību koordinatoru tikšanās organizēšana, Norvēģijas divpusējā
finanšu instrumenta projekta par pašvaldību institucionālo spēju celšanu izstrāde.
7) 24.01. 2007.Jelgavas PIC
Seminārs par ES struktūrfondu projektu datu bāzes izmantošanu sadarbībā ar Rīgas domes
Starptautisko projektu departamentu.
8) 25.01.2007. Jelgavas PIC
Darbs projekta „Tālākizglītības iespēju paplašināšana Zemgales vispārizglītojošo skolu
pedagogiem” darba grupas sēdē.
9) 01-02.02.2007. Viļņa, Lietuva
Piedalīšanās INTERREG IIIA programmas Dienvidu prioritātes vadības komitejas sēdē.
10) 09.02. 2007. Jelgavas rajona padome.
Darbs INTERREG IIIA projekta „Eiroreģiona SAULE reģionālais mārketings”
koordinācijas darba grupas sanāksmē.
11) 09.-12.02.2007. Ķīpsala, Rīga
Zemgales stenda organizācija un dalība Balttour 2007 izstādē.
12) 12.02.2007. FM
Darbs EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības komitejā. Grantu
shēmu saskaņošana.
13) 19.02.2007. RAPLM
Piedalīšanās darba grupā par ES struktūrfondu atbalstu 17 pilsētām.
14) 27.02.2007. MK
Darbs NAP padomes sēdē.
15) 27.02.2007. Saeima
Piedalīšanās Saeimas apakškomisijas darbā saistībā ar ES struktūrfondu programmēšanas
dokumentu atbilstības izvērtēšanu Latvijas NAP 2007-2013 stratēģijai.
16) 01.03. 2007. IZM
Darbs uzraudzības komitejas ESF NP „ Vienotas metodikas izstrāde profesionālās
izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru piesaistei un izglītošanai” sēdē.
17) 01.-04.03.2007. Ķīpsala, Rīga
Zemgales profesionālo izglītības iestāžu stenda organizācija un dalība izstādē „ Skola
2007”.
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18) 02.03. 2007. LLU
Seminārs – diskusija „Atbalsts izglītībai un zinātnei” no ES struktūrfondiem un
informācija par citiem ES finanšu instrumentiem.
19) 06.-09.03.2007. Landskrona, Zviedrija
Piedalīšanās INTERREG IIIB projekta vidēja termiņa otrajā sinerģijas konferencē.
20) 07.-13.03.2007. Zemgales pašvaldības
Zviedru eksperta tikšanās organizēšana ar reģiona speciālistiem drošības projekta - izpētes
ietvaros.
21) 14.-15.03.2007. Brisele
Dalība EK un Latvijas valsts delegācijas sarunās par Latvijas izstrādātajiem un
iesniegtajiem programmdokumentiem (NSID trim darbības programmām).
22) 22.-24.03.2007. Jelgavas PIC
Projekta „Zemgales plānošanas reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un
kapacitātes stiprināšana” seminārs, „Inovācija un tās attīstības iespējas Latvijā” semināra
organizēšana.
23) 23.03.2007. LLU
Piedalīšanās starptautiska semināra organizēšanā par inovāciju attīstību Zemgalē INTRO
projekta ietvaros. Semināru organizē LLU sadarbojoties ar LIAA un ZPR.
24) 23.03. 2007. LM
Darbs sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas darba grupas sēdē.
25) 27.03.2007. Saeima
Piedalīšanās Nacionālā attīstības plāna īstenošanas uzraudzības apakškomisijas sēdē.
26) 28.03.2007. FM
Darbs Nacionālā attīstības plāna īstenošanas uzraudzības apakškomisijas sēdē.
27) 30.03.2007. Ozolnieki
Piedalīšanās starptautiskajā konferencē INTERREG IIIB projekta ASAP ietvaros.
28) 03.04.2007. IZM
Darbs ESF NP „Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana” uzraudzības padomes sēdē.
29) 03.04.2007. EM
Dalība programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” pasākuma „Nacionālās nozīmes
tūrisma produkta attīstība” saskaņošanas darba grupās.
30) 03.04.2007. Šauļi, Lietuva
Darbs INTERREG IIIA programmas projekta „Lietuvas-Latvijas pierobežas ceļu
rekonstrukcijas nepieciešamās tehniskās dokumentācijas sagatavošana” projekta partneru
sanāksmē.
31) 12.04.2007. Igaunija
Darbs INTERREG IIIB projekta VHB-Zone vadības komitejas sēdē un seminārs par
nākotnes kopēju sadarbības modeli, esošā projekta rezultātiem un nākošo projekta
pieteikumu.
32) 18.04.2007. ZM
Piedalīšanā seminārā par programmas LEADER + ieviešanu nākošajā plānošanas periodā.
33) 19.04.2007. RAPLM
Darbs pie pilsētu (17) integrēto stratēģiju izstrādes metodikas apspriešanas.
34) 18.-21.04.2007. Gdiņa, Polija
Piedalīšanās INTERREG IIIB projekta SEBco starptautiskā konferencē.
35) 18.-20.2007. Šcecina, Polija
Piedalīšanās INTERREG IIIB BEN projekta vadības komitejas sēdē.
36) 23.-25.04.2007. Turku, Somija
Darbs INTERREG IIIB ASAP projekta starptautiskajā seminārā.
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37) 23.-27.04.2007. Francija
Piedalīšanās LEADER+ seminārā „LEADER kā instruments lauku attīstības veicināšanai”.
38) 26.04.2007. Zemgale
Īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās Normunda Broka darba
vizītes organizēšana Zemgalē, kuras laikā apspriesti
jautājumi, kas saistīti ar ES fondu apguvi
iepriekšējā programmēšanas periodā, kā arī
pārrunāts aktuālais par 2007.-2013. plānošanas
periodu (attēlā).
39) 26.04.2007. Jelgavas amatu skola
Darbs Profesionālās izglītības un nodarbinātības
trīspusējās padomes sēdē.
40) 02.05.2007. Zemgales RSIC
Zemgales pašvaldību speciālistu darba grupas sanāksmes organizēšana par Zemgales
plānošanas dokumentiem, to pilnveidošanu.
41) 03.05.2007. Rīga
Piedalīšanās seminārā par loģistikas attīstību reģionos.
42) 08.05.2007. IZM
Piedalīšanās starpministriju sanāksmē par Mūžizglītības programmas saskaņošanu.
43) 08.05.2007. Saeima
Darbs Nacionālā attīstības plāna īstenošanas uzraudzības apakškomisijas sēdē.
44) 09.05.2007. Krāslava
Piedalīšanās nacionālā apaļā galda sanāksmē INTERREG IIIB projekta BEN ietvaros.
45) 10.-11.05.2007. Ķīpsala, Rīga
Piedalīšanās forumā „Reģioni – Latvijas attīstība. Vīzijas. Iespējas. Risinājumi”.
46) 15.-17.05.2007. Fredrigstada, Norvēģija
Piedalīšanās starptautiskajā konferencē INTERREG IIIB projekta BEN ietvaros.
47) 16.05.2007. LIAA
Uzņēmējdarbības attīstības darba grupas sanāksmes organizēšana par atbalsta
instrumentiem uzņēmējdarbības attīstībai.
48) 18.05. 2007. RAPLM
Tikšanās ar OECD ekspertiem par plānošanas dokumentu pilnveidi.
49) 20.-24.05.2007. Boloņa, Itālija
CEDEFOP mācību brauciens par tēmu „Augstākās izglītības loma arodapmācībās: Itālijas
labās prakses piemēri”.
50) 28.05.2007. Staļģene
Seminārs-diskusija pašvaldību darba grupai par reģionālo projektu sagatavošanu, ko rīkoja
Zemgales RSIC .
51) 29.05.2007. ZM
Darbs Cukura nozares restrukturizācijas programmas izveides darba grupas sanāksmē.
52) 29.05.2007 Helsinki, Somija
Darbs stratēģijas darba grupas sanāksmē INTERRREG IIIB projekta ietvaros.
53) 30.05.2007. Valsts kanceleja
Piedalīšanās ESF projektu vērtēšanas kritēriju sabiedriskā apspriešanā.
54) 11.06.07. RAPLM
Tikšanās ar RAPLM ministru A. Štokenbergu par reģiona nākotnes funkcijām, budžetu.
55) 12.06.07. Bauskas rajona padome
Tikšanās ar vietējo pašvaldību speciālistiem par pašvaldību iespējām ES struktūrfondu
finanšu līdzekļu piesaistē nākošajā programmēšanas periodā.
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56) 14.06.07. Rīga
Darbs Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejā. Mērķa 1 programma 2004.–
2006.
57) 15.06.07. Rīga
Darbs Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmu pagaidu
uzraudzības komitejā.
58) 05.06.2007. Lielauce, Dobeles rajons
Projekta „Zemgales plānošanas reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un
kapacitātes stiprināšana” konferences organizēšana.
59) 05.06.2007. Saeima
Piedalīšanās Nacionālā attīstības plāna īstenošanas uzraudzības apakškomisijas sēdē.
60) 06.-07.06.2007. Palanga (Lietuva)
Piedalīšanās Latvijas - Lietuvas starpvalstu pārrobežu sadarbības komisijas sēdē.
61) 07.06. 2007. Rīga, Reval Hotel „Rīdzene”
Piedalīšanās seminārā „Veiksmīga tehnoloģiju inkubatoru darbība un to nozīme reģionu
attīstības kontekstā.”
62) 11.06.2007. RAPLM
Piedalīšanās plānošanas reģionu saietā par Teritorijas plānojuma administrēšanas
jautājumiem.
63) 12.06.2007. Bauskas rajona padome
Piedalīšanās seminārā „Bauskas rajona pašvaldību prioritārās vajadzības – idejas ES
struktūrfondu un INTERREG projektiem plānošanas periodā no 2007. līdz 2013.gadam” .
64) 13.06.2007. Jelgavas rajona padome
Piedalīšanās eiroreģiona SAULE padomes sēdē.
65) 13.06.2007. RAPLM
Darbs Koordinācijas padomes sēdē policentriskas attīstības prioritātes ieviešanai, integrēto
pilsētu stratēģiju vadlīniju saskaņošana.
66) 14.06.2007. Rīga
Darbs Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejā.
67) 25.06.2007. Rīga
Darbs Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmu pagaidu
uzraudzības komitejā.
68) 22.06. 2007. LR ZM
Darbs LAP uzraudzības komitejā.
69) 25.(26.)-29.06.2007. Karēlija, Krievijas Federācija
Zemgales plānošanas reģiona delegācijas vizīte Karēlijas Republikā, Krievijas Federācija.
Sadarbības līguma saskaņošana.
70) 26.06.2007. ZM
Darbs Cukura nozares valsts restrukturizācijas programmas izveides darba grupā.
71) 26.06.2007. ZM
Tikšanās Zemkopības ministrijā par Lauku attīstības plāna 2007.-2013.pasākumiem.
72) 29.06.2007. IZM
Darbs IZM nacionālās programmas „Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana”
uzraudzības komitejā.
73) 01.07.2007. Vecauce
Dalība ar ZPR stendu lauksaimniecības izstādē „Vecauce”.
74) 03.07.2007. FM
EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta vadības komiteja. KM, BĢLM, VM izvērtēto
individuālo projektu sarakstu saskaņošana.
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75) 11.07. 2007.Jelgavas PIC
Darbs OECD seminārā „Strategie Framework for Local and Regional Governments of
Latvia” .
76) 12.07.2007. Šauļi
Darbs INTERREG IIIA projekta „Eiroreģiona SAULE reģionālais mārketings” vadības
komitejas sēdē, koordinācijas darba grupas sanāksme.
77) 16.07.2007. Rīga
Darbs INTERREG IIIB projekta VHB-Zone koordinācijas darba grupas sanāksmē.
78) 18.07.2007. Šauļi
Darbs INTERREG IIIA ceļu tehniskās dokumentācijas projekta partneru seminārā.
79) 23.07.2007. RAPLM
Darbs LR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vadības grupas sanāksmē.
80) 27.07.2007. Jēkabpils rajona padome
Piedalīšanās konferencē „Kokapstrādes industrijas attīstības perspektīvas Latvijā un
Eiropā”.
81) 31.07.2007. ZM
Darbs EZF Rīcības programmas izstrādes vadības grupas sēdē.
82) 06.08.2007. Bauskas 1.vidusskola
Piedalīšanās Net- Safe seminārā.
83) 09.08.2007. Jelgava
Darbs Zemgales pedagogu reģionālā konferencē „Dialogs un saskaņota rīcība”.
84) 16.08.2007. Jēkabpils rajona padome
Piedalīšanās informatīvajā seminārā „Par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības attīstībai”.
85) 22.08.2007. Zemgales RSIC
Darbs Zemgales kultūras darbinieku darba grupas sanāksmē par Zemgales Kultūras
programmas uzlabošanu un grozījumiem Nolikumā 2008.g.
86) 28.08.2007. Viļņa
Darbs INTERREG IIIA projekta INAWARE Konsultatīvās padomes sēdē.
87) 31.08.2007. IZM
Darbs ESF nacionālās programmas par mūžizglītību uzraudzības padomē.
88) 03.-07.09.2007. Zemgales reģions
Sodermanlandes, Zviedrija, eksperta par civilo aizsardzību vizīte Zemgales rajonos,
tikšanās organizēšana ar atbildīgajiem dienestiem un pašvaldību speciālistiem.
89) 06.09.2007. RAPLM
Darbs INTERREG IIIA pārrobežu riska vadības sistēmas izveides projekta darba grupas
sanāksmē.
90) 10.-12.09.2007. Austrija
ZPRAP un speciālistu pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uz Štīrijas inovatīvo
reģionu.
91) 13.09.2007. Aizkraukles rajons
Darbs informatīvā seminārā nevalstiskajām organizācijām, lauku partnerībām par Lauku
attīstības plāna 2007.-2013. un Norvēģijas finanšu instrumenta NVO atbalsta pasākumiem.
92) 14.09.2007. Jelgavas PIC
Viesītes arodvidusskolas un Zemgales RSIC rīkotās konferences izglītības darbiniekiem
organizēšana par ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu atbalstu profesionālās
izglītības un mūžizglītības attīstībai Zemgalē 2007.-2013.g..
93) 17.09.2007. Rīga
NRAP sēde (apstiprināts Zemgales Teritoriālais plānojums).
94) 19.09.2007. RAPLM
Darbs pilsētu integrēto stratēģiju darba grupas sēdē.
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95) 21.09.2007. Rīga
Darbs reģionu apvienotajā Sadarbības komisijas sēdē.
96) 26.-28.09.2007. Jelgava
Piedalīšanās INTERREG IIIB projekta „Baltijas tūrisma tīkla izveide Via Hanseatica
attīstības zonā” noslēguma konferencē.
97) 27.09.2007. Dobeles PIC
Tikšanās ar Verterjotlandes reģiona, Zviedrijas sabiedrības veselības nozares pārstāvjiem
kopēja Zemgales projekta izveidei.
98) 08.10.2007. Zemgales RSIC
Tikšanās ar Norvēģijas finanšu instrumenta un RAPLM pārstāvjiem par ZPR iesniegto
projektu attīstības plānošanas sistēmas uzlabošanu Zemgales pašvaldībās.
99) 09.10.2007. Saeima
Darbs NAP apakškomisijas sēdē.
100) 10.10.2007.Jelgavas rajona padome
Darbs IT – PKC vadītāju un plānošanas reģionu pārstāvju seminārā.
101) 23.10.2007. ZRLP, Jelgava
Tikšanās ar Zemgales Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvjiem par LEADER
projektu ieviešanas organizēšanu.
102) 23.10.2007. RAPLM
Darbs Pilsētvides attīstības koordinācijas padomes sēdē. MK noteikumu un attīstības
programmu izvērtēšanas kritēriju saskaņošana.
103) 24.10.2007. Jelgavas rajona padome
Piedalīšanās eiroreģiona SAULE padomes sēdē.
104) 24.-26.10.2007 Zemgale
Karēlijas Republikas (Krievijas Federācija) pārstāvju vizītes organizēšana Zemgalē,
sadarbības līguma noslēgšana.
105) 24.-26.10.2007. Jelgava
INTERREGIIIB projekta BEN noslēguma konferences organizēšana.
106) 25.10.07. Ķekava
Darbs konferencē – Inovāciju loma reģionālajā attīstībā.
107) 30.10.07. Rīga
Sanāksme par IKT projektiem ES struktūrfondu atbalsta aktivitāšu ietvaros.
108) 07.-09.11.2007. Vācija
Darbs INTERREG IIIB projekta ASAP noslēguma konferencē.
109) 09.22.2007. Jēkabpils dome
Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldību integrēto attīstības
programmu saskaņošana.
110) 12.-14.11.2007. Vācija
Piedalīšanās INTERREG IIIB projekta SEBco noslēguma konferencē.
111) 13.11.2007. Jelgavas PIC
Piedalīšanās informatīvajā seminārā „EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta NVO fonda
grantu programmas”.
112) 21.11.2007. FM
Darbs EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta uzraudzības komitejā. Finanšu pārdale starp
pirmo un otro individuālo konkursu. EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta vadības
komitejā otrā individuālo projektu konkursa noteikumu un specifisko kritēriju saskaņošana,
pilsoniskas sabiedrības grantu shēmas saskaņošana.
113) 23.11.2007. Staļģene
Semināra projektu vadītājiem organizēšana par TEP-a izstrādi ES struktūrfondu
infrastruktūras projektu sagatavošanā.

26

114) 23.11.2007. LLU
Darbs fokusa grupas apspriedē. Zemgales tēls Latvijā.
115) 26.11.2007. Zemgales RSIC
Darbs „Eirobusiņa” viesošanās laikā ES struktūrfondu informācijas centrā TV sižeta
sagatavošanai.
116) 29.11.2007. Bauska
Zemgales tūrisma konferences organizēšana.
117) 29.11.2007. Rīga
Tikšanās par projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem IZM pārziņā esošajās 2007.2013.gada ES struktūrfondu augstākās izglītības aktivitātēs.
118) 30.11.2007. Rīga
Tikšanās par projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem VM pārziņā esošajās 2007.2013.gada ES struktūrfondu veselības aktivitātēs.
119) 74) 03.12.2007. Staļģene
Seminārs projektu vadītājiem par ietekmes uz vidi izstrādi organizēšana ES struktūrfondu
infrastruktūras projektu sagatavošanā.
120) 04.12.2007. Saeima
Darbs NAP apakškomitejas sēdē. Zinātnes un pētniecības institūtu sadarbība ar
uzņēmējiem.
121) 05.12.2007. Rīga
Piedalīšanās seminārā ”Inovācijas stratēģijas formulēšana - priekšnosacījums reģiona
konkurentspējai”.
122) 05-07.12.2007. Braslava Baltkrievija
Darbs INTERREG IIIB projekta BEN un BEN-East starptautiskā seminārā „Masu mediju
loma pārrobežu sadarbības attīstībā”.
123) 09.-11.12.2007. Zviedrija
Vizīte uz Vesterjotlandes reģionu Zviedrijā sabiedrības veselības projekta izstrādes
ietvaros.
124) 11.12.2007. RAPLM
Piedalīšanās NRAP sēdē.
125) 12.-13.12.2007. Bauskas rajons.
Reģionālās konferences organizēšana par ES struktūrfondu ieguldījumu reģiona attīstībā.

2.6. Zemgales plānošanas reģiona rezultatīvie rādītāji
Tabulā ir apkopoti svarīgākie iestādes darbības rezultatīvie rādītāji 2007.gadā. Tie
parāda sasniegto iestādes kompetences jomās un galvenos darbības virzienus.
TABULA AR PLĀNOŠANAS REĢIONA
DARBĪBAS REZULTATĪVIEM RĀDĪTĀJIEM
Pasākums, rezultatīvie rādītāji

2007. gada
plāns

2007. gada
plāna izpilde

Padomes sēžu sagatavošana, norises organizēšana, sēžu
skaits
Sadarbības komisijas sēžu sagatavošana, norises
organizēšana, sēžu skaits
Zemgales plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma izstrāde

12

12

2

2

1

1
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Dalība nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu
sagatavošanas un plānošanas reģiona attīstības plānošanas
dokumentu savstarpējās saskaņotības sēdēs
Dalība nacionālo reģionālās attīstības atbalsta programmu
izstrādē, programmu skaits
Atzinumu sniegšana par reģiona vietējo pašvaldību un
rajonu Teritorijas plānojumiem
Zemgales pašvaldību Teritorijas plānojumu datu bāze,
ievadīto TP skaits
Semināri, konferences vietējām un rajonu pašvaldībām par
teritorijas attīstības plānošanu, ES un nacionālajiem
reģionālās attīstības atbalsta instrumentiem
Informācijas
pieejamības
nodrošināšana
Zemgales
pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Zemgales
pašvaldību un uzņēmēju informēšana par iespējām
piedalīties projektos, piesaistīt finansējumu
 informācija mājas lapā
 mājas lapas apmeklētāju skaits
 noorganizēti semināri
 izsūtīti e-pasti interesentiem
Labas prakses piemēru popularizēšana ES fondu
izmantošanā zinātnē un inovatīvajos risinājumos
 sagatavoti TV/radio sižeti
 sagatavotas ziņu lapas
 izdoti bukleti
Vietējo pašvaldību projektu saskaņošana un atzinumu
sniegšana finansējuma piesaistei
Zemgales tūrisma koordinācijas darba grupas sēdes
organizēšana, sēžu skaits
Zemgales mūžizglītības attīstības darbības plāna ieviešana
Zemgales tūrisma konferences organizēšana
Dalība izstādēs
Dalība Lielupes augšteces baseina Konsultatīvajā padomē.
Darbs RAIL BALTICA Konsultatīvajā padomē
Darbs eiroreģiona „Saule” padomē
Darbs Nacionālajā reģionālās attīstības padomē
Darbs tūrisma Konsultatīvajā padomē (TAVA)
Dalība UNESCO “Izglītība visiem” konsultatīvajā padomē
Darbs Latvijas Lauku foruma darbībā
Darbs Lauku attīstības plāna uzraudzības komitejā
Semināru organizēšana LLKC, pagastu konsultantiem
Dalība Eiropas Savienības struktūrfondu un lauku un
zivsaimniecības fondu darbības programmu aktivitāšu
ieviešanas dokumentācijas sagatavošanā, sēžu skaits
Darbs struktūrfondu (2004.-2006.) ESF, ERAF, ELVGF un
ZVFI vadības komitejās
Darbs ES struktūrfondu komunikācijas vadības grupas darbā
pie Finanšu ministrijas

15

15

5

5

40

42

40

45

5

7

456
25301
40
12718

60

28
12
2
85

7

7

1
1
3

1
1
3
4
1
1
6
4
2
4
4
3
22

33
10
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Darbs EQUAL iniciatīvas uzraudzības komitejā
Darbs Zemgales Reģionālajā profesionālās izglītības un
nodarbinātības padomē
Darbs Norvēģijas un EEZ apvienotajā finanšu instrumentu
uzraudzības un vadības komitejā
Darbs pie LM Sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas
stratēģijas 2006. – 2008. g. izstrādes un uzraudzības
Darbs Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
operacionālo programmu uzraudzības komitejā
Darbs pie INTERREG (IIIA;IIIB) programmas ieviešanas,
pasākumu skaits
Darbs pie ES LEADER + atbalsta programmas ieviešanas,
uzraudzības, pasākumu skaits
Dalība Valsts kancelejas Eiropas Sociālā fonda projektu
vērtēšanas kritēriju sabiedriskajā apspriešanā

2
4

Zemgales reģiona attīstībai no dažādiem avotiem finansēto
sagatavoto projektu skaits

20

8
2
4
4
2
1

2.7. Pārskats par iestādes vadības un rīcības uzlabošanas sistēmām
efektīvas darbības nodrošināšanai
Reģiona darbību reglamentē sekojoši iekšējās organizācijas noteikumi un instrukcijas:
 Grāmatvedības dokumentu aprites instrukcija
 Darba drošības instrukcija
 Darba kārtības noteikumi
 Dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas un virzības noteikumi
 Elektroniskā veidā saņemta iesnieguma, kurš nav parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu, izskatīšanas kārtība.
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA
3.1. Iestādes budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 2007. gadā
Iestāde 2007. gadā pastāvīgi sastādīja, pieprasīja, apstiprināja un izpildīja 2007. gada
budžetu saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. Budžeta izpildes gaitā iestāde stingri ievēroja
likumu „Par budžetu un finanšu vadību”.
Iestādes pamatbudžeta ieņēmumus veido valsts budžeta dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem. Plāns 2007.gadā bija Ls 262 000 apmērā, tā izpilde ir Ls 262 000 jeb 100%.
Iestādes pamatbudžeta izdevumi pavisam kopsummā 2007.gadā bija plānoti
262 353 Ls, bet izpilde ir 256 410 Ls jeb 98%.
Iestādes pamatbudžeta finansējums un tā izlietojums 2007. gadā
2007.gadā
2006. gadā
N.p.k.
Finanšu līdzekļi
(faktiskā
apstiprināts
faktiskā
izpilde)
likumā
izpilde
1
Finanšu resursi
62 500
262 000
262 000
izdevumu segšanai (kopā)
1.1.
62 500
262 000
262 000
dotācijas
1.2.
maksas pakalpojumi un citi
0
0
0
pašu ieņēmumi
1.3.
0
0
0
ārvalstu finanšu palīdzība
2
2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.2.

Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
subsīdijas un dotācijas,
t.sk., iemaksas
starptautiskajās
organizācijās
pārējie uzturēšanas
izdevumi
izdevumi
kapitālieguldījumiem

59 203

262 353

256 410

42 480

257 197

251 257

0

0

0

42480

257 197

251 257

16 723

5 156

5 153

Iestāde 2007.gadā realizēja vairākus Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG un
Eiropas teritoriālās sadarbības projektus, kā arī IZM NP projektu „Zemgales plānošanas
reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana”, „Zemgales
Kultūras programma” un „Pilsētas - lauku sadarbība kā reģionālās attīstības katalizators”
projektu.
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N.p.k.

Projektu finansējums un tā izlietojums 2007. gadā

Finanšu līdzekļi

Eiropas Kopienas
iniciatīvas INTERREG un
Eiropas teritoriālās
sadarbības projekti

0

10 000

10 000

0

0

10 000

1.2.

maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

44 540

44 540

0

1.3.

ārvalstu finanšu
palīdzība

0

0

0

Izdevumi (kopā)

134 646

0

44 540

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

164 074

134 646

0

subsīdijas un dotācijas,
t.sk., iemaksas
starptautiskajās
organizācijās

0

0

0

pārējie uzturēšanas
izdevumi

0

164 074

izdevumi
kapitālieguldījumiem

0

0

1.1.

1

faktiskā
izpilde

2

faktiskā
izpilde

0

164 427

148 285

0

44 540

44 540

0

140 386

140 386

0

0

0

0

0

0

0

24 041

7 899

0

164 074

0

2007.gadā

2.1.

apstiprināts
likumā

2006. g.
(faktiskā
izpilde)

2.1.1.

faktiskā
izpilde

2007.gadā

apstiprināts
likumā

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

apstiprināts
likumā

2006. g.
(faktiskā
izpilde)

2.1.2.

2007.gadā

Zemgales Kultūras
programma

2.2.

2006. g.
(faktiskā
izpilde)

Zemgales plānošanas
reģiona mūžizglītības
atbalsta sistēmas
veidošana un
kapacitātes
stiprināšana

Pilsētas lauku
sadarbība kā
reģionālās attīstības
katalizators
2006. g.
(faktiskā
izpilde)

2007.gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

0

77

77

10 000

0

0

0

0

0

0

77

77

0

0

0

0

0

0

43 252

0

10 000

9 983

0

77

0

44 540

43 252

0

10 000

9 983

0

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 646

0

44 540

43 252

0

10 000

9 983

0

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dotācijas

3.2. Personāls
Reģionā 2007. gadā bija 14
štata vietas. Darbā tika pieņemti trīs
darbinieki.
Visiem darbiniekiem ir
augstākā izglītība, t.sk., trim
darbiniekiem ir maģistra grāds.
Administrācijā ir nodarbinātas 10
sievietes un četri vīrieši.
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Viena no ZPR darbības prioritātēm ir patiesas, savlaicīgas un vispusīgas informācijas
sniegšana par ZPR aktivitātēm, skaidrojot īstenoto politiku un darbības pamatnostādnes.
Lai reģiona pašvaldības, valsts institūciju pārstāvniecības Zemgalē, uzņēmēji,
sabiedriskās organizācijas un ikviens interesents regulāri tiktu informēti par svarīgākajām
norisēm reģionā, ZPR izveidota vairāku pakāpju sabiedrības informēšanas sistēma, kas
nodrošina nepieciešamās informācijas gan saņemšanu, gan izplatīšanu.
Par galveno informācijas izplatīšanas nesēju moderno tehnoloģiju laikmetā tiek
uzskatīta 2007. gadā uzlabotā ZPR mājas lapa internetā, kuras adrese ir www.zemgale.lv .
Tās aktualitāšu sadaļa tiek veidota kā savdabīgs ziņu kanāls, kur pastāvīgi var lasīt
aptuveni 40 dažādas informācijas par ZPRAP pieņemtajiem lēmumiem, izsludinātajiem
projektu konkursiem un ieviestajiem projektiem, par svarīgākajiem notikumiem
ekonomikā, izglītībā, zinātnē, kultūrā un sociālajā sfērā. Līdztekus tam informatīvie
materiāli pārsvarā tiek papildināti ar foto ilustrācijām, kuras izmantojamas arī izstāžu,
bukletu un citu reklāmas materiālu noformēšanā.
2007. gadā ZPR mājas lapā aktuālā informācija papildināta 223 reizes, bet
reģistrēto apmeklējumu skaits ir 23 618.
Bez tam jaunākās ziņas no Zemgales elektroniskā veidā operatīvi un regulāri tiek
sūtītas publicēšanai tādām lielākajām ziņu aģentūrām kā LETA, BNS, valdības laikrakstam
„Latvijas Vēstnesis”, portāliem – www.aktuali.lv, www.notikumi.lv , informatīvajiem
izdevumiem „Agrozirnis”, „Agropols”, nedēļas laikrakstam „Latvijas Lauku Biznesa
Laikraksts”, nedēļas žurnālam „Komersanta Vēstnesis”, Latvijas Pašvaldību savienības
ikmēneša žurnālam „Logs”, reģionālajām radio un televīzijas raidorganizācijām,
Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils rajona laikrakstu redakcijām.
Interesanti, ka 2007. gadā Zemgales informācijas nesēju loks papildinājies ar jaunas ziņu
aģentūras BNA portālu www.bna.lv , biznesa ziņu portālu www.biz24.lv , portālu
www.eirozinas.lv , žurnālu „Tūrists”, Jelgavas radio staciju www.zalaisvilnis.lv , Jelgavas
Informācijas aģentūras portālu www.jelgavasvestnesis.lv un nedēļas laikrakstu „Jelgavas
Vēstnesis”, Zemgalē pirmo periodisko žurnālu „Nedēļa Jelgavā”, bet testēšanas režīmā
sākusi darboties Jelgavas televīzija.
Informācijas apmaiņas laukā svarīgu vietu ieņem Eiropas Savienības struktūrfondu
Zemgales reģionālais informācijas centrs un tā mājas lapa internetā –
www.esfondizemgale.lv, kur 2007. gadā reģistrēti 1 683 apmeklējumi, bet aktuālā
informācija papildināta 233 reizes. Bez tam centra darbinieki sagatavojuši un elektroniski
vairāk nekā 300 adresātiem izplatījuši 12 ikmēneša Ziņu lapas ar aktuālu informāciju par
ES struktūrfondu apguvi reģionā. Pieaugošā interese par minētā informācijas centra darbu
liecina, ka iedzīvotāju vidū tas kļuvis atpazīstams, bet sniegtie pakalpojumi ir vajadzīgi. To
sekmējuši arī veiktie pasākumi pašreklāmas jomā – sagatavots, iespiests un semināros,
konferencēs, izstādēs, kā arī maršruta autobusos izplatīts informatīvs plakāts ar kopējo
tirāžu 5 000 eksemplāru, iespiestas 600 vizītkartes, 3 000 kabatas kalendāru, 600 galda
kalendāru, 4 000 stila mapju, buklets „Mūžizglītības iespējas Zemgalē”.
Pārskata periodā ZPRAP apstiprinātajā reģiona Teritorijas plānojumā deklarēts, ka
Zemgale nākotnē veidosies par reģionu ar attīstītu zinātņu ietilpīgu ekonomiku, ražotnēm
un pakalpojumiem ar augstu pievienoto vērtību. Tālab reģiona administrācijas ikdienas
darbs 2007.gadā bija vērts uz minētā mērķa sasniegšanu, tas atspoguļojās arī komunikācijā
ar sabiedrību. Tā Īpašu uzdevumu ministra Eiropas līdzekļu pārvaldes lietās Normunda
Broka vizītes laikā Zemgalē galvenā vērība tika veltīta jaunu produktu un tehnoloģiju
ieviešanas jautājumiem SIA „Iecavnieks” Bauskas rajonā un zināšanu pārneses ražošanā
dažādiem aspektiem Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Jaunāko zinātnes atziņu
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popularizēšanai kalpoja noorganizētās gadskārtējās Lauka dienas Zemkopības zinātniskajā
institūtā Skrīveros un Valsts Augļkopības institūtā Dobelē, kā arī tradicionālo Ražas svētku
zinātniskie lasījumi LLU mācību un pētījumu saimniecībā „Vecauce”. Plašu rezonansi
sabiedrībā un medijos guva LLU Meža
fakultātes dalība inovāciju skatē Rīgā,
kur demonstrēja Latvijā pirmo iegādāto
bezpilota helikopteru zinātnisko pētījumu
veikšanai meža nozarē. Tāpat pirmo reizi
LLU bija noorganizēta „Zinātnieku nakts
– 2007”, kas galvenokārt bija domāta
skolu jaunatnes ieinteresēšanai studēt
inženierzinātnes un dabas zinātnes.
Līdzīgi kā iepriekšējos gados,
neiztrūkstoša
bija
ZPR
dalība
starptautiskajā
tūrisma
gadatirgū
„Balttour – 2007”, izstādē „Skola –
2007”,
kā
arī
reģionālajā
lauksaimniecības izstādē „Vecauce- 2007”, kur pirmo reizi ZPR piedalījās ar atsevišķu
stendu, speciālisti popularizēja redzamākos tūrisma produktus Zemgalē un Eiropas
Savienības struktūrfondu reģionālā informācijas centra pakalpojumus.
Zemgales
tēla
veidošanai
un
popularizēšanai kalpoja reģionā pazīstamu
inteliģences un komersantu aprindu pārstāvju
dalība Latvijas institūta organizētajā diskusijā
par valsts zīmolvedības stratēģijas izstrādi, kam
sekoja plaša konference galvaspilsētā. Tāpat
Zemgales vārda starptautisko skanējumu
veicināja Jelgavā noorganizētā Baltijas jūras
valstu eiroreģionu sadarbības tīkla konference,
kā arī ZPR vadības un speciālistu pieredzes
brauciens uz Karēlijas Republikas galvaspilsētu
Petrozavodsku Krievijā, kam sekoja pašu mājās
Vecaucē notikusī sadarbības līguma parakstīšana ar Karēlijas Republikas Pašvaldību
apvienību.
Savukārt
INTERREG
IIIB
programmas atbalstītā projekta „Baltijas
tūrisma tīkla izveide VIA Hanseatica
attīstības zonā” ieviešanas noslēguma fāzē no
apmeklētajiem vairākiem desmitiem tūrisma
objektiem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā
speciālisti par labāko atzina Tērvetes dabas
parku Dobeles rajonā. Tērvetes dabas parkā
atklātais pasaku bānītis tāpat kā Lodiņa alus
darītavā Bauskā sniegtie pakalpojumi
tūristiem un starptautiskais Ledus skulptūru
festivāls Jelgavā tika atzīti par gada labākajiem jaunajiem tūrisma produktiem Latvijā. Bez
tam par ģimenei draudzīgāko atpūtas vietu Zemgalē atzīts Rūķu ciems Lediņos Jelgavas
rajonā, bet sakoptākā pagasta godā Zemgalē 2007. gadā nonāca Vecumnieku pagasts
Bauskas rajonā. Zemgalieši lepojas, ka starp Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
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ministrijas Gada balvas 20 ieguvējiem dažādās nominācijās seši laureāti - Raitis Vītoliņš,
Jānis Krūklītis, Vilnis Plūme, Laima Orbska, Inta Ūbele un Māris Ainārs – ir no ZPR.
ES Struktūrfondu Informācijas centrs
Informācijas apmaiņas darbā īpaši jāuzsver Eiropas Savienības struktūrfondu
Zemgales reģionālā informācijas centra darbība, kas līdzīgu institūciju vidū kļuvis par
atpazīstamāko valstī, ko apstiprina firmas SKDS veiktās socioloģiskās aptaujas rezultāti.
Nepilna gada laikā, kopš centrs izveidots, noorganizēti 44 semināri, klātienē konsultēts
vairāk nekā 217 cilvēku, ik mēnesi sagatavota un publiskota Ziņu lapa, ko elektroniskā
formātā regulāri saņem reģiona pašvaldības, bibliotēkas, izglītības iestādes, nevalstiskās
organizācijas un citi sadarbības partneri.
Centram ir sava mājas lapa internetā, kas ir specifiska satura,
taču vidēji ik dienu to apmeklē vairāk nekā 30 interesentu. Tāpat ir
izveidota interaktīva reģiona karte, kurā atspoguļo informāciju par
apstiprinātajiem projektiem katrā no ES struktūrfondiem rajonu
griezumā, tāpat centrs gatavo un izplata analītisku informāciju par
struktūrfondu apguves gaitu reģionā. Reģionā veiktās aktivitātes
struktūrfondu apguvē regulāri gūst atspoguļojumu LTV – 1 programmā „Novadu
Vēstis”, „Eirobusiņš” un LATVIJAS Radio programmā „Eiropas atslēgas”.
Noorganizēti 40 semināri un sagatavoti 28 semināru vērtējumi.
Konsultēti 208 interesenti, izsūtīts 414 informatīvs e-pasti aptverot 12718 saņēmējus.
Sagatavoti 28 TV/radio sižeti
Savāktas 143 publikācijas par ES fondiem.
Sagatavotas un izplatītas 12 ziņu lapas.
Iztulkots un sagatavots iespiešanai ZPR buklets angļu valodā, atlasīti un sistematizēti
fakti, sagatavots diktora teksts reklāmas video filmas izveidei, veikti sagatavošanās darbi
filmēšanai. Reģiona pašvaldībās un daļā no sabiedriskā transporta izplatīts buklets un
plakāts par SF Zemgales IC darbību..
Sagatavots un iespiests buklets „Mūžizglītības iespējas Zemgalē”
Sākot no 2.janvāra uzsākta projekta ieviešana. Martā tika noslēgta „Vienošanās ar
LR FM par Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbību
2007”., kas paredz atskaites sistēmu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, iesniegtas 4
atskaites FM par Zemgales reģionālo ES struktūrfondu informācijas centra darbību un
rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, saskaņā ar noslēgto vienošanos. Galvenie rezultatīvie
rādītāji ir sekojoši: 9454 informētas personas, 9 ziņu lapas, 180 konsultētas personas, 40
semināri, 60 savāktas publikācijas, 20 sižeti, nodrukāti reprezentācijas materiāli (5000
plakāti, 600 vizītkartes, 3000 kabatas kalendāri), 151 reizi atjaunota mājas lapa, reģistrēti
6698 mājas lapas apmeklētāji.
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5. PLĀNI 2008. GADAM
5.1. Nākamā gada prioritātes:
 Reģiona Attīstības programmas 2007.-2013.gadam aktualizācija - izstrāde un
apstiprināšana.
 Pašvaldību izstrādāto Teritorijas plānojumu un Attīstības programmu izvērtēšana.
 Izveidot reģiona pašvaldību Teritorijas plānojumu datu bāzi.
 Zemgales Inovatīvas attīstības programmas izstrāde.
 Zemgales Tūrisma attīstības programmas izstrāde.
 Jēkabpils ES struktūrfondu informācijas punkta izveide un darbības uzsākšana.
 Aktuālās informācijas pieejamības nodrošināšana par ES struktūrfondiem Zemgales
pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem, Zemgales pašvaldību un uzņēmēju
informēšana par iespējām piedalīties projektos Informācijas centrā Jelgavā un
Jēkabpilī.
 Reģiona dalības organizēšana starptautiskajā gadatirgū - BALTTOUR 2008.
 Dalība izstādē „Skola 2008”, nodrošinot kopējo stendu izveidi, popularizējot
mūžizglītības piedāvājumu reģionā.
 Reģiona tūrisma konferences organizēšana.
 Zemgales mūžizglītības projekta izstrāde, realizācija.
 Zemgales 2008.g. Kultūras programmas projekta realizācija.
 Zemgales 2009.g. Kultūras programmas projekta izstrāde.
 Reģionālo un starptautisko projektu izstrāde un realizācija.

5.2. Prioritātēm piešķirtais finansējums 2008. gadā
Prioritāte
Zemgales plānošanas reģiona pamatbudžets
Informācijas centra budžets
Nacionālās programmas projekts „Zemgales plānošanas
reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un
kapacitātes stiprināšana”
Zemgales Kultūras programma
EEZ/ Norvēģijas finanšu instrumenta projekts
„Pilotprojekta izveide jauniešu noziedzības līmeņa
mazināšanai Zemgales plānošanas reģionā”
EEZ/ Norvēģijas finanšu instrumenta projekts
„Kompleksa uz inovatīviem pasākumiem balstīta
Zemgales pierobežu teritoriju attīstības projekta izstrāde”
Ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts
pamatbudžetā (INTERREG projekti)

Finansējums,
LVL
280 000
55 000
92 836
20 000
15 531

15 548
68 368
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5.3. Starptautiskie un reģionālie projekti
Reģionālās projektu nodaļas plāni:
 Gatavot un iesniegt vismaz sešus projektus EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta otrajam individuālo projektu konkursam prioritātēs:
„Tieslietas”, „Reģionālā attīstība”, „Vides aizsardzība”, „Ilgtspējīga attīstība”,
„Izglītība”, „Veselība”, saskaņā ar plānošanas darba grupā identificēto un
pašvaldību projektu sarakstu prioritārā secībā.
 Gatavot un iesniegt EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
Pārrobežu sadarbības programmā un Īstermiņa ekspertu fondā pa vienam
projektam;
 Gatavot un iesniegt projektus Eiropas Sociālajam fondam 2007.-2013.:
o par plānošanas reģiona un pašvaldību speciālistu kapacitātes
paaugstināšanu, attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanu, speciālistu
piesaisti plānošanas reģioniem, publisko pakalpojumu uzlabošanu un
kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu;
o par sociālo pakalpojumu tīkla attīstību plānošanas reģionos;
o par mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanu plānošanas reģionos;
o par profesionālās orientācijas un karjeras izglītības pieejamības
palielināšanu jauniešiem, profesionāli orientētas izglītības attīstību,
koordinējot Zemgales profesionālās izglītības iestāžu darbu.
 Piedalīties likumdošanas aktu, kas attiecas uz ES struktūrfondiem, Šveices finanšu
instrumentu, saskaņošanas procesā, sniedzot atzinumus Valsts sekretāru sanāksmē
izsludinātajiem projektiem un piedaloties starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmēs
pēc ministriju uzaicinājuma.
 Nodrošināt iesākto projektu turpinājumu un finansējuma piesaisti darbības
paplašināšanai
o Zemgales ES struktūrfondu informācijas centra darbībai, piesaistot tehnisko
palīdzību no ESF, ERAF, KF, kā arī Lauku attīstības programmas
līdzekļiem un izveidojot centra filiāli Jēkabpilī.
o Turpinot „Zemgales plānošanas reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas
veidošanas un kapacitātes stiprināšanas” projektu, ieviest jaunu aktivitātiprofesionālās izglītības iestāžu nodrošinājums ar jaunu mācību literatūru.
o Turpinot „Zemgales Kultūras programmas” realizāciju lielākā apjomā.
 Nodrošināt apstiprināto projektu ieviešanu un uzraudzību.
Starptautisko projektu nodaļas plāni:






”Amatniecības centru izveide Zemgales reģionā un pārrobežu sadarbības
veicināšana kopīgu amatniecības un eko tūrisma produktu izveidē Latvijas un
Lietuvas kaimiņu reģionos”. Pārrobežu sadarbības programma Latvija – Lietuva
2007.-2013.Izpildes termiņš : 2008.-2010.
”Muzeja pieejamības un pievilcības veidošana”. Pārrobežu sadarbības programma
Latvija – Lietuva 2007.-2013. Izpildes termiņš : 2008.-2010.
„Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras izveide un attīstība”. Pārrobežu
sadarbības programma Latvija – Lietuva 2007.-2013.Izpildes termiņš : 2008.-2010.
„Vides kvalitātes uzlabošana Lielupes baseinā”. Pārrobežu sadarbības programma
Latvija – Lietuva 2007.-2013.Izpildes termiņš : 2008.-2010.
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„Velomaršrutu izstrāde Zemgales un Lietuvas pierobežas teritorijā”. Pārrobežu
sadarbības programma Latvija – Lietuva 2007.-2013.
„Veloceliņu tehniskās infrastruktūras uzlabošanas pasākumi Zemgales un Lietuvas
pierobežas teritorijā”. Pārrobežu sadarbības programma Latvija – Lietuva 2007.2013.
„Kopēja teritorijas plānojuma izstrāde Zemgalē, Šauļu un Panevēžas apgabalos
(Lietuva)”. Pārrobežu sadarbības programma Latvija – Lietuva 2007.-2013.
„Via Hanseatica-2”. INTERREG IV B. Izpildes termiņš : 2008.-2011.
„ReMode”(Integrated Modes of eService Provision for Remote Areas / Epakalpojumu nodrošinājums āttālās teritorijās integrētos veidos)”. INTERREG IV
B. Izpildes termiņš : 2008.-2011.
„Women Entrepreneurship in the Baltic region”. INTERREG IV B.
„Pilsētu un lauku mijiedarbība dzīves kvalitātes uzlabošanai”. INTERREG IV B.
Izpildes termiņš : 2009.-2011.
„Zemgales inovatīvā tīkla izveide un attīstība”. INTERREG IV C. Izpildes termiņš
: 2009.-2011.

Apstiprināts
2008. gada 17. jūnijā
Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes
lēmums Nr. ___
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