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Godātie pārskata lasītāji!
Jūsu vērtējumam nododam Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) 2019. gada Publisko pārskatu,
rodot iespēju vairāk uzzināt par iestādes pērnā gada darbību, saņemt atbildes uz interesējošiem
jautājumiem.
Iesākumā vēlos bilst, ka pārskata periodā aizritēja tieši viena desmitgade kopš Latvijas vidienē 20
novadu un divu pilsētu pašvaldības kā līdztiesīgi sadarbības partneri veido un tālāk stiprina Zemgales
plānošanas reģionu. Kopā esam virzījuši un balstījuši viens otru, nemitīgi pilnveidojuši dažādas
sadarbības formas, izstrādājuši un īstenojuši virkni nozīmīgu projektu, kas vērsti uz veiktspējas
palielināšanu katrā pašvaldībā un reģionā kopumā, uz ekonomikas, vides aizsardzības, sociālās,
kultūras un izglītības sfēras attīstību teritorijā. Esam stiprinājuši ticību savām spējām un prasmēm,
vairojuši cilvēku piederības sajūtu savām mājām – zemei katrā pagastā, novadā un pilsētā. Šī
vadmotīva rosināti, visnotaļ aktīvi un daudzpusīgi esam strādājuši arī ieejot nākamajā – otrajā
sadarbības desmitgadē.
Tradicionāli katru no Zemgales Attīstības padomes (ZAP) ikmēneša sēdēm esam centušies
organizēt kādā no novadiem vai pilsētā, tādējādi ļaujot tuvāk iepazīties ar vietējās pašvaldības pieredzi
dažādu aktuālu sociālekonomisku jautājumu risināšanā, nereti pieaicinot un uzklausot arī atbilstīgu
ministriju un valsts institūciju amatpersonas, apmeklējot kādu no vietējiem uzņēmumiem vai
pašvaldības iestādēm. Piemēram, Salas novadā apspriedām Valsts policijas darba aktualitātes reģionā,
vērtējām Eiropas Savienības pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta “Vietējo
sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas un
Lietuvas pierobežā” ieviešanas gaitu. Savukārt Tērvetes novadā ar Labklājības ministrijas pārstāvju
piedalīšanos runājām par Eiropas Sociālā fonda atbalstītajā projektā “Atver sirdi Zemgalē”
sasniegtajiem rezultātiem, apmeklējām vietējo Rehabilitācijas centru, iepazināmies ar tā sniegtajiem
pakalpojumiem. Augusta sēdē Ozolnieku novadā, beidzoties ievēlēšanas pilnvaru termiņam, sniedzu
vispusīgu pārskatu par paveikto aizvadītajos divos gados, bet, notikušajās vēlēšanās, atklāti balsojot,
Padome vienprātīgi lēma pilnvaras pagarināt uz vēl diviem gadiem kā Padomes priekšsēdētājam, tā
viņa vietniekam.
Par nozīmīgu notikumu reģiona dzīvē var uzlūkot oktobrī ZAP pieņemto lēmumu par ZPR
Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes sākšanu. Jaunā dokumenta izstrāde notiks ciešā
sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un citām valsts institūcijām, ar visām
reģiona pašvaldībām, daudzām nevalstiskajām organizācijām un kaimiņu Plānošanas reģioniem.
Topošajā dokumentā, kura izstrādi plānots pabeigt 2021. gada pavasarī, būs ietverts pašreizējās
situācijas analīzes kopsavilkums, tendences un prognozes, rīcību kopums reģiona ilgtermiņa
stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai. Minētajā programmā atspoguļojumu gūs vēl divi pārskata
periodā izstrādātie dokumenti – Zemgales Enerģētikas rīcības plāns un Zemgales Reģionālais ainavas
un zaļās infrastruktūras attīstības plāns, kas ir pirmais šāda veida dokuments Latvijā.
Citā ZAP sēdē, saistībā ar valstī sākto Administratīvi teritoriālo reformu, politiķi izstrādāja virkni
priekšlikumu ZPR funkciju papildināšanai plānošanas, ekonomiskās aktivitātes palielināšanas,
sabiedriskā transporta un autoceļu, vides resursu pārvaldības, izglītības, sociālo pakalpojumu un
veselības aprūpes un kultūras attīstības jomā. Lai veicinātu uzņēmējdarbības stiprināšanu reģionā,
ZAP, līdzīgi kā iepriekšējos gados, rosināja katru no pašvaldībām izraudzīties vienu titula “Gada
uzņēmējs Zemgalē – 2019” cienīgu ieguvēju un gada nogalē tradicionāli Rundāles pilī rīkoja laureātu
cildināšanu, pasniedzot ZPR Atzinības rakstu un pašvaldību piešķirto naudas balvu 500 eiro apmērā.
Noslēdzoties Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstīta projekta ieviešanai,
atpūtas kompleksā “Rožmalas” vairāk nekā 130 uzņēmēji un uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti
prestižā starptautiskā konferencē ”Uzņēmējdarbības atbalsta metodes, to efektivitāte” apkopoja
pieredzi par atbalsta veidiem, eksportspējas, pārdošanas un e-komercijas lomas nozīmi uzņēmumu
konkurētspējas palielināšanā. Ar ZAP un pašvaldību atbalstu reģiona uzņēmējiem bija rasta iespēja
piedalīties Kurzemes un Zemgales uzņēmēju dienās, starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū
“Balttour – 2019” un pirmo reizi arī Zemgales novadu dienā Rīgas Centrāltirgū, kas vainagojās ar īpaši
labiem panākumiem, jo tā bija iespēja plašam apmeklētāju lokam prezentēt jaunākos pārtikas un
lauksaimniecības preču paraugus, amatniecības izstrādājumus, bet daudzpusīgā kultūras programmā
popularizēt Zemgales daudzveidīgā tēla pievilcību.
Savukārt ar mērķi sekmēt zemgaļu un sēļu materiālās un nemateriālās kultūras daudzveidības

saglabāšanu, kā arī tās pieejamības nodrošināšanu visattālākajās apdzīvotajās vietās ZPR izstrādāja un
sekmīgi ieviesa Valsts Kultūrkapitāla un Latvijas Valsts mežu atbalstīto “Zemgales Kultūras programmu
– 2019”. Programmas īstenošanai ekspertu komisija saņēma 91 projekta pieteikumu ar kopējo
pieprasīto summu – vairāk nekā 330 000 eiro, taču atbilstīgi piešķīrumam 76 000 apmērā, atbalstu
guva 45 projektu pieteikumi. Tradicionāli ZAP atbalstīja arī Zemgales vidusskolēnu zinātniski
pētniecisko darbu gadskārtējās konferences norisi sešās zinātņu nozarēs. Uz konferenci bija izvirzīti
178 darbi, visvairāk sociālo zinātņu un dabas zinātņu sekcijā. Labāko darbu autori saņēma 50 eiro
naudas balvu un piemiņas velti – vērtīgu grāmatu. Zemgales Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar
reģiona uzņēmējiem pirmo reizi bija noorganizējis skolu jaunatnes konkursu reklāmas izstrādes jomā
“Radošā Zemgale”, kam sekoja forums “ Uzņēmējdarbības gara veicināšana jauniešos”.
Par izstrādātajiem, Eiropas Savienības finanšu instrumentu atbalstītajiem projektiem un to
ieviešanu pārskata periodā, kā arī par iestādes citām aktivitātēm pilnīgāku ieskatu varēsit gūt šīs
Publiskā pārskata turpmākajās lappusēs. Esmu pārliecināts, ka ZPR arī turpmāk ar saviem darbiem būs
pamanāms pārējo Plānošanas reģionu vidū, valstī kopumā un kaimiņu zemēs, bet iedzīvotāji gūs
gandarījumu par labklājības izaugsmi un uzlabojumiem kvalitatīvas dzīves telpas nodrošinājumā, būs
lepni par savu pilsētu vai novadu Latvijas vidienē – Zemgalē.
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. 2019. gada 20.augustā par padomes priekšsēdētāju
atkārtoti 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
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 Aivars Kraps (līdz 18.06.2019. 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.

•

ZPR Enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025. gadam

•

Zemgales reģionālais ainavas un zaļās infrastruktūras plāns 2020.-2027. gadam

Īstermiņa plānošanas dokuments (viens gads)
•

Katru gadu ZPRAP sēdē apstiprināts Darba plāns.

1.6. Sabiedriskais transports
Sabiedriskā transporta organizēšana

•

Izstrādāti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai maršrutu tīkla
funkcionalitātes uzlabošanai, tai skaitā izstrādāti un analizēti 133 grozījumi reģionālajā
vietējās nozīmes tīklā, tai skaitā 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;

•

VSIA “Autotransporta direkcija” uzdevumā veikti norādīto maršrutu (ar zemiem
ieņēmumiem) analīze un grozījumi;
Sniegta informācija autoceļu P97, P98, P94, A6, A7, P100, P96, V1457, P104 (kopā 9,
bija 7 būvprojekti) rekonstrukciju būvprojektos par pieturvietu vēlamo izvietojumu un
aprīkojumu pēc rekonstrukcijas, par satiksmes organizēšanu un pieturvietu atrašanās
vietu remontdarbu laikā. Tika veikta esošo pieturvietu un autoceļu posmu apsekošana;
Saskaņotas 11 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 29 uzdevumi (dokumenti ) un materiāli reģiona pārstāvim 20 Sabiedriskā
transporta padomes sēdēm (t.sk. 8 (astoņām) rakstveida procedūrām); pieņemti
zināšanai 18. jautājumi, kas saistīti ar sabiedriskā transporta nozari;
Nodrošināta dalība 12 Sabiedriskā transporta padomes sēdēs;
Veikta pieturvietu izpēte par 59 pieturvietu iekļaušanu, saglabāšanu vai atjaunošanu
47 maršrutu kustības sarakstos, kur sadarbībā ar pārvadātājiem un pašvaldībām veikta
pasažieru plūsmas analīze un pamatojumu sagatavošana;
Pēc VSIA “Autotransporta direkcija” uzdotā uzdevuma, kur aicināts apzināt
precizējumus par pieturvietu iekļaušanu vai izņemšanu no autobusu kustību sarakstiem
- apkopota informācija no visām 22 pašvaldībām, kur sniegti priekšlikumi un
ierosinājumi par nepieciešamību pieturvietas iekļaut vai izņemt no kustību sarakstiem,
kā arī, no atsevišķām pašvaldībām saņemta papildus informācija par pieturvietu
nosaukumu maiņu, par pieturvietām, kurām nav uzstādītas ceļa zīmes un kur
nepieciešams demontēt esošās, kā arī, citi priekšlikumi un precizējumi;
Noorganizētas 6 maršrutu apsekošanas komisijas Bauskas, divreiz Jēkabpils, divreiz
Jelgavas un Skrīveru novados, par ko sastādīti arī apsekošanas akti;
Sasauktas un organizētas sešas darba grupu sanāksmes:
• Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā, lai pārrunātu pagasta aktualitātes
autoceļu un sabiedriskā transporta jautājumos;
• Vecumnieku novada Valles pagasta skolā, lai pārrunātu pieturvietas izveidi pie
skolas un skolnieku drošas pārvietošanās iespējas;
• Jelgavas novada Glūdas pagasta Viesturciemā un Nākotnes ciemā, lai pārrunātu
aktualitātes par sabiedriskā transporta organizēšanu, kā arī, pieturvietu
sakārtošanu;
• Jelgavas novada Kalnciema pagastā Ruduļciemā ierīkotas jaunas pieturvietas
Ruduļciems un Rožu iela (par pašvaldības autoceļu sabiedriskais transports
iepriekš nebija kursējis);
• Jelgavas novadā, kur izskatīts jautājums par pārvadātāja SIA “Migar”
pārvadājumiem, kopā ar iesaistītajām Jelgavas novada pagastu pārvaldēm, lai
pārskatītu maršrutu tīklu, novēršot iespējamās neprecizitātes maršrutu tīklā
pārvadāto pasažieru statistikas datos;
•

•

•

Organizēta starpinstitūciju sanāksme attiecībā uz izmaiņu veikšanu (optimizācijas
pasākumus) maršrutā Jelgava – Tukums. Piedalās Valsts SIA “Autotransporta
direkcija”, Rīgas plānošanas reģions un Zemgales plānošanas reģions.

Pamatojoties uz “Autopārvadājumu likums” 35. un 351. pantu un Ministru kabineta
2019. gada 27. augusta noteikumiem Nr.405 “Noteikumi par pasažieru
komercpārvadājumiem ar taksometru” izstrādāta “KĀRTĪBA speciālo atļauju (licenču)
un licenču kartīšu izsniegšanai pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem”, kā
arī atjaunoti saistošie dokumenti ar papildinājumiem;
Reģionā organizēta un notikusi viena licencēšanas komisijas sēde, kurā izsniegta viena
speciālā atļauja (licence) komercpārvadājumu veikšanai ar taksometru un izskatīti 95
pieteikumi licenču kartīšu izsniegšanai – izsniegtas 95 licenču kartiņas;
Autoceļu attīstība

Sadarbojoties ar VSIA „Autotransporta direkcija” un projektētāju firmām apsekoti
autoceļu remontējamie posmi, saskaņotas maršrutu izmaiņas, kā arī pieturvietu
izvietojums.
VSIA „Autotransporta direkcijai” un projektētāju firmām sniegti saskaņojumi,
priekšlikumi un ierosinājumi būvprojektu izstrādei autoceļu pārbūves vai atjaunošanas
darbiem šādiem autoceļiem:
•
•
•

A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Patarnieki);- seguma
atjaunošanas darbiem pie Pļaviņām (74 km – 132 km);
P75 Jēkabpils–Lietuvas robeža (Nereta)- veiktajiem garantijas remontiem;
P87 Bauska–Aizkraukle –beidzamajiem pārbūves darbiem no 61.2 km – 63,36
km pie Jaunjelgavas;

•

P94 Jelgava–Staļģene–Code – saskaņotajām pieturvietām pirms autoceļa
remonta;
Pabeigti pārbūves darbi uz vairākiem reģionāliem autoceļu posmiem:
1) P93 Jelgava–Iecava;
2) asfalta segums atjaunots uz autoceļa P103 Dobele – Bauska posmā no Mūrmuižas līdz
Elejai;
3) P32 Augšlīgatne – Skrīveri no 61 km līdz 71 km veikta pilna autoceļa posma pārbūve;
4) autoceļa P87 Bauska – Aizkraukle posmā no 34 km līdz 82 km veikta asfalta seguma
atjaunošana;
5) uz autoceļa Tukums–Auce (P104) posmā no Lielauces līdz Aucei veikti asfalta seguma
atjaunošanas darbi un sakārtotā pieturvieta (sk.attēlā).

6) pabeigta krustojuma pārbūve Ozolnieku novadā - apļa izbūve uz autoceļa P100 Jelgava–
Dalbe;

7) atjaunots asfalta segums autoceļa posmā P97 Jelgava – Dobele – Annenieki, kā arī
paralēli izbūvēts gājēju - velosipēdistu celiņš 3,16 km garumā;
8) 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)) veikta pilna ceļa
rekonstrukcija, seguma asfaltēšana trīs kārtās, kā arī Dūņupes caurtekas un
autobusu pieturvietu pārbūve.
9) pārbūvēts tilts pār Platoni uz autoceļa P103 Dobele – Bauskā Jelgavas novadā;
10) veikta Maizītes tilta pārbūve Skrīveru novadā un citi darbi.
Augstākminētajiem autoceļu posmiem remontdarbu laikā esam saskaņojuši plānoto satiksmes
organizāciju.
Autoceļu būvdarbi darbi jāturpina uz autoceļiem P104 Tukums–Auce–Lietuvas robeža (Vītiņi)
kā arī uz citiem autoceļiem.
Uzsākti pārbūves būvdarbi uz autoceļa P95 Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža
( Žagare) posmā no Tērvetes līdz Lietuvas robežai, kā arī citur.

2. DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. ZPR Attīstības padomes sēdes
•

Notikušas 12 ZPRAP sēdes;

•

Notikusi viena vietējo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce;

•

ZPRAP pieņēmusi 53 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;
Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2015-2020 uzraudzības
pārskats (1) apstiprināts 15.10.19. ZPRAP sēdē, lēmums Nr. 127.Sagatavots (1)
pārskats par Zemgales reģiona rīcības plāns enerģētikā ieviešanu 2016.-2020.g.,
apstiprināts ZAP 2019.gada 22.janvārī;
Pieņemts lēmums par Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.2027. izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu, 15.10.2019 ZAP sēdē.,
lēmums Nr. 128;
Uzsākta Zemgales reģiona E- Mobilitātes plāna izstrāde;
Sniegti 12 atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības
programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem un normatīvo aktu prasībām - Vecumnieku, Kokneses, Aizkraukles,
Pļaviņu, Krustpils, Aknīstes , Ozolnieku pašvaldībām;
Sniegti 16 nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju
plānojumu izstrādei - Viesītes, Salas, Tērvetes, Ozolnieku, Pļaviņu, Jelgavas, Iecavas,
Skrīveru, Bauskas novadu pašvaldībām un Jēkabpils pilsētai.

2.3. Plānošanas dokumentu ieviešanas atbalsta pasākumi
Vispārējie pasākumi un aktivitātes
•

Organizētas 12 ZPRAP sēdes;

•
•

Organizētas 5 nozaru attīstības darba grupas sanāksmes plānošanas dokumentu
izstrādei un uzraudzībai;
Organizēta 2018. gada Publiskā pārskata izstrāde un apstiprināšana;

•

Organizēta 2020. 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 septiņi projektu koncepti attīstības atbalsta pasākumos;

•

•

Organizēta reģiona tūrisma nozares pārstāvniecība izstādē “Balttour 2019”;

•
•

Organizēta reģiona pārstāvniecība izstādēs “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2019”,
“Uzņēmēju dienas Vidzemē 2019”, “Uzņēmēju dienas Latgalē 2019”;
Organizēts uzņēmēju godināšanas pasākums “Gada uzņēmējs Zemgalē 2019”;

•

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 - tūrisma nozares iespējām, uzsāktajiem un plānotajiem
projektiem, to īstenotajām aktivitātēm un rezultātiem, aktualitātēm nozarē, kā arī
par piedalīšanos izstādē “Balttour 2019”.
Nodrošināta dalība Tautsaimniecības padomes Tūrisma komitejas sēdēs (EM).
Organizēts un izveidots kopīgs pašvaldību stends “Balttour 2019” izstādē.
Pārskata periodā izplatīta informācija par izsludinātajiem projektu konkursiem.
Tiek ieviesti trīs tūrisma nozares projekti Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmā - LLI–187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš””, LLI-313
“Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos” un Lavijas - Lietuvas Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Nemateriālā
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un izmantošana kvalitatīvas
dzīves vides veidošanā un iedzīvotāju piederības stiprināšanā Latvijas–Lietuvas–
Baltkrievijas pierobežā”.
Projekta LLI–187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”” ietvaros ir
izstrādāta tūrisma maršruta “Baltu ceļš” brošūra un karte un popularizēta tūrisma
izstādē “Balttour 2019”, noorganizēts pēdējais apmācību cikls par tūrisma produktu
mārketingu un noslēguma konference “Zemgaļi un sēļi tūrisms maršrutā “Baltu ceļš”.
Noorganizētas 2 Latvijas un Lietuvas žurnālistu vizītes Zemgales “Baltu ceļa”
objektos.
Projekta LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos” ietvaros
izstrādāts pētījums par piļu un muižu parkiem projekta teritorijā, organizēta
pieredzes apmaiņas vizīte uz Lietuvas piļu un muižu parkos, noorganizētas
apmācības tūrisma nozarei par piļu un muižu parku tūrisma attīstību. Izstrādāta
tūrisma maršruta brošūra ”Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos” un 5 dažādas
skrejlapas dažādām mērķa grupām – senioriem, ģimenēm ar bērniem, aktīvajiem
ceļotājiem, utt. Izstrādāts videomateriāls par parkiem, kā arī noorganizētas divas
žurnālistu vizītes piļu un muižu parkos Zemgalē Lietuvas žurnālistiem un Igaunijas,
Somijas žurnālistiem.

•

Projekts “Nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un
izmantošana kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un iedzīvotāju piederības
stiprināšanā Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pierobežā” tika uzsākts gada vidū,
nodrošināta projekta uzsākšanas un vadīšanas darba grupa un ieviešana un
piedalīšanās projekta organizētajā starptautiskajā festivālā Polockā, Baltkrievijā.

•

Iesniegti 3 projektu pieteikumi tūrisma jomā Lavijas - Lietuvas - Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmā - "Strūves ģeodēziskais loks", INTERREG V-A
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020 - „Unikālu ģeoloģisku
un ģeomorfoloģisku dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstīšanā/
GEOTOUR”, “Baltu izpēte un starptautiskā kultūras maršruta “Baltu ceļš”

•

atpazīstamības veicināšana/ (Explore Balts)”.
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 informatīva sadarbība ar reģiona Izglītības pārvaldēm un to pārziņā
esošajām skolām, konsultējoties un diskutējot par jaunā mācību satura ieviešanu
šogad un turpmākajos gados, ko realizē ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību
saturā” (Skola 2030), kā arī Zemgales skolu tīkla aktualitātes;

•

Valsts izglītības satura centra īstenotajā projektā Skola 2030 no Zemgales plānošanas
reģiona iesaistītas piecas pirmsskolas iestādes, piecas pamatskolas, viena ģimnāzija,
sešas vidusskolas un viena speciālā izglītības iestāde,– kopā divpadsmit dažāda līmeņa
izglītības iestādes, kuru skolotāju komandas kopā ar citu Latvijas reģionu pārstāvjiem
kopīgi plāno modernāku mācību darbu skolās, lai palīdzētu skolēniem, vecākiem un
arī skolotājiem attīstīt izglītības kompetences;

•

Organizētas 2 ZPR Izglītības nozares darba grupas reģiona skolēnu un jauniešu prasmju
un iemaņu attīstīšanas labās prakses popularizēšanai;

•

Sniegts atbalsts Zemgales reģionālās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences
organizēšanā un vadīšanā, kuru organizē Latvijas Lauksaimniecības universitāte
sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ESF projekta “Nacionāla un starptautiska
mēroga pasākumu īstenošana’’ ietvaros. Zemgales novadus šogad pārstāvēja vairāk
nekā 200 skolēnu, no kuriem labākos tradicionāli apbalvo ZPR ar naudas balvu un
vērtīgu grāmatu;

•

Sadarbībā ar Zemgales uzņēmējdarbības centru turpināta informatīvās platformas
izmantošana reģiona uzņēmējdarbības izpratnes veicināšanai izglītības iestādēs,
veicinot skolēnu konkursus inovatīvu biznesa ideju izvirzīšanā;

•

Jauniešu uzņēmējdarbības izglītības pieredzes apgūšanai reģiona izglītības iestādēs
izmantoti informatīvie materiāli no realizējamā programmas INTERREG Europe
projekta “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences,
mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi” (E – COOL);

•

Veselīga dzīvesveida popularizēšanas atbalstam reģionā sadarbībā ar ZPR partneriem
tiek realizēts projekts ES programmā ERASMUS+ SPORT - „Veselīgs dzīvesveids. Sporta
loma lauku teritoriju attīstīšanā’’;

•

Kopā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA) un Latvijas Jaunatnes
padomi (LJP) informatīvi atbalstīti Zemgales jaunatnes organizāciju un individuāli
projekti sabiedriskās līdzdalības un starptautiskās sadarbības stiprināšanai;

•

Sadarbojoties ar pašvaldībām, aktualizēts piedāvājums izmantot Izglītības un zinātnes
ministrijas pieaugušo izglītības karte, kurā atrodama informācija par mūžizglītības
iespējām Zemgales novados, konsultantu kontakti, kā arī profesijas un izglītības
programmas, kas pieejamas vistuvāk dzīvesvietai;

•

Turpināta plānošanas reģiona pārstāvniecība Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un

Aizkraukles profesionālās vidusskolas Konventu sanāksmēs.

Kultūras attīstības veicināšana
Izstrādāta un ieviesta reģionālā AS Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā
Zemgales Kultūras programma 2019. Programmai piešķirtais finansējums 2019. gadā 76 000,- EUR.
Kultūras programmas mērķis - veicināt Zemgales novadam raksturīgo kultūras vērtību
saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas
kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā. Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tika atbalstīti reģionālas
un vietējas nozīmes kultūras projekti, kuri paredzēja Zemgales kultūrtelpas vienmērīgu un līdzsvarotu
attīstību, atbalstot kopienu iniciatīvas un veicinot sabiedrības līdzdalību kultūras pasākumos; Zemgales
un Sēlijas tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu, pārmantošanu un
popularizēšanu; kultūras un radošo industriju attīstību reģionā, apvienojot tradicionālās prasmes, to
laikmetīgās izpausmes un tehnoloģiju iespējas; veicināja profesionālās mākslas pieejamību reģionā,
īpaši no centriem attālajās teritorijās.
Programmai Zemgalē iesniegts 91 projekts par kopējo summu 330 790, 13 EUR, no tiem
apstiprināti, finansēti un sekmīgi realizēti 45 projekti.

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.

2019. gadā Zemgales reģiona koordinators:
•
•
•
•
•
•

tikās ar diasporas pārstāvjiem Dānijā un Lielbritānijā;
organizēja pikniku “Atgriešanās Latvijā - satikšanās Zemgalē”;
organizēja pasākumu "Zemgales demogrāfiskais portrets" sadarbībā ar LLU un LU;
sniedza intervijas reģionālajiem un nacionālajiem medijiem;
koordinēja remigrācijas granta konkursa norisi;
sadarbojās ar reģionā izvēlētajām pilotprojekta pašvaldībām - Jēkabpils pilsētas,
Aizkraukles novada, Rundāles novada un Salas novada pašvaldībām;

• veidoja personīgus kontaktus ar diasporas pārstāvjiem Lielbritānijā (Skārboro), lai
nodrošinātu publicitāti un plānotu turpmākās aktivitātes;
• Sagatavoja 210 individuālos piedāvājumus un Zemgalē atgriezušās 70 personas.

Sociālo pakalpojumu attīstības koordinācija
Lai veicinātu reģiona Sociālo pakalpojumu attīstību, 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 2019. gadā nodrošinātu veiksmīgu sociālo pakalpojumu koordināciju reģionā:
•

organizētas divas sociālo pakalpojumu koordinācijas sanāksmes, kā rezultātā sagatavoti,
iesniegti un arī saņēmuši apstiprinājumu 4 jauni sociālās jomas projekti: RETHINK, CASE,
Octopus, HealthStories;

•

nodrošināta projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošana atbilstoši apstiprinātajam
projekta iesniegumam:
o veikta papildus 86 pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT)
izvērtēšana un individuālo atbalsta plānu izstrāde;
o veikta papildus 36 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (FT) izvērtēšana un
individuālo atbalsta plānu izstrāde;
o apstiprināti Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna grozījumi nr.5;
o

sadarbības partneri Valsts sociālās aprūpes centri turpina personu ar GRT
sagatavošanu patstāvīgai dzīvei;

o

uzsākta sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana 77 personām ar GRT;

o

sniegti “atelpas brīža”, aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 220
bērniem ar FT;
nodrošināta projekta publicitāte un regulāra informācija ZPR mājaslapā un
projekta mājaslapā atversirdi.lv, projekta Facebook kontā @atversirdi.lv;
noorganizēti divi pieredzes apmaiņas pasākumi sociālo pakalpojumu
sniedzējiem;
īstenots interaktīvs pasākums skolā, kas īsteno speciālās izglītības
programmas ar mērķi atbalstīt bērnus ar FT un ģimenes;

o
o
o
o
o
o
•

•

•

organizētas divas integrējošas nometnes bērniem no BSAC un ģimenēm, un
bērniem ar FT un ģimenēm;
nodrošināta dalība sarunu festivālā LAMPA;
atbalstīta fotogrāfes Aritas Strodes-Kļaviņas veidotās ceļojošās fotogrāfiju izstādes
“Neērtie bērni”;

nodrošināta projekta “Soc Quality” īstenošana atbilstoši apstiprinātajam projekta
iesniegumam:
o

Kvalitātes vadības sistēmas – pašnovērtējuma metodikas pilotēšana 3
Zemgales reģiona pašvaldību sociālajos dienestos – Auces novada
Sociālajā dienestā, Dobeles novada sociālajā dienestā, Jaunjelgavas
novada sociālā dienestā, Viesītes novada sociālajā dienestā.

o

Nodrošināta sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu speciālistu
dalība 8 pieredzes apmaiņas pasākumos un 5 apmācībās par dažādām
tēmām.

o

Noorganizēta 5 Zemgales pašvaldību riska grupas ģimeņu bērnu dalība
integrējošā nometnē Rokišķos “Daba mūsu mājas”.

o

Uzlabota servisa dzīvokļu un krīzes istabas infrastruktūra un vides
pieejamība Auces novadā.

o

Uzlabota grupu dzīvokļu vides pieejamība un aprīkojums Dobeles novadā.

o

Izveidots jauns sociālais pakalpojums – grupu dzīvokļi Jaunjelgavas novadā
– veiktas investīcijas infrastruktūrā, vides pieejamībā un iegādāts
aprīkojums.

o

Attīstīti 7 jauni iekļaušanas pasākumi Viesītes novadā, veiktas investīcijas
vides pieejamībā, infrastruktūrā un aprīkojumā.

Nodrošināta projekta “RETHINK” uzsākšana, ieviešot aktivitātes atbilstoši projekta
iesniegumam:
o

Izstrādāts pētījums par jauniešu ar GRT apmācību, nodarbinātības un
integrācijas sabiedrībā iespējām Zemgales plānošanas reģionā.

o

Uzsākta mentoringa programmas izstrāde jauniešu ar GRT atbalstam
integrācijai sabiedrībā un nodarbinātībā.

Nodrošināta projekta “CASE” uzsākšana, ieviešot aktivitātes atbilstoši projekta
pieteikumam:
o

•

Izstrādāts situācijas apraksts par aprūpes pakalpojumu pieejamību
cilvēkiem ar vecuma demenci Zemgales reģionā un aprūpētāju apmācību
un kvalifikācijas celšanas iespējām.

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).
2019. gadā noslēgta šāda projektu īstenošana:
• Zemgales kultūras programma 2018. gadam;
•

INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014 – 2020 projekts
"Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas" (BEA-APP),

•

Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam projekts

“Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes
attīstībai" (INNOGROW) 1 fāze
• Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 projekts “Uzņēmējdarbības
atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā / BUSINESS
SUPPORT”;
2019. gadā sākta vai turpināta šādu projektu īstenošana:
INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014 – 2020
• Pārrobežu sadarbība pārejai uz videi draudzīgu autonomo pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko
transportu (SOHJOA-BALTIC)
• Rethink (Pārdomāt)
Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam
•

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

• Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes atbalsts skolas vidē un apmācību metodikā Ecool
• Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invāzijām svešzemju sugām INVALIS
• Elektromobilitāte kā svarīgs atbalsts ilgtspējīgas mobilitātes un satiksmes vadības politikas
instrumentiem E-Mobiliity
• “Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes
attīstībai" (INNOGROW) 2 fāze
Eiropas Sociālais fonds (2014-2020)
• Turpinās "Deinstitucionalizācija" projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/001 „Atver sirdi Zemgalē” ieviešana
atbilstoši plānam.
Latvijas-Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 projekti:
• “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un
attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un
Baltkrievijā” ROOT
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 projekti:
• Pleskavas un Zemgales uzņēmējdarbības vides pārrobežu sadarbības attīstība un veicināšana
Smepro
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 projekti:
• “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” SpcQuality

ERASMUS + Stratēģiskās partnerības Aprūpes prasmju uzlabotājs/ Care Skills Escalator, ERASMUS +
"Veselīgs dzīvesveids. Sporta loma lauku teritoriju attīstīšanā, Zviedrijas Institūta (Swedish Institute)
programmas projekts „Baltijas reģiona biogāzes kā alternatīvas transporta degvielas veicināšana
aprites ekonomikā”.
Kultūrkapitāla fonds
"Zemgales Kultūras programma 2019”
2019.gadā kopumā sagatavoti un iesniegti 11 projektu pieteikumi, no tiem 7 apstiprināti, 4
noraidīti.
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 4 projekti: izglītības jomā "Droša skola",
tūrisma jomā "Ģeomorfoloģiskie objekti", sociālā jomā "Octopus", tūrisma jomā Balti2. Iesniegti (2)
projektu pieteikumi Lavijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā tūrisma jomā
"Strūves ģeodēziskais loks", sociālajā jomā "Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana vecāka
gadagājuma cilvēkiem, attīstot veselīgas dzīvesveida programmas/ “Veselības stāsti”. Iesniegts viens
projektu pieteikums: Projekts “Zaļākas pilsētas Latvijā” GRECITLAT programmā LIFE 2018, viens
projektu pieteikums ERASMUS + Stratēģiskās partnerības Aprūpes prasmju uzlabotājs/ Care Skills
Escalator, viens projekts Baltijas jūras reģiona programmā 2014-2020 „Baltijas enerģētikas teritorijas
darbībā”, viens projekts Zviedrijas Institūta (Swedish Institute) programmas projekts „Baltijas reģiona
biogāzes kā alternatīvas transporta degvielas veicināšana aprites ekonomikā”.
Apstiprināti projekti Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā: izglītības jomā "Droša
skola", tūrisma jomā "Ģeomorfoloģiskie objeti", sociālā jomā "Octopus", tūrisma jomā Balti2, Latvijas
- Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā sociālajā jomā "Sociālo pakalpojumu
kvalitātes uzlabošana vecāka gadagājuma cilvēkiem, attīstot veselīgas dzīvesveida programmas/
“Veselības stāsti”, ERASMUS + Stratēģiskās partnerības Aprūpes prasmju uzlabotājs/ Care Skills
Escalator, Zviedrijas Institūta (Swedish Institute) programmas projekts „Baltijas reģiona biogāzes kā
alternatīvas transporta degvielas veicināšana aprites ekonomikā”.
1 projekts iesniegts Kultūrkapitāla fondā "Zemgales Kultūras programma 2018”, projekts
apstiprināts un ieviests.
2019. gadā ZPR aktīvi startēja tādās programmās kā Latvijas -Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmā (četri projekti), Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmā (divi projekti), un citās ES atbalstītajās programmās. Šīs programmas pieļauj lielas
investīcijas, tie tiek ieviesti sadarbībā ar reģiona pašvaldībām, projekti paredzēti Rīcības
programmu ieviešanai un sadarbības veidošanai, pieredzes un labās prakses pārņemšanai,
inovāciju ieviešanai, politikas plānošanas uzlabošanai.
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
Vide un daba
Sociālā joma
Kapacitāte

2019. gada projekti
(ieviešanā esošie)

Iesniegtie un tie, kuri tiek
gatavoti iesniegšanai 2020.
gadā

4
5
4
3
4
1

2
1
1
2
1

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 ( 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. 2019. gada laikā sniegtas 55 konsultācijas klātienē un
telefoniski. Papildus konsultācijām, informācija aktīvi papildināta arī centra mājaslapā
zuc.zemgale.lv un Facebook.com kontā, kas būtiski ļāvis paplašināt sasniegto mērķauditoriju.
2019. gadā organizēti septiņi semināri gan esošajiem, gan topošajiem uzņēmējiem: par
nodokļu aktualitātēm, par to, kā labāk pārdot savu produktu, kā ģenerēt biznesa idejas un
virzīt tās tirgū, kā uzlabot reģiona konkurētspēju. Kopumā informatīvo atbalstu sniedzot
apmēram 200 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.
2019. gadā koordinēta dalība izstādēs un gadatirgos (dalība “Balttour 2019” un “Pārnovadu
Uzņēmēju dienās Aizkrauklē”, “Vakanču gadatirgū Jēkabpilī”, “Uzņēmēju dienās Zemgalē”,
“Uzņēmēju dienās Vidzemē”, “Uzņēmēju dienās Kurzemē”), veidoti sadarbības pasākumi un
konkursi, piemēram, “Gada uzņēmējs Zemgalē 2019”.
Lai veicinātu Zemgales uzņēmēju atpazīstamību un popularizēt Zemgales kultūras un
tūrisma daudzveidību, 2019.gadā ZUC sadarbībā ar Zemgales pašvaldībām uzsāka jaunu
iniciatīvu “Zemgales novadu dienas Rīgas Centrāltirgū”. Pasākumā bija plaša kultūras
programma, iesēja iegādāties dažādus Zemgales uzņēmēju ražojumus un iepazīties ar tūrisma
galamērķiem.
Stiprinot uzņēmējdarbības speciālistu un reģionā esošo atbalsta institūciju sadarbību,
ZUC organizējis divus pieredzes apmaiņas braucienus – uz Rokišķi pašvaldību (Lietuva) un Veru
apgabalu (Igaunija), kā arī organizētas uzņēmējdarbības atbalsta darba grupas, kur pašvaldību
uzņēmējdarbības speciālisti un atbalsta institūcijas vienojas par kopīgiem mērķiem
uzņēmējdarbības vides attīstībai.
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
projektos:
• Pleskavas un Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un veicināšana caur
pārrobežu sadarbību”, kur noritēja aktīvs darbs pie pašvaldību speciālistu
kapacitātes stiprināšanas par uzņēmējdarbības visi Krievijā un sadarbības
iespējām.

•

“Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences,
mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi”, kur sadarbības rezultātā, ZUC
organizēja konkursu jauniešiem “Radošā Zemgalē”.

2.4. Darbības rezultatīvie rādītāji
Tabulā apkopoti svarīgākie iestādes darbības rezultatīvie rādītāji 2019. gadā. Tie parāda
iestādes sasniegumus galvenajos kompetencei atbilstīgos darbības virzienos.
Pasākums, rezultatīvie rādītāji

Uzsākta Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2021-2027
izstrāde
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 remigrācijas reģionālā koordinatora darbība

2019.g
plāns

2019.g
plāna
izpilde

1

1

2

2

1
6

1
12

5

16

4

5

8

8

4
52

9
88

4

0

5

7

150

165

10
7
8
1

11
7
8
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 2019. gadā
Naudas līdzekļu atlikums uz 2019. gada 1. janvāri Valsts kases kontos bija
1 684 004 EUR.
Kopējie ieņēmumi 2019. gadā bija 2 633 259 EUR, ko veidoja:
•

•
•
•
•
•

transferti no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 275 268 EUR, t.sk.
o
ZPR pamatdarbības (t.sk. Uzņēmējdarbības centra darbības) nodrošināšanai
181 958 EUR;
o
remigrācijas aktivitātei 82 459 EUR;
o
pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti 10 851 EUR;
transferts no Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojumu
nodrošināšanai ZPR 43 050 EUR;
projektu dotācija un ārvalstu finansējums 2 185 840 EUR;
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums (Latvijas Valsts mežu atbalstītā Zemgales
Kultūras programma) 80 000 EUR;
pašvaldību dotācija kapacitātes paaugstināšanai 47 740 EUR;
pārējie ieņēmumi 1 361 EUR (t.sk. par pasažieru komercpārvadājumu ar
taksometriem licences kartiņas izsniegšanu 264 EUR).

ZPR izdevumi 2019. gadā bija 3 206 561 EUR, pārsniedzot ieņēmumus, līdz ar to naudas
līdzekļu atlikums Valsts kases kontos 2019. gada 31. decembrī bija samazinājies līdz 1
110 702 EUR.

tabula

3.1.

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums Plānošanas reģiona atbalstam 2019. gadā, EUR

1.2.
1.3.

181 958

181 958

0

117

117

0

0

0

0

0

0

181 958

182 075

182 075

174 892

182 075

182 075

Ārvalstu finanšu palīdzība

2.1.

IZDEVUMI - KOPĀ
Uzturēšanas izdevumi (kopā)
Kārtējie izdevumi

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
Uzturēšanas izdevumu
transferti
Izdevumi kapitālieguldījumiem

2018.g. (faktiskā izpilde)

2018.g. (faktiskā izpilde)
17 799

faktiskā izpilde

2019.g.

43 500

43 050

43 050

0

43 500
0

43 050
0

43 050
0

apstiprināts

82 459

2019.g.

10 851
10 851

318 435

318 435

318 318

318 318

117

117

71 303

82 459

82 459

17 799

0

0

0

0

10 851
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 303

82 459

82 459

17 799

10 851

10 851

43 500

43 050

43 050

318 435

318 435

68 622

82 459

82 459

17 799

43 231

43 050

43 050

318 435

318 435

23 847

40 000

40 000

17 799

275 976

275 976

10 851

10 851

faktiskā izpilde

181 958

82 459

Kopā

apstiprināts

182 075

Ziedojumi un dāvinājumi

1.4.
2.

2018.g. (faktiskā izpilde)

faktiskā izpilde

apstiprināts
182 075

2019.g.

faktiskā izpilde

Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

71 303
181 958

2019.g.

faktiskā izpilde

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
Dotācijas

2019.g.

Sabiedriskā transporta
reģionālo vietējās nozīmes
pārvadājumu organizēšana

apstiprināts

1.1.

Finansiālie rādītāji

Pašvaldību attīstības
nacionālie atbalsta
instrumenti

Remigrācijas aktivitāte

apstiprināts

1

2018.g. (faktiskā izpilde)

Nr.p.k.

Reģiona darbības
nodrošināšana

10 851
10 851

174 892
0

182 075
0

182 075
0

0

0

0

0

10 851
0

0

43 231
0

43 050
0

43 050
0

0

0

0

0

0

14 775

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

30 000

42 459

42 459

0

0

0

0

0

0

42 459

42 459

7066

0

0

2681

0

0

0

269

0

0

0

0

0

0

3.2. tabula

Projektu, pārējais finansējums un tā izlietojums 2019. gadā, EUR

Programmas 63.07.00. "Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projekti (20142020)" projekts 9.2.2.1/15/I/001
"Atver sirdi Zemgalē"

69.08.00 programmas projektu īstenošana

Pārējais finansējums (pašvaldību
dotācija, HORIZON 2020 projekti,
projekts Plan4all, taksometru
licences)

Kultūras programmas finansējums

Kopā:

Finanšu līdzekļi

1.2.

Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

Ziedojumi un dāvinājumi

2

IZDEVUMI – KOPĀ

2.1.

Uzturēšanas izdevumi
(kopā)
Kārtējie izdevumi

2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.
2.2.

apstiprināts

faktiskā izpilde

2019.g.

faktiskā izpilde

apstiprināts

faktiskā izpilde

apstiprināts

2019.g.

2018.g. (faktiskā
izpilde)

2019.g.

2018.g. (faktiskā
izpilde)

faktiskā izpilde

apstiprināts

faktiskā izpilde

2018.g. (faktiskā
izpilde)

2019.g.

0

0

0

1 082 503

2 159 508

2 159 508

124 795

80 000

80 000

67 665

75 316

75 316

2 314 824

2 314 824

0

0

0

939 604

1 541 787

1 541 787

124 795

80 000

80 000

67 000

47 740

47 740

1 669 527

1 669 527

0

0

0

320

0

0

0

0

0

665

1 244

1 244

1 244

1 244

0

0

0

142 579

617 721

617 721

0

0

0

0

26 332

26 332

644 053

644 053

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

386 924
312 173

447 083
439 856

447 083
439 856

931 385

2 248 905

2 248 905

124 795

80 000

80 000

89 116

112 138

112 138

2 888 126

2 888 126

876 650

2 173 143

2 173 143

124 795

80 000

80 000

89 116

112 138

112 138

2 805 137

2 805 137

Ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

2.1.1.

apstiprināts

2018.g. (faktiskā
izpilde)

Nr.p.k.
1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
Dotācijas

1

2019.g.

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
Kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā
sadarbība
Uzturēšanas izdevumu
transferti
Izdevumi
kapitālieguldījumiem

134 993

155 995

155 995

466 185

556 551

556 551

8622

4 800

4 800

76 716

93 637

93 637

810 983

810 983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 978

60 544

60 544

75 823

37 520

37 520

12 400

18 501

18 501

116 565

116 565

0

0

0

104 366

492 063

492 063

0

0

0

0

0

0

492 063

492 063

177 180

283 861

283 861

275 121

1 063 985

1 063 985

40 350

37 680

37 680

0

0

0

1 385 526

1 385 526

74 751

7 227

7 227

54 735

75 762

75 762

0

0

0

0

0

0

82 989

3.1. attēls

2019. gada ieņēmumi

3,04%
1,81%

Zemgales Plānošanas reģiona
darbības nodrošināšanai

0,05%
6,91%

Remigrācijas aktivitāte
Pašvaldību attīstības nacionālie
atbalsta instrumenti
Sabiedriskā transporta pakalpojumu
nodrošināšanai

3,13%

0,41% Pārrobežu projekti
1,63%

83,01%

Valsts Kultūrkapitāla fonda
finansējums
Pašvaldību dotācija
Pārējie ieņēmumi

3.2. attēls

2019. gada izdevumi

3,50%
2,49%
5,68%

Zemgales Plānošanas reģiona
darbības izdevumi
Remigrācijas aktivitātes izdevumi

0,34%
1,34%
2,57%

Pašvaldību attīstības nacionālie
atbalsta instrumenti
Sabiedriskā transporta pakalpojumu
nodrošināšanas izdevumi

13,94% Projekta 9.2.2.1/15/I/001 "Atver
sirdi Zemgalē" izdevumi

70,13%

69.08.00 programmas projektu
izdevumi
Valsts Kultūrkapitāla fonda
finansējuma izdevumi
Pārējā finansējuma izdevumi

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Lai pašvaldības, valsts institūcijas un ikviens interesents regulāri tiktu informēti par
svarīgākajām norisēm reģionā, ZPR izveidota vairāku pakāpju sabiedrības informēšanas sistēma,
kas nodrošina nepieciešamās informācijas izplatīšanu un saņemšanu. Galvenais informācijas
nesējs ir ZPR interneta vietne www.zemgale.lv , kur regulāri tiek atjaunota svarīgākā informācija
par reģiona plānošanas dokumentu izstrādi, Attīstības padomē lemto, starptautisko un reģionālo
projektu apstiprināšanu un ieviešanas gaitu, konferencēs un semināros sniegtajām
prezentācijām, sagatavotajiem plakātiem, bukletiem, brošūrām un videoklipiem, kā arī dažādiem
iespieddarbiem. Operatīvi sadaļā Aktualitātes atspoguļojam informāciju, kas saistīta ar iestādes
organizētajiem pasākumiem, ar nozaru darba grupu, projektu vadības grupu un to īstenoto
aktivitāšu atspoguļojumu.
Savukārt ikceturkšņa gatavotajā elektroniskajā Ziņu Lapā, ko regulāri saņem arī
pašvaldības, valsts un nevalstiskā sektora institūcijas, kā arī sadarbības partneri citos reģionos,
koncentrētā veidā var atrast svarīgāko notikumu apskatu trīs mēnešu ritējumā, bet gada
griezumā – iestādes darbs atspoguļojums rod vietu Publiskajā pārskatā. Līdztekus tam, tie
interesenti, kuri aktuālo informāciju vairāk smeļas sociālajos tīklos, ziņas par ZPR novitātēm var
atrast iestādes Twitter un Facebook kontā. Sevišķi populārs ir pēdējais no tiem, kuram pastāvīgo
sekotāju skaits sniedzas pāri 1 620. Turklāt FB kontā regulāri publicējam bagātīgi piepildītas
fotogalerijas, kas reizē kalpo arī par savdabīgu iestādes vēstures atspoguļošanas avotu.
Vēl jāuzsver, ka atsevišķa interneta vietne un atbilstīgs konts sociālajos tīklos ir izveidoti
arī Zemgales Uzņēmējdarbības centra, remigrācijas konsultanta un projekta “Atver sirdi
Zemgalē” aktivitāšu atspoguļošanai. Lai plašāku sabiedrību informētu par iestādes darba
specifiku un gūtu atgriezenisko saiti par tā efektivitāti, ZPR laiku pa laikam rīko darbinieku
izbraukuma sesiju kādā no pašvaldībām. Tā pārskata periodā administrācija, nodaļu vadītāji un
speciālisti apmeklēja Rundāles novadu, iepazinās ar jauno Pakalpojumu centru, tikās ar
deputātiem, ciemojās uzņēmumā “Laima Keramic” un pie vairākiem tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem. Savukārt Kokneses novadā tapa piecu vietējo uzņēmēju darba atainojums
publikāciju sērijā “Pagastu stāsti”.
Zemgales piederības un lepnuma sajūtas stiprināšanai vietējo iedzīvotāju vidū kalpo
gadskārtējais 22 krietnāko uzņēmēju cildināšanas pasākums “Gada uzņēmējs Zemgalē”, pirmā
uzņēmēju un viņu ražojumu popularizēšana Zemgales novadu dienā Rīgas Centrāltirgū ar plašu
kultūras programmu, kopīgi iekārtotais Zemgales stends starptautiskajā tūrisma izstādē –
gadatirgū “Balttūr 2019”. Tāpat Zemgales tēla un tūrisma nozares popularizēšanas jomā
nozīmīgu artavu ir devušas ZPR organizētās Latvijas un ārzemju žurnālistu vizītes, iepazīstinot ar
jaunajiem pārrobežu sadarbības projektos tapušajiem maršrutiem “Baltu ceļš” un “Aizraujošs
ceļojums Zemgales un Ziemeļlietuvas piļu un muižu parkos četros gadalaikos”, kā arī tām
sekojošās publikācijas daudzos laikrakstos, žurnālos un interneta vietnēs.

5. PLĀNI 2020. GADAM
5.1. 2020. 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 turpināšana
Zemgales 2020. 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)

75 200

Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu nodrošināšana

4 651

Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana

6 200

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

716 411

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

9 984

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

5 000

Projekts “Pleskavas un Zemgales uzņēmējdarbības vides pārrobežu
sadarbības attīstība un veicināšana (SMEPRO)”

3 399

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

22 000

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

24 452

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

17 660

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

6 000

Projekts "Nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana,
pieejamība un izmantošana kvalitatīvas dzīves vides veidošanā
un iedzīvotāju piederības stiprināšanā Latvijas-Lietuvas –
Baltkrievijas pierobežā/ Rediscover the roots of the regions"
Projekts “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes atbalsts izmantojot
kompetenču dinamiku, mācību metodes un uzņēmējdarbības
ekosistēmu” (E-COOL)
Projekts “PĀRDOMĀT / RETHINK”

62 900

48 000

65 000

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

62 000

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

45 000

Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana ZPR

43 000

