Projekts

Zemgales plānošanas reģiona
attīstības programma 2015-2020
RĪCĪBAS PLĀNS

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

SATURS
IEVADS ............................................................................................... 3
1. RĪCĪBAS VIRZIENI UN RĪCĪBAS ...................................................... 4
2. HORIZONTĀLO PRINCIPU IEVĒROŠANA VIDĒJA TERMIŅA
PRIORITĀTĒS .................................................................................... 14
3. PAŠVALDĪBU PROJEKTI AR REĢIONĀLU IETEKMI ..................... 16
4. ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA AKTIVITĀŠU PLĀNS ......... 17
5. RĪCĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS UN
AKTUALIZĀCIJAS KĀRTĪBA ............................................................ 40

2

PROJEKTS

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

PROJEKTS

IEVADS
Rīcības plāns ir Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2015.2020.gadam (turpmāk – Attīstības programma) sastāvdaļa, kas izstrādāts
nākamajiem sešiem gadiem (laika periodam 2015.-2020.gadam). Plānā ir
iekļauts konkrētu rīcības virzienu, rīcību un aktivitāšu kopums, kas sekmē
Attīstības programmas stratēģiskajā daļā izvirzīto mērķu un prioritāšu
sasniegšanu.

mainīties atkarībā no ārējā finansējuma pieejamības. Rīcību īstenošanu
Zemgales plānošanas reģiona administrācija veicinās ar vairākām aktivitātēm,
kas atspoguļotas nākamajā Rīcības plāna sadaļā.

Rīcības plāna struktūra

3.daļā atspoguļoti reģiona administrācijas principi pašvaldību projektu ar
reģionālu ietekmi noteikšanā.

Rīcības plāna 2.daļā atspoguļoti pasākumi, kas nodrošina horizontālo principu
ievērošanu vidēja termiņa prioritāšu īstenošanā.

Rīcības plāns strukturēts atbilstoši Attīstības programmā noteiktajām vidēja
termiņa prioritātēm (P):
-

4.daļa ir Zemgales plānošanas reģiona aktivitāšu plāns. Tajā iekļautas
aktivitātes, kuru iniciators un, galvenais, atbildīgais par īstenošanu ir reģiona
administrācija. Reģiona administrācija šīs aktivitātes īsteno patstāvīgi vai
sadarbībā ar pašvaldībām, valsts, pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām
organizācijām, uzņēmējiem u.c. Katrai aktivitātei norādīti sadarbības partneri,
indikatīvie finanšu, avoti, iznākuma rādītāji, kā arī atbilstība vidēja termiņa
prioritātēm.

P1 Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide – bāze inovācijām ilgtermiņā;
P2 Elastīga izglītība mūža garumā;
P3 Efektīva un kvalitatīva transporta sistēma un infrastruktūra reģiona
ārējai un iekšējai sasniedzamībai;
P4 Vides un dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un attīstība;
P5 Efektīva pakalpojumu sistēma;
P6 Zemgales kultūrvide un identitāte.

Aktivitātes var tikt īstenotas kā darbības, ko ikdienā veic Zemgales plānošanas
reģiona administrācija, vai arī kā projekti, kuros reģiona administrācija ir kā
vadošais vai kā viens no partneriem. Vienas aktivitātes ietvaros var tikt īstenoti
vairāki projekti.

Papildus šīm 6 prioritātēm Rīcības plānā ietvertās aktivitātes nodrošina 2
horizontālo principu (HP) īstenošanu:
-

Kā indikatīvie finansējuma avoti norādīti: reģiona administrācijas budžets
(ZPR), ESIF finansējums atbilstoši Darbības programmas (DP) „Izaugsme un
nodarbinātība” Specifiskajiem atbalsta mērķiem (SAM), ESIF finansējums
teritoriālās sadarbības programmu ietvaros (ETS), u.c.

HP1 Apdzīvotības saglabāšana – kopienas un dzīves telpas ilgtspēja;
HP2 Vieda pārvaldība.

Rīcības plāna 1.daļā atbilstoši prioritātēm strukturēti rīcības virzieni un
rīcības, kuru īstenošana ir nozīmīga gan Zemgales plānošanas reģiona
administrācijai, gan reģiona pašvaldībām, gan citiem ieinteresētajiem
dalībniekiem. Šī Rīcības plāna daļa veido ietvaru aktivitātēm, pasākumiem un
projektiem, kas nākamajā plānošanas periodā tiks īstenoti, iesaistot dažādus
dalībniekus. Katrai rīcībai norādīts indikatīvais īstenošanas periods, kas var
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1. RĪCĪBAS VIRZIENI UN RĪCĪBAS
Lai nodrošinātu Zemgales plānošanas reģiona vidēja termiņa prioritāšu īstenošanu, katras prioritātes ietvaros ir definēti rīcības virzieni – pasākumu kopums reģiona
pašvaldību kopīgo interešu un mērķu sasniegšanai. Rīcību virzienu sasniegšanu nodrošina rīcības – darbību kopums, kura īstenošanā iesaistīta Zemgales plānošanas
reģiona administrācija sadarbībā ar reģiona pašvaldībām, valsts, reģionālām un vietējām institūcijām un citiem ieinteresētajiem dalībniekiem. Zemāk tabulā atspoguļoti
kopīgie rīcību virzieni, rīcības to īstenošanai, iesaistītās puses, īstenošanas periods, kā arī sniegta norāde uz atbilstošajām rīcību ietvaros veicamajām aktivitātēm, kuras
īstenos ZPR administrācija.

P1 Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide – bāze inovācijām ilgtermiņā
RV 1.1. Veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģiona perspektīvajās ekonomikas nozarēs: lauksaimniecībā, pārtikas rūpniecībā,
mežsaimniecībā, kokapstrādē, ieguves rūpniecībā un karjeru iestrādē, metālapstrādē un mašīnbūvē, ķīmijas rūpniecībā, tūrismā u.c.
Rīcības
ID

Rīcība

R 1.1.1.

Stiprināt uzņēmējdarbības atbalsta institūciju lomu
uzņēmējdarbības attīstībā

R.1.1.2.

Veicināt jaunu uzņēmumu veidošanos un jaunu
uzņēmējdarbības pieeju īstenošanu, tai skaitā sociāli
atbildīgas uzņēmējdarbības attīstību

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki
Pašvaldības, ZUC, JIC, biznesa inkubatori,
LIAA, uzņēmēji, biedrības,
uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas,
LLKC, ZRKAC
Pašvaldības, ZUC, biznesa inkubatori,
LIAA, uzņēmēji, biedrības,
uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas,
LLKC, ZRKAC, uzņēmējdarbības
bibliotēkas

Īstenošanas periods

ZPR loma

2015 - 2020

A 1.1.
A 1.2.
A 1.4.

2015 - 2020

A 1.3.
A 1.4.
A 1.5.

RV 1.2. Uzlabot reģiona uzņēmumu konkurētspēju, stiprinot savstarpējo sadarbību un palielinot produkcijas realizācijas iespējas
iekšējos un ārējos tirgos
Rīcības
ID
R 1.2.1.

Rīcība
Sekmēt vietējo ražotāju kooperāciju un konkurētspēju

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Īstenošanas periods

ZPR loma

Pašvaldības, uzņēmēji, atbalsta
organizācijas, LIAA

2015 – 2020

A 1.6.
A 1.7.
A 1.8.
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PROJEKTS

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Īstenošanas periods

ZPR loma
A 1.9.

R
1.2.2.

Veicināt ārējo tirgu apguvi un partneru piesaisti reģiona
uzņēmējiem

2015 - 2020

A 1.9.
A 1.11.

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Īstenošanas periods

ZPR loma

Pašvaldības, uzņēmēji, atbalsta organizācijas

2015 – 2020

A 1.10.
A 1.12.

Pašvaldības, uzņēmēji, degradēto teritoriju
īpašnieki, atbalsta organizācijas

2015 - 2020

A 1.10.

Pašvaldības, uzņēmēji, atbalsta organizācijas

RV 1.3. Attīstīt industriālās teritorijas investoru piesaistei un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai
Rīcības
ID
R 1.3.1.
R 1.3.2.

Rīcība
Veicināt saskaņotas industriālās un uzņēmējdarbības vides
infrastruktūras, t.sk. loģistikas centru attīstību reģionā
Veicināt investoru piesaisti un saimnieciskās darbības
uzsākšanu neizmantotājās degradētajās un potenciāli
piesārņotajās teritorijās

RV 1.4. Attīstīt Zemgales reģionam specifiskas tūrisma nišas un veicināt jaunu tūrisma produktu un pakalpojumu piedāvājumu
Rīcības
ID

Rīcība

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Īstenošanas periods

R 1.4.1.

Veicināt konkurētspējīgo tūrisma nišu attīstību reģionā un
tūrisma produktu un pakalpojumu mārketēšanu un
virzīšanu tirgū

ZUC, pašvaldības, tūrisma uzņēmēji,
nozares profesionālās organizācijas, EM,
TAVA, ZTA, TIC, LIAA

2015 – 2020

R 1.4.2.

Sekmēt uz eksportu orientētu tūrisma produktu un
pakalpojumu veidošanu un pieejamību

ZUC, pašvaldības, tūrisma uzņēmēji,
nozares profesionālās organizācijas, EM,
ZTA, LIAA

2015 – 2020
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P2 Elastīga izglītība mūža garumā
RV 2.1. Sekmēt radošuma un uzņēmējdarbības prasmju attīstoša izglītības piedāvājuma un aktivitāšu ieviešanu reģiona izglītības
iestādēs
Rīcības
ID
R 2.1.1.

R 2.1.2.

Rīcība

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Īstenošanas periods

ZPR loma

Pašvaldības, izglītības iestādes, uzņēmēji,
IZM, VISC, VIAA, ZRKAC

2015 – 2020

A 2.1.
A 2.2.
A 2.3.

Pašvaldības, izglītības iestādes, uzņēmēji,
NVO, NVA, ZRKAC

2015 - 2020

A 2.2.
A 2.4.

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Īstenošanas periods

ZPR loma

Pašvaldības, izglītības iestādes, kompetenču
centri, PIC, mūžizglītības centri, uzņēmēji,
ZRKAC, NVA

2015 – 2020

A 2.5.
A 2.6.
A 2.7.

Pašvaldības, izglītības iestādes, kompetenču
centri, mūžizglītības centri, Jauniešu
iniciatīvu centri, PIC, IZM, VISC, VIAA,
ZRKAC, NVA

2015 - 2020

A 2.7.
A 2.8.

Veicināt sadarbību starp pašvaldībām, izglītības iestādēm
un uzņēmējiem izglītības piedāvājuma un materiāli
tehniskās bāzes uzlabošanā
Sekmēt reģiona ekonomiskās specializācijas jomām
atbilstoša karjeras, interešu izglītības un profesionālās
ievirzes piedāvājuma attīstību un pieejamību

RV 2.2. Uzlabot mūžizglītības piedāvājumu un pieejamību
Rīcības
ID

R 2.2.1.

R 2.2.2.

Rīcība
Koordinēti īstenot Zemgales reģiona iedzīvotāju
profesionālās kompetences pilnveides pasākumus,
pamatojoties uz Darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” SAM 2.4.3. Atbalsts darba devējiem
formālās un neformālās izglītības nodrošināšanai
nodarbinātajiem
Veicināt iekļaujošu un pieejamu mūžizglītību reģiona
iedzīvotājiem, pamatojoties uz Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.4.1. Pieaugušo
izglītības nodrošināšana nodarbināto personu profesionālās
kompetences un kvalifikācijas pilnveidei, lai mazinātu
darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus
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Rīcības
ID

Rīcība

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

PROJEKTS

Īstenošanas periods

ZPR loma

pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un
darba produktivitātes pieaugumu atbilstoši darba tirgus
prasībām.

RV 2.3. Sekmēt Zemgales reģiona augstākās un profesionālās izglītības piedāvājuma atbilstību reģiona ekonomiskajai
specializācijai un darba tirgus tendencēm
Rīcības
ID
R 2.3.1.

R 2.3.2.

Rīcība

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Īstenošanas periods

ZPR loma

Veicināt profesionālās un augstākās izglītības iestāžu
savstarpējo kooperāciju, lai sekmētu darba tirgus
vajadzībām atbilstošu un kvalitatīvu profesionālās
izglītības piedāvājumu reģionā

Pašvaldības, profesionālās un augstākās
izglītības iestādes, IZM, VISC, VIAA

2015 – 2020

A 2.9.
A 2.11.

Veicināt profesionālo izglītības iestāžu sadarbību ar
reģiona uzņēmumiem

Pašvaldības, profesionālās un augstākās
izglītības iestādes, uzņēmēji, atbalsta
organizācijas, IZM, VISC, VIAA, LDDK,
LBAS, LTRK, NVA

2015 - 2020

A 2.10.
A 2.11.

Īstenošanas periods

ZPR loma

P3 Efektīva un kvalitatīva transporta sistēma un infrastruktūra reģiona ārējai un iekšējai sasniedzamībai
RV 3.1. Sekmēt kvalitatīvas un pieejamas transporta infrastruktūras un pakalpojumu attīstību
Rīcības
ID

Rīcība

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

R 3.1.1.

Veicināt integrētu transporta sistēmas un infrastruktūras
attīstību attīstības centru labākai sasniedzamībai

Pašvaldības, SM, ATD, LVC, PV

2015 – 2020

A 3.1.
A 3.2.
A 3.3.

R 3.1.2.

Uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti un
pieejamību

Pašvaldības, SM, ATD, LVC, PV, pasažieru
pārvadātāji

2015 - 2020

A 3.2.
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Rīcības
ID
R 3.1.3.
R 3.1.4.

Rīcība
Palielināt reģiona starptautisko mobilitāti un transporta
infrastruktūras sasaisti ar Eiropas transporta tīklu
Izmantot IKT risinājumus iedzīvotāju mobilitātes
veicināšanai

PROJEKTS

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Īstenošanas periods

ZPR loma

Pašvaldības, SM, ATD, LVC, PV

2015 - 2020

A 3.4.
A 3.7.

Pašvaldības, SM, pasažieru pārvadātāji

2015 – 2020

A 3.2.

RV 3.2. Attīstīt videi draudzīgu transporta sistēmu izveidi un „zaļā” transporta infrastruktūras izbūvi reģionā
Rīcības
ID
R 3.2.1.
R 3.2.2.

Rīcība
Attīstīt videi draudzīgu risinājumu ieviešanu transporta
sistēmā
Veicināt pašvaldības ceļu un ielu, kā arī tiltu rekonstrukciju
reģionā

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Īstenošanas periods

ZPR loma

Pašvaldības, SM, CSDD, uzņēmēji, ZREA

2015 – 2020

A 3.5.
A 3.6.

Pašvaldības, SM

2015 – 2020

A 3.5.
A 3.6.

P4 Vides un dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un attīstība
RV 4.1. Sekmēt efektīvāku reģiona vides un dabas resursu pārvaldību, tai skaitā nodrošinot piesārņojuma mazināšanu, ilgtspējīgu
atkritumu un ūdens apsaimniekošanas sistēmu attīstību un energoefektivitātes pasākumu ieviešanu reģiona pašvaldībās
Rīcības
ID
R 4.1.1.
R 4.1.2.

Rīcība
Koordinēt aktivitātes degradēto teritoriju revitalizācijā un
piesārņoto vietu sanācijā
Veicināt dabas/zaļo teritoriju un kultūrvides objektu
sakārtošanu un iesaisti saimnieciskās darbības apritē
daudzfunkcionālas un kvalitatīvas ainavas veidošanai

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Īstenošanas periods

ZPR loma

Pašvaldības, VARAM, DAP

2015 – 2020

A 4.1.
A 4.2.

Pašvaldības, VARAM, DAP

2015 – 2020

A 4.1.
A 4.2.
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Rīcības
ID
R 4.1.3.
R 4.1.4.
R 4.1.5.

Rīcība
Sekmēt pašvaldību un iedzīvotāju informētību un iesaisti
ilgtspējīgā, inovatīvā un videi draudzīgā atkritumu
apsaimniekošanā
Veicināt ūdenssaimniecības (ūdens apgādes, kvalitātes,
notekūdeņu novadīšanas) uzlabošanu reģionā
Veicināt energoefektivitātes un enerģētikas pasākumu
realizāciju saskaņā ar Zemgales reģiona rīcības plānu
enerģētikā

PROJEKTS

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Īstenošanas periods

ZPR loma

Pašvaldības, VARAM, atkritumu sistēmas
operatori, vides NVO

2015 – 2020

A 4.3.

Pašvaldības, pētniecības institūcijas,
uzņēmēji, mājsaimniecības

2015 – 2020

A 4.4.

ZREA, pašvaldības, uzņēmēji

2015 – 2020

A 4.5.
A 4.6.
A 4.7.

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Īstenošanas periods

ZPR loma

Pašvaldības, VARAM, DAP, LVM

2015 – 2020

A 4.8.
A 4.10.
A 4.13.

Pašvaldības, VARAM, LVM, MEKA,
izglītības iestādes, pētnieciskie institūti
(LLU, vides izglītības un informācijas centri
u.c.)

2015 – 2020

A 4.9.
A 4.12.

2015 – 2020

A 4.13.
A 4.14.
A 4.15.

RV 4.2. Saglabāt un atjaunot reģiona bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas
Rīcības
ID

Rīcība

R 4.2.1.

Veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu

R 4.2.2.

Veicināt sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes
aktivitātes vides aizsardzībā un ilgtspējīgā attīstībā

R 4.2.3.

Veicināt videi draudzīgu tehnoloģiju/prakšu izmantošanu
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, dabas un urbānās vides
apsaimniekošanā

Pašvaldības, NVO, pētniecības institūcijas,
lauksaimnieki
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RV 4.3. Koordinēt reģiona aktivitātes, lai pielāgotos klimata pārmaiņām
Rīcības
ID

Rīcība

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Īstenošanas periods

ZPR loma

R 4.3.1.

Veicināt ilgstpējīgu un energoefektīvu risinājumu
izmantošanu, t.sk. sabiedrības informēšanu par aktivitātēm
klimata pārmaiņu kontekstā

Pašvaldības, citi reģioni, VARAM, ZREA

2015 – 2020

A 4.11.
A 4.12.

R 4.3.2.

Veicināt kompleksu vides risinājumu ieviešanu un risku
novēršanu vides jomā

2015 – 2020

A 4.11.
A 4.12.
A 4.13.

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Īstenošanas periods

ZPR loma

Pašvaldības, VARAM

2015 – 2020

A 5.1.

Pašvaldības, kultūras, sporta un izglītības
iestādes, uzņēmēji, biedrības u.c.

2015 – 2020

A 5.1.
A 5.2.

Pašvaldības, kultūras iestādes, uzņēmēji,
biedrības

2015 - 2020

A 5.16.

Pašvaldības, citi reģioni

P5 Efektīva pakalpojumu sistēma
RV 5.1. Veicināt integrētu pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanu reģionā
Rīcības
ID
R 5.1.1.

R 5.1.2.
R 5.1.3.

Rīcība
Koordinēt pakalpojuma groza nodrošināšanu Zemgales
reģiona apdzīvotajās vietās, t.sk. sniegt priekšlikumus
pakalpojumu izvietojumam un sadarbībai starp
pašvaldībām pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai
Sekmēt sadarbību starp pašvaldībām dažādu kultūras,
sporta un atpūtas u.c. iespēju attīstībai reģionā
Veicināt reģiona kultūras integrētas telpas attīstību (izstāžu
zāles, koncertzāles, teātra telpu attīstība)
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Rīcības
ID
R 5.1.4.

Rīcība
Veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas sabiedrības
līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos, sociālo
pakalpojumu sniedzējiem un inovāciju attīstītājiem

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki
Pašvaldības, NVO, uzņēmēji, biedrības

PROJEKTS

Īstenošanas periods

ZPR loma

2015 - 2020

A 1.3.
A 1.14.
A 6.5.
A 6.6.

RV 5.2. Nodrošināt ilgtspējīgu sociālo pakalpojumu attīstību reģionā, uzlabojot sociālo pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un
atbilstību reģiona iedzīvotāju vajadzībām
Rīcības
ID
R 5.2.1.

R 5.2.2.

R 5.2.3.

Rīcība

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Īstenošanas periods

ZPR loma

Koordinēt sociālo pakalpojumu kvalitātes vadību un
plānošanu
Veicināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību
reģionā, tai skaitā izstrādāt un ieviest
deinstitucionalizācijas plānu, kas paredz palielināt
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un
ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem
Veicināt sociālo pakalpojumu sinerģiju ar citiem
pakalpojumiem – veselības aprūpes, nodarbinātības u.c.,
t.sk. palielinot reģiona pašvaldību sadarbību un nevalstiskā
un privātā sektora līdzdalību sociālo pakalpojumu jomā

Pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji,
VARAM, LM

2015 – 2020

A 5.3.
A 5.4.

2015 – 2020

A 5.5.
A 5.6.
A 5.7.
A 5.8.

2015 – 2020

A 5.9.
A 5.10.
A 5.11.
A 5.14.

Pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji,
VARAM, LM

Pašvaldības, sociālo, veselības aprūpes,
nodarbinātības u.c. pakalpojumu sniedzēji,
NVA, sociālie uzņēmēji
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RV 5.3. Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un veselīga dzīvesveida popularitāti
Rīcības
ID
R 5.3.1.

R 5.3.2.

Rīcība
Sekmēt veselības aprūpes pieejamības un veselības
veicināšanas pasākumus reģiona līmenī, sadarbībā ar valsts
institūcijām un pašvaldībām
Veicināt veselīgu dzīvesveidu, sekmējot sporta objektu
pieejamību izglītības iestādēs, dzīvojamo māju pagalmos,
parkos, dienas aprūpes centros, paredzot aktivitātes rīcības
īstenošanai

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Īstenošanas periods

ZPR loma

Pašvaldības, veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēji, VM, LM

2015 – 2020

A 5.10.
A 5.12.
A 5.13.

Pašvaldības, veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēji, VM, LM

2015 – 2020

A 5.10.
A 5.12.
A 5.13

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Īstenošanas periods

ZPR loma

ZUC, ZTA, pašvaldības, kultūras iestādes,
izglītības iestādes, biedrības, NVO, tūrisma
pakalpojumu sniedzēji, nozares
profesionālās organizācijas, EM, KM

2015 – 2020

A 6.1.
A 6.9.
A 6.10.

2015 – 2020

A 6.1.
A 6.2.
A 6.3.
A 6.4.
A 6.10.

P6 Zemgales kultūrvide un identitāte
RV 6.1. Saglabāt un popularizēt Zemgales kultūrvidi un tradīcijas
Rīcības
ID
R 6.1.1.

R 6.1.2.

Rīcība
Veicināt materiālā un nemateriālā kultūras un dabas
mantojuma un vērtību saglabāšanu, konkurētspējīgu
attīstību, pieejamību un izmantošanu kvalitatīvas dzīves
vides veidošanā un iedzīvotāju piederības stiprināšanā
Sekmēt Zemgales reģiona atpazīstamību un identitāti tās
dažādajās izpausmēs caur kultūras pasākumu un tūrisma
piedāvājumu

ZUC, pašvaldības, uzņēmēji, tūrisma
informācijas centri, nozares profesionālās
organizācijas, ZTA

RV 6.2. Stiprināt un vienot Zemgales reģiona iedzīvotāju kopienas, saglabājot gan pilsētu, gan lauku apdzīvotību un veicinot
dzīves līmeņa paaugstināšanos
12
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Rīcības
ID

Rīcība

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

R 6.2.1.

Palielināt reģiona iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti

ZPR, pašvaldības, biedrības, sabiedriskās
organizācijas

R 6.2.2.

Īstenot vietējo kopienu stiprināšanas pasākumus, palielinot
iedzīvotāju piederību un tīklošanos

ZPR, pašvaldības, biedrības, sabiedriskās
organizācijas, NVO, uzņēmēji

PROJEKTS

Īstenošanas periods
2015 – 2020

2015 – 2020

ZPR loma
A 6.5.
A 6.6.
A 6.7.
A 6.8.
A 6.6.
A 6.7.
6.10.

RV 6.3. Atbalstīt amatniecības, mājražošanas un kultūras un radošo industriju attīstību
Rīcības
ID
R 6.3.1.

R 6.3.2.

Rīcība
Atbalstīt vietējos amatniekus, mājražotājus un radošo
industriju uzņēmumus, pašnodarbinātos un individuālā
darba veicējus
Veicināt Zemgales amatniecības, mākslas un kultūras
attīstību, palielinot šo jomu atpazīstamību, nodrošinošo
nozaru speciālistu kapacitātes palielināšanu un atbalstot
nepieciešamās infrastruktūras attīstību un pieejamību

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Īstenošanas periods

ZPR, pašvaldības, LIAA, pētniecības
institūcijas, uzņēmējdarbības atbalsta
institūcijas, KM, LAD

2015 – 2020

ZPR, pašvaldības, uzņēmēji, KM

2015 – 2020
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A 6.7.
A 6.9.
A 6.10.
A 6.9.
A 6.10.
A 6.11.
A 6.12.
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2. HORIZONTĀLO PRINCIPU IEVĒROŠANA VIDĒJA TERMIŅA
PRIORITĀTĒS
Šajā tabulā attēloti pasākumi, kādi paredzēti katras vidēja termiņa prioritātes ietvaros, lai nodrošinātu horizontālo principu īstenošanu.
Vidēja termiņa prioritātes /
Horizontālie principi
P1 Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide
– bāze inovācijām ilgtermiņā

P2 Elastīga izglītība mūža garumā

P3 Efektīva un kvalitatīva
transporta sistēma un
infrastruktūra reģiona ārējai un
iekšējai sasniedzamībai

P4 Vides un dabas resursu
ilgtspējīga apsaimniekošana un
attīstība

HP1 Apdzīvotības saglabāšana – kopienas un
dzīves telpas ilgtspēja
 Uzņēmumu, amatnieku un mājražotāju
konkurētspējas stiprināšana;
 Atbalsts uzņēmumu veidošanai un
ilgtspējīgai attīstībai, nodarbinātības
palielināšanai.
 Izglītības iestāžu sasniedzamība un dažādu
izglītības pakalpojumu pieejamība mūža
garumā.

 Sabiedriskā transporta risinājumu
plānošana reti apdzīvotās vietās.

 Atbalsts videi draudzīgas lauksaimniecības
attīstībai;
 Iedzīvotāju izglītošana un iesaistīšana vides
ilgtspējīgā apsaimniekošanā.
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HP2 Vieda pārvaldība
 Zemgales ģeoportāla kapacitātes uzlabošana uzņēmēju sadarbības
un investoru piesaistes veicināšanai;
 Reģiona uzņēmējdarbības atbalsta struktūru darbības uzlabošana;
 Reģiona un pašvaldību uzņēmējdarbības, tūrisma u.c. speciālistu
kapacitātes stiprināšana (apmācības, pieredzes apmaiņa, labās
prakses pārņemšana u.c. aktivitātes).
 Tālmācības un videoapmācības risinājumu izveidošana;
 Informācijas izplatīšana par izglītības piedāvājumu;
 Reģiona un pašvaldību izglītības u.c. speciālistu kapacitātes
stiprināšana (apmācības, pieredzes apmaiņa, labās prakses
pārņemšana u.c. aktivitātes).
 IKT risinājumi mobilitātes veicināšanai reģionā
 Integrētas un videi draudzīgas transporta sistēmas un infrastruktūras
attīstības plānošana reģionā;
 Reģiona un pašvaldību transporta speciālistu kapacitātes
stiprināšana (apmācības, pieredzes apmaiņa, labās prakses
pārņemšana u.c. aktivitātes).
 IKT iespēju izmantošana integrētā vides aizsardzības un risku
vadības plānošanā;
 Reģiona un pašvaldību vides, enerģētikas u.c. speciālistu
kapacitātes stiprināšana (apmācības, pieredzes apmaiņa, labās
prakses pārņemšana u.c. aktivitātes).

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
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Vidēja termiņa prioritātes /
Horizontālie principi
P5 Efektīva pakalpojumu sistēma

P6 Zemgales reģiona kultūrvide un
identitāte

HP1 Apdzīvotības saglabāšana – kopienas un
dzīves telpas ilgtspēja
 Ilgtspējīgas un pievilcīgas dzīves telpas
attīstība pilsētu un lauku teritorijās;
 Veselības un sociālo institūciju
sasniedzamība;
 Universālā dizaina principu ievērošana.

 Zemgales reģiona atpazīstamības un
identitātes sekmēšana un ekonomikas
dažādošana caur kultūras un tūrisma
aktivitātēm;
 Kopienas stiprināšanas pasākumi;
 Aktīvās novecošanas popularizēšanas un
starppaaudžu solidaritātes vecināšanas
pasākumi.
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HP2 Vieda pārvaldība
 IKT un e-platformu izmantošana pakalpojumu kvalitātes un
pieejamības uzlabošanai, kā arī sadarbības stiprināšanai starp
reģiona administrāciju un pašvaldībām, pašvaldību savstarpējās
sadarbības un iedzīvotāju iesaistes reģiona attīstības plānošanā un
ikdienas aktivitātēs palielināšanai (piemēram, sēžu videotranslācijas, semināri virtuālā vidē, e-veselība, e-kultūra u.c.);
 Teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un
inovatīvu risinājumu pielietošana plānošanā;
 Reģiona un pašvaldību veselības, sociālās aprūpes, sporta u.c. jomu
speciālistu kapacitātes stiprināšana (apmācības, pieredzes apmaiņa,
labās prakses pārņemšana u.c. aktivitātes).
 Zemgales reģiona identitātes popularizēšanas un mārketinga
pasākumi;
 IKT risinājumi kultūras, tūrisma, kopienas stiprināšanas u.c. jomās;
 Reģiona un pašvaldību kultūras, amatniecības u.c. speciālistu
kapacitātes stiprināšana (apmācības, pieredzes apmaiņa, labās
prakses pārņemšana u.c. aktivitātes).

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
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3. PAŠVALDĪBU PROJEKTI AR REĢIONĀLU IETEKMI
Lai gan pašvaldības realizē daudzus lokālus projektus savās administratīvajās
teritorijās, dažiem no tiem ir ļoti būtiska ietekme uz reģionālo tautsaimniecības
attīstību, jo tie veicina un sekmē darba tirgum atbilstoša un konkurētspējīga
darbaspēka sagatavošanu, nodarbinātību, reģiona ekonomisko izaugsmi un
iedzīvotāju labklājību.
Atlasot reģionāla līmeņa projektus, ZPR ievēro sekojošus principus:


Tēmas aktualitāte un nepieciešamība, atbilstība reģiona un pašvaldības
noteiktajām attīstības prioritātēm;



Reģionāla ietekme un teritorijas pārklājums, projekta mērogs.

Projektu ietvaros tiek risinātas problēmas, kas pārsniedz vienas pašvaldības
teritorijas robežas, piemēram, uzņēmējdarbības attīstība, amatniecības attīstība,
radošās industrijas, transporta un telpiskā plānošana, utt.


Papildinātības princips

Reģionāls projekts risinās problēmas, kuras nerisina vai nepietiekami risina
pašvaldības vai valsts institūcijas, lai nodrošinātu papildus finanšu līdzekļu
piesaisti reģionam konkrētai nozarei. Līdz ar to netiek veidoti projekti, ko
pašvaldībai ir iespējams vienai pašai pieteikt kādā no fondiem, lai risinātu vietēja
rakstura akūtas problēmas.


Atbilstības princips finansētāja prasībām

ZPR ir centusies veidot projektus programmās, kurās pašvaldības nav tik aktīvas,
lai nodrošinātu Latvijai pieejamo finanšu līdzekļu piesaisti reģionam, diemžēl
pārsvarā starpreģionālo, transnacionālo un pārrobežas programmu netiek
atbalstītas investīcijas. Taču programmās, kur investīcijas ir pieļaujamas,
vienmēr ir ticis izmantots maksimālais finansētāja noteiktais slieksnis.
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4. ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA AKTIVITĀŠU PLĀNS
Turpinājumā sniegts iepriekš uzskaitīto rīcību virzienu un rīcību detalizēts īstenošanas plāns – Zemgales plānošanas reģiona īstenojamās aktivitātes
(pasākumi un projektu idejas), norādot atbildīgos izpildītājus (galvenokārt ZPR administrācija), sadarbības partnerus, indikatīvos finanšu avotus, iznākuma
rādītājus un atbilstību vidēja termiņa prioritātēm. Iznākuma rādītāji ir izmērāms un novērtējams iznākums, kas jāsasniedz aktivitātes īstenošanas rezultātā.
Aktivitātes
ID

Aktivitāte

A 1.1.

Izveidot Uzņēmējdarbības
atbalsta centru (ZUC) –
uzņēmējdarbības atbalstam
un sadarbības veicināšanai
starp uzņēmējiem, izglītības
un pētniecības institūcijām
un uzņēmējdarbības atbalsta
organizācijām

Atbildīgie
izpildītāji

Sadarbības
partneri

Indikatīvie finanšu
avoti

ZPR

VARAM, LIAA,
pētniecības, izglītības
iestādes, inkubatori,
tehnoloģiskie parki,
kompetences centri,
DPIUAC, ZRKAC,
ZPIIAC,
uzņēmējdarbības
bibliotēkas u.c.

ZPR
VARAM
ETS

A 1.2.

Koordinēt saskaņotu un
efektīvu uzņēmējdarbības
atbalsta vides attīstību un
pieejamību visā reģionā

ZPR (ZUC)

VARAM, LIAA,
pētniecības, izglītības
iestādes, inkubatori,
tehnoloģiskie parki,
kompetences centri,
DPIUAC, ZRKAC,
ZPIIAC,
uzņēmējdarbības
bibliotēkas u.c.

A 1.3.

Veicināt jaunu uzņēmumu
un darbavietu izveidi,
sniedzot konsultatīvus un

ZPR (ZUC)

DPIUAC, ZRKAC,
ZPIIAC,
17

ZPR
ES fondu tehniskā
palīdzība
ETS
LIAA- (kompetenc
es resursi)

ETS

Iznākuma rādītāji

1. Izveidots
Uzņēmējdarbības
atbalsta centrs

1.Izstrādāts un realizēts
uzņēmējdarbības
atbalsta infrastruktūras
attīstības plāns
Zemgalei, iekļaujot
biznesa inkubatoru(s),
tehnoloģiju pārneses
kontaktpunkts(i),
kompetenču centru(s),
inovācijas vaučeru
sistēmu, tehnoloģiskos
parkus, klasterus,
nozaru apvienības,
izglītības iestādes,
attālinātā darba
centrus,
uzņēmējdarbības
bibliotēkas u.c
1.Realizēti izglītojoši
un uzņēmējspēju
veicinoši projekti

Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

P1

2020

P1

2020

P1

2020
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Aktivitātes
ID

Aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

izglītojošus pakalpojumus kā
arī organizējot jauniešu
uzņēmējspēju attīstības
pasākumus, veicinot
sadarbību starp uzņēmējiem
un izglītības iestāžu
absolventiem

A 1.4.

A 1.5.

A 1.6.

A 1.7.

A 1.8.

Popularizēt un veicināt
uzņēmējdarbības bibliotēku
tīkla un attālināto darba
vietu attīstību reģionā

Indikatīvie finanšu
avoti

Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

P1
P6

2020

P1
P6

2020

1.Izstrādāts pētījums

P1
P6

2020

P1

2020

Iznākuma rādītāji

uzņēmējdarbības
bibliotēkas u.c.

1. Bauskas un
Rundāles
uzņēmējdarbības
bibliotēku pieredze
pārņemta citās
bibliotēkās
1. Realizētas
izglītojošas un
informatīvas kampaņas
2. Sagatavotas sociāli
atbildīgas
uzņēmējdarbības
vadlīnijas
uzņēmējdarbības
atbalsta organizācijām
reģionā

Bibliotēkas,
pašvaldības

ETS, pašvaldības,
uzņēmēji

VARAM, LIAA,
pētniecības, izglītības
iestādes, inkubatori,
tehnoloģiskie parki,
kompetences centri,
DPIUAC, ZRKAC,
ZPIIAC,
uzņēmējdarbības
bibliotēkas u.c.

ETS

ZPR (ZUC)

EM, pašvaldības,
uzņēmumu un to
apvienības

ETS

ZPR (ZUC)

EM, pašvaldības,
uzņēmumu un to
apvienības

Pašvaldības, ETS

1.Atbalstītas uzņēmēju
idejas

ZPR (ZUC)

LIAA, uzņēmēju
apvienības,
partnerreģioni

ZPR
ES fondu tehniskā
palīdzība
ETS

1.Noorganizēti efektīvi
sadarbības pasākumi
(piemēram, apmācības
un konsultācijas

ZPR (ZUC)

Atbalstīt sociāli atbildīgas
uzņēmējdarbības attīstību
reģionā, popularizējot
ieguvumus un labās prakses
piemērus
Izstrādāt pētījumu par
reģiona ekonomikas
stabilitāti un ievainojamību
Koordinēt atbalstu uzņēmēju
ideju realizācijai, tai skaitā
nodokļu sistēmas elastīguma
uzlabošanai, Rotējošā
sākuma kapitāls sistēmas
izveidei u.c.
Atbalstīt Zemgales reģiona
uzņēmēju (t.sk. mājražotāju,
lauksaimnieku un
amatnieku) savstarpējās

Sadarbības
partneri

PROJEKTS
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P1

2020

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

Aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

Sadarbības
partneri

Indikatīvie finanšu
avoti

sadarbības aktivitātes un
sadarbību ar citu reģionu,
nacionālajiem un pārrobežu
tīklojumiem, kā arī jaunu
tīklojumu veidošanos;
atbalstīt interneta mājas
lapas un/vai interneta veikala
izveidi amatniekiem,
mājražotājiem un bioloģisko
saimniecību īpašniekiem,
sekmēt tiešās pārdošanas
ķēdes u.c. iniciatīvas

A 1.9.

Koordinēt kopīgu
mārketinga aktivitāšu
realizēšanu MVU
attīstībai un efektivizēt
nacionālā eksporta atbalsta
instrumentu izmantošanu

PROJEKTS

Iznākuma rādītāji

Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

P1
P6

2020

potenciālajiem
pārrobežu tīklojuma
uzņēmumiem)

ZPR (ZUC)

Uzņēmēji, uzņēmēju
apvienības, LIAA,
uzņēmēju atbalsta
institūcijas,
pašvaldības
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ETS
ZPR
uzņēmēji

1.Izveidoti kopīgā
reģiona mārketinga
instrumenti, t.sk.
Zemgales ĢIS
platformā bāzēti
2.Izveidota eksporta
atbalsta sadarbības
platforma
3. Noorganizētas
apmācības t.sk.
eksporta spēju
attīstīšanā un
pašvērtējuma
noteikšanā, IKT
resursu izmantošanā
mārketingā
4.Izstrādāts pētījums
par vietējo ražotāju
konkurētspēju un
brīvajām nišām tirgū
5.Izveidota sistēma
vietējo produktu
virzīšanai tirgū
(produktu komplekti
kā „Bauskas labums”,

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

Aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

Sadarbības
partneri

Indikatīvie finanšu
avoti

PROJEKTS

Iznākuma rādītāji

Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

lokālie tirdziņi, tiešās
piegādes ķēdes u.tml.)
6. Noorganizētas
eksporta mārketinga
kampaņas

A 1.10.

A 1.11.

A 1.12

Izstrādāt investoru piesaistes
platformu reģionam,
izmantojot un pilnveidojot
Zemgales ĢIS sistēmu un
saskaņojot ar esošajiem
instrumentiem, tajā skaitā
veikt pārskatu par industriālo
teritoriju un to komunikāciju
infrastruktūras stāvokli
reģionā, apzināt un definēt
uzņēmējdarbības attīstībai
piemērotākās degradētās
teritorijas un ietver
informāciju par šīm
teritorijām ĢIS sistēmā
Sekmēt nacionālā eksporta
atbalsta instrumentu
izmantošanu, veicinot
uzņēmēju informētību un
organizējot MVU apmācību
eksporta spēju attīstīšanā,
IKT resursu izmantošana
mārketingā
Izrādāt pētījumu(s) par
loģistikas centru attīstību
Zemgalē, t.sk. veicināt
reģiona uzņēmēju
iekļaušanos loģistikas ķēdēs
un zaļajos transporta
koridoros

ZPR (ZUC)
pašvaldības

Uzņēmēji, LIAA,
pašvaldības,
partnerreģioni
uzņēmēju apvienības,
teritoriju īpašnieki,
DAP

Pašvaldības ETS

1.Izveidota interneta
platforma un
pilnveidots ĢIS
uzņēmējdarbības slānis
2. Izveidots pārskats
par industriālām
teritorijām;
3.Izveidots degradēto
teritoriju definējums
un kartējums
4.Noteiktas prioritāri
sakārtojamās
teritorijas, uzsākti to
revitalizācijas
pasākumi

ZPR (ZUC)

LIAA, uzņēmēju
apvienības

ZPR
ETS

1. Noorganizētas
apmācības un
informatīvie pasākumi

ZPR (ZUC)

Uzņēmēji, LIAA,
pašvaldības,
partnerreģioni

ETS

1.Izstrādāts(i)
pētījums(i)
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P1

P1

P1
P3

2020

2020

2020

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

Aktivitāte

A 1.13.

Veicināt jaunu tūrisma
produktu un pakalpojumu
izveidi dažādām mērķa
grupām, identificējot un
koordinējot reģionāla līmeņa
tūrisma iniciatīvas, kopīgus
sadarbības un izpētes
projektus reģiona tūrisma
veicināšanai

A 1.14.

Veicināt pašvaldību, NVO
un uzņēmumu sadarbības
stiprināšanu un attīstību un
rīcības koordināciju tūrisma
potenciāla stiprināšanai
Zemgalē

A 1.15.

Veicināt esošo tūrisma
produktu un pakalpojumu
pieejamību un konkurētspēju

A 1.16.

Veicināt tūrisma produktu
un pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanos, koordinējot
labās prakses pārņemšanas,
apmācību, tirgus izpētes un
mārketinga instrumentu
uzlabošanas pasākumus

Atbildīgie
izpildītāji

Sadarbības
partneri

Indikatīvie finanšu
avoti

ZPR

Nozares profesionālās
organizācijas,
pašvaldības, ZTA,
ZUC, TAVA, EM

ETS
Pašvaldības
ZPR (ZUC)

ZPR

Nozares profesionālās
organizācijas,
pašvaldības, ZTA,
ZUC, EM,VARAM,
KM, TAVA, NVO

ETS
Pašvaldības
ZPR (ZUC)

ZPR

Nozares profesionālās
organizācijas,
pašvaldības, objektu
īpašnieki, ZTA, ZUC,
EM

ETS
Pašvaldības
ZPR (ZUC)

ZPR

Nozares profesionālās
organizācijas,
pašvaldības, ZUC,
ZTA, TAVA, EM

ETS
Pašvaldības
ZPR (ZUC)

21

PROJEKTS

Iznākuma rādītāji
1. Identificēts
Zemgales
konkurētspējīga tūris
ma potenciāls
2.Izveidoti un realizēti
kopīgi jauni produkti
un pakalpojumi – t.sk.
vairāku dienu maršrutu
izveide, tematisko
galamērķu kopu
pozicionēšana, u.c.
1.Noorganizētas
tūrisma
koordinācijas darba
grupas, semināri,
konferences,
u.c.veicinošas
aktivitātes
2. Izveidota karte un
informatīvs materiāls
par visām reģiona
NVO
1.Uzlaboti kopīgi
tūrisma produkti un
pakalpojumi
2.Nodrošināta un
uzlabota objektu
pieejamība
1.Realizēti kvalitātes
uzlabošanas
projekti (labās prakses
izplatīšanas kampaņas,
apmācības, semināri,
veicināšanas akcijas,
TIC, TIP tehniskās un
profesionālās
kapacitātes uzlabošana
u.c.

Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

P1
P6

2020

P1

2020

P1
P6

2020

P1

2020

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

A 1.17.

A 2.1.

A 2.2.

Aktivitāte

Palielināt Zemgales reģiona
atpazīstamību un pozicionēt
to kā tūrisma galamērķi

Koordinēt sadarbības
projektus starp izglītības
iestādēm, kuru ietvaros tiek
veiktas aktivitātes radošuma
integrēšanai izglītībā un
orientācijai uz
profesionālajām prasmēm
(profesionālo ievirzi), sākot
no pamatskolas (piemēram,
mājturības stundās veicinot
interesi par profesijām)
Sadarbībā ar reģiona
uzņēmējiem organizēt
informatīvus pasākumus
pašvaldībās un izglītības
iestādēs, informējot par
pieprasītākajām profesijām
un uzņēmumu piedāvājumu
skolēniem (ekskursijas,

Atbildīgie
izpildītāji

Sadarbības
partneri

PROJEKTS

Indikatīvie finanšu
avoti

Iznākuma rādītāji

ZPR

Nozares profesionālās
organizācijas,
pašvaldības, ZUC,
ZTA, TAVA, EM

ETS
ZPR (ZUC)
ZTA
Valsts budžets

1.Iztrādāta reģiona
mārketinga stratēģija
2. Izveidoti jauni un
specializēti tematiskie
piedāvājumu
komplekti
3. Nodrošināta
informācijas
pieejamība
(informatīvie materiāli,
ĢIS)
4. Noorganizētas
sadarbības un
mārketinga kampaņas
5. Noorganizētas
tūroperatoru, žurnālistu
vizītes, izstādes u.c.

ZPR

Pašvaldības, izglītības
iestādes, uzņēmēji,
IZM, VISC, VIAA

ETS

ZPR

Pašvaldības, izglītības
iestādes, uzņēmēji,
ZUC

22

ZPR
ETS

Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

P1
P6

2020

1.Izstrādāti mācību
materiāli
3.Apmācīti skolotāji

P2

2020

1.Noorganizēti
informatīvi pasākumi

P2
P1

2020

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

A 2.3.

A 2.4.

A 2.5.

A 2.6.

Aktivitāte
vasaras darba iespējas, „ēnu”
dienas, „profesionālie
pulciņi” u.c.)
Koordinēt sadarbību starp
pašvaldībām un izglītības
iestādēm materiāli tehniskās
bāzes uzlabošanā un kopīgā
izmantošanā, pieredzes
apmaiņas pasākumu
rīkošanā starp skolotājiem
un skolēniem, t.sk.
izmantojot tālmācības un
IKT risinājumus
Nodrošināt karjeras atbalsta
pasākumus jauniešiem
(piemēram, projektu nedēļas
aktivitātes saistībā ar
uzņēmējdarbību, informatīvi
pasākumi un atbalsts skolēnu
pētniecisko darbu
sagatavošanai par Zemgales
attīstības, uzņēmējdarbības,
identitātes jautājumiem,
reģionāla izglītības un
nodarbinātības iespēju
izstāde u.c.)
Sadarbībā ar reģiona
izglītības centriem un darba
devējiem, iniciēt un izstrādāt
apmācību programmas
jauniešu, kā arī pieaugušo
iedzīvotāju konkurētspējas
veicināšanai darba tirgū
Apzināt pieprasījumu pēc
konkrētiem mūžizglītības un

Atbildīgie
izpildītāji

Sadarbības
partneri

Indikatīvie finanšu
avoti

PROJEKTS

Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

1. Noorganizēti
pieredzes apmaiņas
pasākumi
2. Izveidoti
komunikācijas rīki

P2

2020

Iznākuma rādītāji

ZPR

Pašvaldības, izglītības
iestādes

ETS

ZPR

Pašvaldības, izglītības
iestādes, LLU,
ZRKAC,
LDDK, uzņēmēji,
NVO, jauniešu centri,
NVA

Norvēģijas /
Šveices finanšu
instruments

1. Noorganizēti
informatīvi pasākumi
2. Palielināts karjeras
atbalsta pasākumu
skaits pašvaldībās

P2
P1

2020

P2
P1

2020

P2

2020

ZPR

Izglītības iestādes,
kompetenču centri,
PIC, NVA, LDDK

ETS

1.Izstrādātas apmācību
programmas –
profesionālās ievirzes
izglītībai, atbilstošas
reģiona darba tirgus
vajadzībām

ZPR

Pašvaldības, izglītības
iestādes, kompetenču

ETS

1.Attīstīti "kompetenču
centri" izglītības,
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ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

A 2.7.

A 2.8.

A 2.9.

A 2.10.

Aktivitāte
profesionālās pilnveides
pakalpojumiem atbilstoši
reģionālajai ekonomiskajai
specializācijai un attīstīt
(uzlabojot esošos vai
veidojot jaunus) reģiona
izglītojošos centrus ar
kompetenci izglītības,
uzņēmējdarbības un
nodarbinātības jautājumos
(piemēram, Meža nozares
kompetences centrs Viesītē)
Izveidot un uzturēt reģionālu
mūžizglītības piedāvājuma
portālu, nodrošinot vienotu
informāciju par reģiona
izglītības sniedzējiem,
programmu piedāvājumu un
projektos izstrādātajiem
mācību materiāliem
Veicināt mūžizglītības
pieejamību, ieviešot
tālmācības un IKT
risinājumus (video
apmācības u.tml.)
Veikt darba tirgus pētījumu
īstermiņam un
ilgtermiņam profesionālās
un augstākās izglītības
programmu nepieciešamībai
reģionā, ņemot vērā arī citu
reģionu specializācijas
perspektīvas
Stiprināt profesionālās un
augstākās izglītības iestāžu

Atbildīgie
izpildītāji

Sadarbības
partneri

Indikatīvie finanšu
avoti

PROJEKTS

Atbilstība
prioritātēm
P1

Izpildes
termiņš

ETS

1.Izveidots
mūžizglītības
piedāvājuma interneta
portāls

P2
P7

2020

P2

2020

centri, mūžizglītības
centri, uzņēmēji,
VIAA

Iznākuma rādītāji
uzņēmējdarbības un
nodarbinātības
pakalpojumu
sniegšanai

ZPR

Pašvaldības, izglītības
iestādes, kompetenču
centri, mūžizglītības
centri, VIAA

ZPR

Pašvaldības, izglītības
iestādes, kompetenču
centri, mūžizglītības
centri

ETS

1.Izveidotas
komunikācijas rīku un
IKT apmācību
platformas

ZPR

Pašvaldības,
profesionālās un
augstākās izglītības
iestādes, uzņēmēji

ETS

1. Veikts pētījums

P2
P1

2020

ZPR

ZUC, Pašvaldības,
profesionālās un

ETS

1.Noorganizēti
semināri reģiona

P2

2020
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ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

A 2.11.

Aktivitāte
sasvstarpējo sadarbību un
sadarbību ar Zemgales
uzņēmējiem (piemēram,
organizējot seminārus
uzņēmējiem un izglītības
iestāžu pārstāvjiem, veicinot
prakses vietu nodrošinājumu
profesionālo izglītības
iestāžu audzēkņiem u.c.)
Īstenot pilotprojektus darba
vidē balstītai profesionālajai
apmācībai (piemēram,
Jelgavas Tehnikumā)

A 3.1.

Izstrādāt autoceļu
sakārtošanas plānu, nosakot
prioritāri uzlabojamo
transporta infrastruktūru
reģionā

A 3.2.

Izstrādāt detalizētu un
integrētu Zemgales reģiona
mobilitātes plānu, ietverot
transporta infrastruktūras un
sabiedriskā transporta
efektīvākos risinājumus
sadarbībā ar citiem
reģioniem (t.sk. Lietuvā) un
valsts institūcijām
(t.sk. izstrādāt reģiona
ūdenstransporta,
autotransporta, dzelzceļa un
velotransporta tīklu sasaistes
koncepciju, modelēt
transporta plūsmas ĢIS

Atbildīgie
izpildītāji

Sadarbības
partneri

Indikatīvie finanšu
avoti

augstākās izglītības
iestādes, uzņēmēji,
IZM, VISC, VIAA,
LDDK, LBAS, LTRK

ZPR

ZPR

ZPR

Profesionālās izglītības
iestādes, uzņēmēji,
IZM, VISC, VIAA,
LDDK, LBAS, LTRK

Pašvaldības, SM, LVC

Pašvaldības, citi
reģioni, SM, ATD,
LVC, PV, Sabiedriskā
transporta padome,
pasažieru pārvadātāji
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PROJEKTS

Iznākuma rādītāji
profesionālo un
augstāko izglītības
iestāžu pārstāvjiem un
uzņēmējiem

Atbilstība
prioritātēm
P1

Izpildes
termiņš

Valsts budžets
ZPR

1.Īstenots pilotprojekts

P2
P1

2020

ZPR
Valsts budžets

1.Izstrādāts autoceļu
sakārtošanas plāns
2.Iesniegti
priekšlikumi SM par
prioritāri
sakārtojamiem
autoceļiem reģionā

P3

2020

1.Izstrādāts reģiona
mobilitātes plāns
2.Izstrādāti integrēti
risinājumi multimodālo
satiksmes mezglu
izveidei Jelgavā,
Aizkrauklē, Iecavā,
Jēkabpilī u.c.
3.Izstrādāti risinājumu
sabiedriskā transporta
pieejamības
uzlabošanai
mazapdzīvotās lauku
teritorijās un pierobežā
(transports pēc
pieprasījuma)

P3
P1
P5
P6

2020

ETS

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

A 3.3.

Aktivitāte
sistēmā, izstrādāt interaktīvu
karti ar visām Zemgales
reģiona sabiedriskā
transporta pieturām,
maršrutiem un kustības
sarakstiem u.c., apskatīt
ilgtspējīgas mobilitātes
jautājumus un mobilitāti
pierobežā)
Veikt izpēti par satiksmes
drošību, un par to, kā
transports ietekmē dzīves
kvalitāti (trokšņu līmenis,
putekļi, gaisa piesārņojums
u.tml.)

Atbildīgie
izpildītāji

Sadarbības
partneri

Indikatīvie finanšu
avoti

ZPR

Pašvaldības, ATD,
CSDD

ETS

Veicināt pārrobežu
transporta infrastruktūras
attīstību

ZPR

Pašvaldības, SM,
ATD, LVC, LDz

ETS
Valsts budžets

A 3.5.

Izstrādāt un uzsākt īstenot
reģionam piemērotākos
risinājumus elektromobiļu
tīkla attīstībai un uzlādes
staciju izvietojumam

ZPR

Pašvaldības, SM,
uzņēmēji, ZREA

ETS

A 3.6.

A 3.7.

Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

P3

2020

P3

2020

P3
P4

2020

1. Izstrādāti reģionam
piemērotākie
risinājumi veloceliņu
attīstībai.
2. Realizēti veloceļiņu
projekti

P3
P4

2020

1.Nodrošināta
pašvaldību interešu
saskaņošana un
pārstāvēšana, RB

P3
P1

2020

Iznākuma rādītāji
4. Izveidots rīks
transporta plūsmu
modelēšanai ĢIS
sistēmā
5. Pilnveidota reģiona
maršrutu plānošanas
sistēma

A 3.4.

Veicināt veloceliņu tīkla
attīstību reģionā, īpaši
savienojot dažāda līmeņa
centrus un ainaviski vērtīgās
teritorijas, tūrisma objektus,
ūdensmalas u.tml.
Līdzdarboties Rail Baltica
projekta realizācijā koridora attīstības zonas
plānošana, mārketinga un

PROJEKTS

ZPR

Pašvaldības, SM, LVC

ZPR

SM, Eiropas dzelzceļa
līnijas, RB Rail, Rīgas
plānošanas reģions u.c.
26

ETS

ETS pašvaldības

1.Izstrādāts satiksmes
drošības plāns un
ieteikumi satiksmes
drošības un dzīves
kvalitātes uzlabošanai
1.Uzlaboti pārrobežu
savienojumu
(rekonstruēto autoceļu
skaits)
1. Izstrādāti
priekšlikumi
elektromobilitātes
plāna ieviešanai ZPR
teritorijā.
2. Izveidoti uzlādes
punkti.

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

Aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

Sadarbības
partneri

Indikatīvie finanšu
avoti

Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

ETS

1.Izstrādāts un realizēts
prioritāšu plāns
2. Realizēti projekti
plānu ieviešanai

P4

2020

ETS

1.Veikta ainavu
inventarizācija,
kartēšana un
definēšana

P4

2020

P4

2020

P4

2020

saimnieciskās aktivitātes
veicināšana

A 4.1.

A 4.2.

Izveidot piesārņoto vietu
sakārtošanas prioritāšu plānu
reģionam un koordinēt tā
ieviešanu
Veikt reģiona ainavu
inventarizāciju, iekļaujot
ainavu struktūras, ainavu
telpu, ekoloģisko koridoru,
ainavu elementu kartēšanu,
to ietekmējošo faktoru
analīzi, kā arī definēšanu un
prioritāšu izvirzīšanu
attīstības kontekstā

PROJEKTS

Iznākuma rādītāji
koridora attīstības
zonas plānošana un
attīstības veicināšana,
2.Veikti attīstības
zonas mārketinga
pasākumi, pētījumi un
izpētes, lai iekļautos
koridora
saimnieciskajā zonā

ZPR

Pašvaldības, VARAM,
DAP

ZPR

Pašvaldības, VARAM,
DAP

A 4.3.

Koordinēt sabiedriskas un
izglītojošas kampaņas
atkritumu šķirošanas, dalītās
savākšanas, pārstrādes
veicināšanai un preventīvu
pasākumu popularizēšanai,
šķirošanas iespēju
pieejamībai

ZPR

Pašvaldības, VARAM,
atkritumu sistēmas
operatori, vides NVO

ETS

A 4.4.

Veikt izpēti un veicināt
projektu ieviešanu par

ZPR

Pašvaldības, VARAM,
mājsaimniecības,

ETS
LIFE+
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1.Sabiedrisku un
izglītojošu kampaņu
skaits
2.Labās prakses
piemēru skaits
atkritumu
apsaimniekošanai
pašvaldībās
3. Izveidoti un izplatīti
informatīvi materiāli
par atkritumu
šķirošanu
1.Veikta izpēte
2.Noorganizētas
sadarbības un labās

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

A 4.5.

A 4.6.

A 4.7.

Aktivitāte
ūdensapgādes, lietus
notekūdeņu savākšanas un
kanalizācijas sistēmu
inovatīviem un efektīviem
risinājumiem, īpaši
apdzīvotās vietās ar zemu
iedzīvotāju blīvumu vai
iedzīvotāju skaitu līdz 2000
Uzraudzīt Zemgales reģiona
rīcības plāna enerģētikā
(2012-2020) izpildi un
iekļaušanu pašvaldību
plānos, kā arī veicināt
pašvaldības veidot savus
rīcības plānus enerģētikā
Veicināt AER un EE
pētījumu un pilotprojektu
pieredzes popularizēšanu un
pārnesi, t.sk. veikt AER un
EE situācijas un potenciāla
monitoringu un informēt par
ekonomiski izdevīgākajiem
un labākajiem
tehnoloģiskajiem un
sociālajiem risinājumiem EE
uzlabošanai un AER
pielietojumam, t.sk.
ūdensresursu izmantošanu
Sniegt koordinējošu atbalstu
Zemgales reģiona
enerģētikas rīcības plāna
kopīgajām aktivitātēm (t.sk.
videi draudzīga transporta
infrastruktūras izveidei,
biomasas, biogāzes

Atbildīgie
izpildītāji

Sadarbības
partneri

Indikatīvie finanšu
avoti

Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

ZPR

1.Realizēti reģiona
enerģētikas rīcības
plānā paredzētie
pasākumi
2.Pašvaldībās izveidoti
savi rīcības plāni
enerģētikā

P4

2020

Pašvaldības,
pētniecības iestādes,
VARAM, uzņēmēji,
namu apsaimniekotāji,
privātpersonas

DP (SAM 5.4.2.)
ETS
LIFE+

1.Realizēti
pilotprojekti un
demonstrāciju projekti
2.Informatīvas
kampaņas,
konsultācijas,
pieredzes apmaiņas
pasākumi un semināri
par AER un EE
risinājumiem
3.Izveidota un regulāri
atjaunota datu bāze,
saskaņojot ar nacionālā
līmeņa monitoringu

P4

2020

Pašvaldības,
uzņēmumi,
lauksaimniecības

DP (SAM 5.4.2.)
ETS
Specializētie
enerģētikas
instrumenti

1.Veiksmīgi ieviesti
sadarbības projekti
(t.sk.elektrotransporta
un biogāzes transporta
infrastruktūrā, AER
ražošanā un loģistikā)

P4
P3
P1

2020

pētniecības institūcijas,
uzņēmēji

ZPR

ZPR
ZREA

ZPR
ZREA

PROJEKTS

ZREA, pašvaldības

28

Iznākuma rādītāji
prakses pārņemšanas
kampaņas
3.Izveidots īstenojamo
projektu (pilotprojektu,
demonstrāciju projektu
u.c.) saraksts un virzīts
īstenošanai

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

Aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

Sadarbības
partneri

PROJEKTS

Indikatīvie finanšu
avoti

Iznākuma rādītāji

Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

ZPR
DP (SAM 5.4.2)

1.Veikts pētījums,
ietverot vadlīnijas
„inovatīvu zaļo
infrastruktūru
risinājumiem” un
izstrādātas
rekomendācijas to
ietveršanai pašvaldību
plānos
2. Īstenoti izglītojošie
pasākumi pašvaldībās,
skolās un
profesionāļiem
(pilsētplānotāji,
arhitekti)

P4

2020

DP (SAM 5.4.2)

1.Izveidoti jauni vides
izglītības centri un/vai
to filiāles
2. Realizēti, vides
izglītības sadarbības
projekti
3. Izvirzītas reģiona
prioritārās vides
izglītības jomas

P4

2020

ETS pašvaldības

1. Izstrādāti rekreācijas
infrastruktūras
attīstības plāni
reģiona/pašvaldību
līmenī

P4
P1
P6

2020

atkritumu reģenerācijas
tīklojumu attīstībai u.c.)

A 4.8.

A 4.9.

A 4.10.

Organizēt bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanas
un aizsardzības pasākumus
reģionā, t.sk. veicot pētījumu
par bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanas
iespējām, izstrādājot
vadlīnijas pašvaldībām par
sugu un biotopu aizsardzību,
inovatīvu zaļo infrastruktūru
risinājumu ieviešanu u.c.,
īstenojot izglītojošus
pasākumus
Koordinēt Vides izglītības
centru attīstību un sadarbību
reģionā (piemēram,
Tērvetes, Jelgavas,
Rundāles, Aknīstes, Skrīveru
u.c. novados), un veicināt
sadarbību starp
universitātēm, NVO,
skolām, interešu izglītības
iestādēm, uzņēmumiem un
pašvaldībām vides izglītības
attīstībā, kā arī izvirzīt
reģionam prioritārās vides
izglītības jomas
Atbalstīt rekreācijas
infrastruktūras
(velomaršruti, zaļās zonas,
ūdens objekti, peldvietas,
vingrošanas laukumu u.c.

ZPR

ZPR / vides
izglītības iestādes

ZPR/ pašvaldības

Pašvaldības, VARAM,
DAP,
Latvijas Valsts Meži,
pētniecības iestādes,
izglītības iestādes,
vides izglītības centri,
NVO

VARAM, NVO, LVM,
izglītības iestādes,
pašvaldības

NVO, tūrisma
operatori un uzņēmēji
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Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

A 4.11.

A 4.12.

A 4.13.

A 4.14.

Aktivitāte
sporta un atpūtas iekārtas)
attīstību reģionā
Izstrādāt rīcības, vadlīnijas
ārkārtas situācijās un
sakārtot plūdu monitoringa
sistēmu ZPR teritorijā,
izmantojot IKT risinājumus
(nodrošinot monitoringa
datu pieejamību un apmaiņu,
iespēju paredzēt plūdus pēc
iespējas savlaicīgāk, veikt
elektronisko modelēšanu,
iesaistīt ZPR un kaimiņu
reģionu iedzīvotājus plūdu
draudu novērošanā un
apziņošanā),
Izstrādāt Zemgales reģiona
klimata pārmaiņu
adaptācijas stratēģiju un
veikt sabiedrības
informēšanu par
pasākumiem klimata
pārmaiņu kontekstā
Izstrādāt Zemgales
bioekonomikas attīstības
stratēģiju, kas vērsta uz
pārtikas drošību, ilgtspējīgu
lauksaimniecību,
mežsaimniecību un
zvejniecību, pētniecību un
biotehnoloģijām
Veikt labās pieredzes izpēti
un sagatavot rokasgrāmatu
par ekonomiski izdevīgiem
pārejas projektiem no

Atbildīgie
izpildītāji

ZPR/ pašvaldības

Sadarbības
partneri

LVĢMC, pētniecības
institūcijas,
VUGD

PROJEKTS

Indikatīvie finanšu
avoti

Iznākuma rādītāji

Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

ETS
LIFE

1.Ieviesta
iedzīvotājiem pieejama
elektroniskā plūdu
monitoringa sistēma un
izstrādātas rīcības,
vadlīnijas ārkārtas
situācijās
2. Ieviesti projekti
civilās aizsardzības
jomās

P4

2020

P4

2020

ZPR/ pašvaldības

ZREA

ETS

1.Izstrādāta stratēģija
2.Noorganizēti
informatīvi un
izglītojoši pasākumi
par klimata pārmaiņām

ZPR

LLU, ZM, EM

ETS

1.Izstrādāta stratēģija

P4
P1

2020

ZPR

VARAM, ZM,
pašvaldības, NVO,
pētniecības institūcijas,
lauku saimniecības

ETS
DP (SAM 5.4.2)

1.Izstrādāta
rokasgrāmata
2.Noorganizētas
kampaņas

P4

2020

30

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

A 4.15.

A 4.16.

A 5.1.

A 5.2.

Aktivitāte
tradicionālās uz videi
draudzīgāku
lauksaimniecību, koordinēt
izglītojošas kampaņas par
videi draudzīgu un
ilgtspējīgu lauksaimniecību
Sekmēt bioloģiski saražotās
lauksaimniecības
produkcijas realizācijas
iespējas, veicinot
kooperāciju starp
lauksaimniekiem (t.sk.
mājaslapas izveidi u.tml.)
Veikt ūdenstilpju un
ūdensteču sakopšanas darbus
Veicināt pakalpojumu centru
(kas apvieno „zem viena
jumta” dažādus
pakalpojumus) attīstību
reģiona apdzīvotajās vietās,
apkopojot labās prakses
piemērus
Īstenot projektus, t.sk.
sadarbības projektus ar
citiem reģioniem, kuru
ietvaros veikt publisko
pakalpojumu (sociālo,
veselības, izglītības,
nodarbinātības, kultūras u.c.)
sniegšanā iesaistītā
personāla kapacitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Sadarbības
partneri

Indikatīvie finanšu
avoti

ZPR

LIAA,
lauksaimniecības

ETS
LIFE

ZPR/pašvaldības

VARAM, Vides
pārvaldes, NVO u.c.

ZPR/ pašvaldības

VARAM, sociālo,
veselības, izglītības,
nodarbinātības,
kultūras u.c.
pakalpojumu sniedzēji

ZPR

Pašvaldības, sociālo,
veselības, izglītības,
nodarbinātības,
kultūras u.c.
pakalpojumu sniedzēji,
biedrības
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PROJEKTS

Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

P4
P1
P6

2020

ETS, LIFE

1.Uzlabota upju un
ezeru ekosistēmas
pakalpojumu kvalitāte.
2.Uzlabotas
iedzīvotāju rekreācijas
iespējas.

P4

2020

Pašvaldības

1.Reģiona apdzīvotajās
vietās pieejamo
pakalpojumu skaits
(atbilstoši pakalpojumu
grozam)

P5
P6

2020

1.Īstenotas apmācības
un pieredzes apmaiņas
pasākumi

P5

2020

ETS, EK
programmas, DP
(SAM 9.2.1.)

Iznākuma rādītāji

1.Pieaudzis bioloģiski
ražoto produktu
realizācijas apjoms

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

Aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

Sadarbības
partneri

PROJEKTS

Indikatīvie finanšu
avoti

Iznākuma rādītāji

Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

ZPR

VARAM, LM,
pašvaldības, valsts
institūcijas, citi
reģioni, NVO, sociālo
pakalpojumu sniedzēji

Valsts budžets
ZPR

1.Izveidota štata vieta
– sociālo pakalpojumu
koordinēšanas
speciālists
2.Izstrādāta sociālo
pakalpojumu kvalitātes
vadības un
koordinācijas sistēma

P5

2020

ZPR

Pašvaldības, sociālo
pakalpojumu sniedzēji

ETS
ZPR

1.Īstenoti informatīvie
pasākumi, izstrādāti
informatīvie materiāli

P5

2020

LM, Pašvaldības,
VSAC, bērnu centri,
sociālo pakalpojumu
sniedzēji, biedrības un
nodibinājumi

DP (SAM 9.2.2.)

1.Izstrādāts ZPR
deinstitucionalizācijas
plāns

P5

2020

DP (SAM 9.2.2.;
DP (SAM 9.2.1.)

1.Noorganizēta klientu
individuālo vajadzību
izvērtējuma un
individuālo sociālās
aprūpes vai
rehabilitācijas plānu
izstrāde
2. Noorganizēta
pakalpojumu ieviešan
a atbilstoši

P5

2020

palielināšanu – nodrošinot
apmācības, pieredzes
apmaiņu, labo prakšu
pārņemšanu

A 5.3.

A 5.4.

A 5.5.

A 5.6.

Izstrādāt vienotu sociālo
pakalpojumu kvalitātes
vadības sistēmu Zemgales
reģionā
Īstenot informatīvus
pasākumus, ar mērķi
paaugstināt iedzīvotāju
informētību par sociālo
pakalpojumu saturu un
pieejamību
Izstrādāt Zemgales
plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plānu
(t.sk.Valsts sociālās aprūpes
centru un bērnu aprūpes
iestāžu centru
reorganizācijas plānu
izstrāde)
Īstenot aktivitātes institūciju
klientu sagatavošanai pārejai
uz dzīvi sabiedrībā un
nepieciešamo alternatīvu
sociālo un sabiedrībā balstītu
pakalpojumu izveidošanai
reģionā

ZPR

ZPR / pašvaldības

VSAC, bērnu centri,
sociālo pakalpojumu
sniedzēji, biedrības un
nodibinājumi, LM
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ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

Aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

Sadarbības
partneri

Indikatīvie finanšu
avoti

PROJEKTS

Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

DP (SAM 9.2.2.

1.Izgatavoti
informatīvie materiāli
2.Īstenotas
informatīvās kampaņas
un izglītojoši pasākumi
reģionā

P5

2020

DP (SAM 9.3.1.)

1.Izveidota vai
piemērota
pakalpojumu
infrastruktūra (piem.,
dienas centri, grupu
dzīvokļi u.c.)

P5

2020

ETS

1.Veikts pētījums
2.Izstrādātas vadlīnijas
un apkopoti labās
prakses piemēri
pakalpojumu
nodrošināšanai

P5

2020

ETS

1.Ieviesti mobili
pakalpojumi
(piemēram, mobila
vienība, kas var sniegt
gan sociālās, gan
medicīniskās aprūpes
pakalpojumus)

P5
P3

2020

Iznākuma rādītāji
deinstitucionalizācijas
plānam

A 5.7.

A 5.8.

A 5.9.

A 5.10.

Izstrādāt un īstenot
informatīvus un izglītojošus
pasākumus, sabiedrības
attieksmes maiņai pret
sociālā riska grupām, kā arī
audžuģimeņu, aizbildņu un
adoptētāju skaita
palielināšanai.
Koordinēt pakalpojumu
infrastruktūras attīstību
bērnu aprūpei ģimeniskā
vidē un personu ar
invaliditāti neatkarīgai
dzīvei un integrācijai
sabiedrībā
Veicināt sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu
pieejamību reģionā no
ieslodzījuma vietām
atbrīvotām personām,
atkarību izraisošu vielu
lietotājiem un viņu
tuviniekiem, no vardarbības
cietušām personām u.c.
personām
Veicināt integrētu mobilu
pakalpojumu ieviešanu
(vairāku veidu pakalpojumu
sniegšanai) un pārrobežu
sadarbību sociālo un
veselības aprūpes
pakalpojumu nodrošināšanā

ZPR

ZPR/ pašvaldības

ZPR

ZPR

Pašvaldības, VSAC,
sociālo pakalpojumu
sniedzēji

Sociālo pakalpojumu
sniedzēji, LM

Pašvaldības,
pakalpojumu sniedzēji

Pašvaldības, citi
reģioni, pakalpojumu
sniedzēji
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Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

Aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

Sadarbības
partneri

Indikatīvie finanšu
avoti

PROJEKTS

Iznākuma rādītāji

Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

2.Sadarbības projekti
starp pašvaldībām un
ar citiem reģioniem

A 5.11.

Veicināt sociālo un
nodarbinātības pakalpojumu
sinerģiju, palielinot sociālā
riska grupu iesaisti darba
tirgū

A 5.12.

Īstenot sabiedrības
izglītošanas pasākumus par
slimību profilaksi un
veselīgu dzīvesveidu

A 5.13.

Veicināt veselības
pakalpojumu attīstību,
veselīga dzīvesveida un
fizisko aktivitāšu
popularizēšanu, t.sk. lai
uzlabotu pieejamību
veselības, slimību
profilakses un sporta
pakalpojumiem reģiona
iedzīvotājiem

A 5.14.

Koordinēt pašvaldību un
uzņēmējiem sadarbību
atbalsta pasākumu ieviešanā
personu ar īpašām
vajadzībām un personu ar
zemu vispārējo pamatprasmju līmeni iekļaušanai
nodarbinātības aktivitātēs

ZPR

Pašvaldības, sociālo un
nodarbinātības
pakalpojumu sniedzēji,
NVA, sociālie
uzņēmēji

ZPR

Pašvaldības, citi
reģioni, veselības
aprūpes pakalpojumu
sniedzēji, nevalstiskās
organizācijas,
izglītības iestādes,
VM, LM

ZPR

Pašvaldības, citi
reģioni, veselības
aprūpes pakalpojumu
sniedzēji, nevalstiskās
organizācijas, VM, LM

ZPR

Pašvaldības, NVA,
uzņēmēji, sociālie
uzņēmēji
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ETS

1.Īstenoti pilotprojekti
nodarbinātības
veicināšanai

P5
P1

2020

ETS

1.Īstenoti izglītojoši
pasākumi par slimību
profilaksi un veselīgu
dzīvesveidu

P5

2020

ETS

1.Sadarbības projekti
starp pašvaldībām un
ar citiem reģioniem
2.Uzlabota
pakalpojumu pieejamī
ba

P5

2020

ETS

1.Atbalsta pasākumi
sociālās
uzņēmējdarbības
attīstībai, jaunu sociālo
uzņēmumu veidošanai
2.Izveidotas
specializētas darbnīcas
3.Izveidotas subsidētas
darba vietas, attālinātās
darba vietas

P5
P1
P6

2020

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

Aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

Sadarbības
partneri

Indikatīvie finanšu
avoti

A 5.15.

Koordinēt un veicināt
sociālās palīdzības
pilnveidošanu Zemgales
reģiona pašvaldībās

ZPR

LM, pašvaldības,
sociālie dienesti, NVO

Valsts budžets

A 5.16.

Sekmēt kultūras
pakalpojumu pieejamību
reģionā

ZPR,
Pašvaldības

Kultūras ministrija,
biedrības, NVO

ETS

ZPR

Pašvaldības, sociālo
pakalpojumu sniedzēji

ZPR

LM, pašvaldības,
pašvaldību sociālie
dienesti

Valsts budžets
ZPR

ZPR

Pašvaldības, tūrisma
asociācijas, KM, DAP

ETS
pašvaldības

A 5.17.

A 5.18.

A 6.1.

Nodrošināt profesionālās
kompetences pilnveidi un
supervīziju pašvaldības
sociālā dienesta un
pašvaldības izveidoto citu
sociālo pakalpojumu
sniedzēju sociālā darba
speciālistiem
Vienotas sociālo dienestu
vadības kvalitātes sistēmas
izstrāde

Izstrādāt dabas un
kultūrvēsturiskā mantojuma
un tradīciju saglabāšanas un
attīstības koncepciju
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PROJEKTS

Iznākuma rādītāji
1. Izstrādāts pašvaldību
saistošo noteiktu
izvērtējums.
2. Sniegtas
rekomendācijas
saistošo noteikumu
atbilstības
likumdošanai
uzlabošanai
1. Nodrošināta kultūras
pakalpojumu
pieejamība tuvāk
dzīves vietai.

1.Īstenotas apmācības
un pieredzes apmaiņas
pasākumi

1.Izstrādāta sociālo
dienestu vadības
kvalitātes sistēma
1.Izstrādāta dabas un
kultūrvēsturiskā
mantojuma koncepcija,
definējot prioritāri
attīstāmos objektus un
kultūras tradīcijas,
iekļaujot tos reģionālos
(starpnovadu) un
tematiskos tūrisma
maršrutos, mantojuma
aizsardzības
pasākumos un attēlojot
nozīmīgākos objektus

Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

P5

2020

P5
P6

2020

P5

2020

P5

2017

P6
P4

2020

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

Aktivitāte

A 6.2.

Īstenot lauku tūrisma
popularizēšanas un
pieejamības nodrošināšanas
pasākumus, veicinot lauku
teritoriju attīstību

A 6.3.

Pilnveidot dabas un izzinošā
tūrisma piedāvājumu un
pieejamību

Atbildīgie
izpildītāji

Sadarbības
partneri

Indikatīvie finanšu
avoti

Iznākuma rādītāji

Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

un tradīciju
saglabāšanas
aktivitātes vienotā
elektroniskajā sistēmā
(uz ĢIS bāzes)
2. Īstenoti prioritāri
attīstāmie koncepcijas
virzienu veicināšanas
un pieejamības
pasākumi
1.Apzināti Zemgales
reģionam raksturīgie
lauku tūrisma resursi
2.Nodrošināta un
uzlabota objektu
pieejamība.
3. Izveidoti jauni vai
pilnveidoti esošie
maršruti
4.Realizēti sadarbības,
mārketinga, pieredzes
apmaiņas pasākumi
1.Izveidoti jauni vai
iekļauti esošajos
maršrutos dabas un
izzinošā tūrisma
objekti un aktivitātes
2.Realizēti sadarbības,
mārketinga, pieredzes
apmaiņas pasākumi
3 Nodrošināta un
uzlabota objektu
pieejamība

P6
P1

2020

P6
P4

2020

ZPR / ZTA

Pašvaldības, uzņēmēji,
TAVA, ZUC, TIC

ETS

ZPR / ZTA

Pašvaldības, uzņēmēji,
TAVA, ZUC, nozares
profesionālās
organizācijas, vides
izglītības centri

ETS
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ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

A 6.4.

A 6.5.

A 6.6.

A 6.7.

Aktivitāte

Veicināt reģiona
gastronomiskā tūrisma
attīstību un konkurētspēju

Izveidot pieejamu interneta
platformu iedzīvotāju
iesaistei reģiona un
pašvaldību pārvaldes, kā arī
kopienām svarīgu jautājumu
risināšanā
Īstenot un popularizēt vietējo
kopienu iniciatīvu
veicināšanas pasākumus
(piemēram, iesaistīto pušu
apmācības vietējo kopienu
iniciatīvu sagatavošanai,
iniciatīvu veicināšanas
pasākumi iedzīvotājiem,
uzņēmēju aktivizēšanas
pasākumi, vietējā tirdziņa
izveide, sabiedriskā centra
attīstība, rotaļu laukuma
izveide u.c. projektu
īstenošana pēc kopienu
pieteiktiem individuāliem
risinājumiem), aktivizēt
reģiona NVO
Palielināt atbalsta un
konsultāciju pasākumus
mikrouzņēmumiem,

Atbildīgie
izpildītāji

Indikatīvie finanšu
avoti

Iznākuma rādītāji

Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

ETS

1.Izveidoti jauni vai
pilnveidoti esošie
maršruti
2. Realizēti sadarbības,
mārketinga, pieredzes
apmaiņas pasākumi
3.Nodrošināta un
uzlabota objektu
pieejamība.

P6

2020

DP (SAM 2.2.1.)

1.Izveidoti IKT rīki
iedzīvotāju
sabiedriskās aktivitātes
palielināšanai
(piemēram, mobilās
aplikācijas)

P6

2020

ZPR

Pašvaldības,
sabiedriskās
organizācijas, NVO,
uzņēmēji (t.sk.
sociālie)

LEADER
(sadarbībā ar VRG)
ZPR
ETS

1.Izstrādāti informatīvi
materiāli un
noorganizēti izglītojoši
pasākumi par iespējām
īstenot kopienu
iniciatīvas
2. Organizētas
apmācības un
pieredzes apmaiņas
pasākumi NVO
darbības veicināšanai

P6
P5

2020

ZPR / ZUC

Pašvaldības, uzņēmēji,
LIAA

ETS
ZPR

1.Sniegtas
konsultācijas un
atbalsts mikro un

P6
P1

2020

ZPR

ZPR

Sadarbības
partneri

PROJEKTS

Pašvaldības,
lauksaimniecības,
pārtikas ražotāji,
uzņēmēji, TAVA,
ZUC

Pašvaldības, IKT
pakalpojumu sniedzēji
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Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

A 6.8.

A 6.9.

A 6.10.

A 6.11.

A 6.12.

Aktivitāte
pašnodarbinātajiem u.c. īpaši
informējot par
uzņēmējdarbības uzsākšanas
iespējām un potenciālu lauku
teritorijās
Veicināt attālināto darba
vietu izveidi reģionā, tai
skaitā uzņēmējdarbības
bibliotēku ietvaros
Sekmēt kultūras un radošo
pasākumu attīstību un jaunu
pasākumu veidošanu,
iesaistot vietējos
iedzīvotājus (t.sk.
amatniekus, mājražotājus,
radošo industriju uzņēmējus
u.c.)
Koordinēt un nodrošināt
reģionāla līmeņa kultūras un
identitātes stiprināšanas,
piederības pasākumus
dažādās Zemgales identitātes
stiprināšanai (Sēlija,
Zemgale)
Atbalstīt amatnieku un
mājražotāju sadarbības
aktivitātes (t.sk. ar citu
nozaru speciālistiem) un
paaugstināt nozares
speciālistu kvalifikāciju un
konkurētspēju
Uzlabot amatniecības,
kultūras (t.sk.
kultūrizglītības iestāžu) u.c.

Atbildīgie
izpildītāji

Sadarbības
partneri

Indikatīvie finanšu
avoti

PROJEKTS

Iznākuma rādītāji

Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

P6
P1
P5

2020

P6

2020

P6

2020

P6

2020

P6

2020

radošajiem
uzņēmējiem

ZPR, pašvaldības

Bibliotēkas, uzņēmēji

ETS

ZPR

Pašvaldības,
amatniecības un
uzņēmējdarbības
organizācijas,
uzņēmēji, tūrisma
informācijas centri un
asociācijas

ZPR
ETS

ZPR

Pašvaldības, ZTA,
uzņēmēji

ETS

ZPR

Pašvaldības, citi
reģioni, amatniecības
un uzņēmējdarbības
organizācijas,
uzņēmēji

ETS

ZPR
pašvaldības

Amatniecības un
kultūras organizācijas,
uzņēmēji

ZPR
ETS
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1.Sagatavotas
rekomendācijas
attālināto darba vietu
izveidei reģionā
1.Izveidota pasākumu
organizēšanas un
plānošanas sistēma
2.Pieaudzis kultūras un
radošo pasākumu
skaits (piemēram,
meistarklases,
amatniecības un
mākslas dienas u.c.)
1. Realizēti reģionāli
mārketinga pasākumi –
informatīvie materiāli,
konferences, akcijas
u.c. pasākumi
1.Īstenoti sadarbības
pasākumi, piemēram,
interneta veikala
izveide
2. Organizētas
apmācības, pieredzes
apmaiņa, labās prakses
pārņemšana u.c.
1.Nodrošināta
pieejama un kvalitatīva
amatniecības, kultūras

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

Aktivitātes
ID

Aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

Sadarbības
partneri

centru infrastruktūru un
materiāli tehnisko bāzi, t.sk.
ar modernām tehnoloģijām

Indikatīvie finanšu
avoti

PROJEKTS

Iznākuma rādītāji
u.c. centru
infrastruktūra un
materiāli tehniskā bāze
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Atbilstība
prioritātēm

Izpildes
termiņš

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
Rīcības plāns

PROJEKTS

5. RĪCĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS UN AKTUALIZĀCIJAS
KĀRTĪBA
Zemgales plānošanas reģiona administrācija ir atbildīga par Attīstības
programmas Rīcības plāna 2015.-2020.gadam īstenošanu, tās uzraudzību un
Rīcības plāna aktualizāciju. Rīcības plāna ieviešanas progresa tiks analizēts
vienotā Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas īstenošanas
pārskatā, kas tiks izstrādāts reizi divos gados.
Pārskats sniegs arī īsu esošās situācijas izvērtējumu par Zemgales plānošanas
reģiona Rīcības plāna izpildi, tajā tiks apkopoti un izvērtēti sasniegtie rezultāti,
kā arī sniegta analīze par izmaiņām Rīcības plānā noteiktajos iznākuma rādītājos.
Pārskats būs par pamatu Zemgales plānošanas reģiona prioritāro rīcību
noteikšanai kārtējam gadam, kā arī lēmumam par Zemgales plānošanas reģiona
Rīcības plāna 2015.-2020.gadam aktualizāciju.
Zemgales plānošanas reģiona administrācija, pamatojoties uz novērošanas,
kontroles, informācijas un analīzes rezultātiem, kā arī iesniegtajiem
priekšlikumiem no pašvaldībām, valsts institūcijām un sociālajiem sadarbības
partneriem, sagatavo priekšlikumus Rīcības plāna aktualizācijai. Sagatavotos
grozījumus nodod saskaņošanai un apstiprināšanai Zemgales plānošanas reģiona
attīstības padomei.
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