Publisko pakalpojumu izvērtēšana un uzlabošana komercdarbības attīstībai
Zemgales reģionā
Projekta finanšu avots: Eiropas Sociālais fonds, aktivitāte 1.5.1.3.2. Publisko
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī
Konkursā pieejamais finansējums: 422 498 LVL (no tiem 50% pieejams
plānošanas reģioniem un novadu pašvaldībām un to iestādēm)
Projekta kopējās izmaksas: 30000 LVL (t.sk. 15% valsts budžeta finansējums)
Projekta mērķis: nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās
pārvaldes pakalpojumu sniegšanu stratēģiskās un telpiskās plānošanas jomās, veicinot
komercdarbības attīstību Zemgales reģionā, veidojot vietējo sadarbības tīklu un
pārņemot vietējo un ārvalstu pieredzi.
Ieviešanas laiks: 09.2010. – 06.2011.
Projekta partneris: Kurzemes Plānošanas reģions
Aktivitātes:
1. Projekta administrēšana
2. Publisko pakalpojumu izvērtēšana uzņēmējdarbības vides sekmēšanai
(iedzīvotāju (t.sk. uzņēmēju), pašvaldību speciālistu anketēšana, eksperta
vērtējums par stratēģiskās un telpiskās plānošanas instrumentu pieejamību u
uztveramību (Zemgales reģionā spēkā esošie plānošanas dokumenti, Zemgales
Ģeoportāls t.sk. ZPR industriālo teritoriju datu bāze))
3. Ieteikumu sagatavošana un ieviešana komercdarbības attīstības uzlabošanai:
1) par plānošanas dokumentu pieejamību un uztveramību (t.sk. digitālā – GIS
formātā), pieredzes apmaiņa ar Kurzemes Plānošanas reģionu;
2) par sabiedrisko apspriešanu veikšanu un uzņēmēju iesaisti (piesaistot
pašvaldību pārstāvjus, kuri dalās ar labās prakses piemēriem, ko guvuši
ārvalstu apmācībās), pieredzes apmaiņa ar Kurzemes Plānošanas reģionu;
3) par Zemgales Ģeoportāla, t.sk. ZPR industriālo teritoriju datu bāzes
uzlabošanu, pieredzes apmaiņa ar Kurzemes Plānošanas reģionu par
izveidotajām datu bāzēm un komercdarbības veicināšanas pasākumiem.
4. Sadarbības tīkla veidošana turpmākas sadarbības veicināšanai un pieredzes
apmaiņai (iesaistot Zemgales un Kurzemes reģiona pašvaldības, reģionālās
vides pārvaldes, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, valsts
akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi”, Veselības inspekciju, Valsts zemes
dienesta teritoriālās struktūrvienību, valsts akciju sabiedrību “Latvenergo”,
akciju sabiedrību “Latvijas gāze”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu, Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldi,
Valsts meža dienestu, valsts akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži”, Dabas
aizsardzības pārvaldi, LĢIA, RAPLM pārstāvjus)
5. Apmācības publisko pakalpojumu nodrošināšanas uzlabošanai:

6.
1)

2)
3)

1) Vietējās apmācības Zemgales un Kurzemes reģiona attīstības plānotājiem
(4 dienas) – par stratēģisko plānošanu, sabiedrisko apspriešanu,
iedzīvotāju iesaisti plānošanā, plānošanas dokumentu izstrādes
uztveramību un pieejamību iedzīvotājiem (kā to padarīt atraktīvāku)
2) Ārvalstu apmācības plānotājiem (Čehija) (6 dienas) 20 novadiem +2
pilsētām + ZPR plānotāji+ KPR plānotāji – par sabiedrisko apspriešanu
organizēšanas labās prakses piemēriem, par datu bāzēm teritorijas
plānojumu glabāšanai, par sadarbību ar datu sniedzējiem
3) Apmācības par sabiedriskajām attiecībām un veiksmīgāku komunikāciju
ZPR un KPR darbiniekiem (kā labāk pasniegt informāciju sabiedrībai
(t.sk. uzņēmējiem), kā atdzīvināt prezentācijas, prezentēšanas prasmes) (2
dienas)
Publicitātes pasākumi:
Reģiona plānošanas dokumentu (t.sk. ZPR Inovatīvās attīstības programmas
2008. – 2014., ZPR attīstības programma 2008. – 2014., reģiona profilu –
attīstības virzienu) „vieglās” versijas izstrāde un druka
Sabiedriskās apspriešanas organizēšanas un sabiedrības (t.sk. uzņēmēju)
iesaistes ieteikumu izstrāde
Noslēguma konference

