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Godātie pārskata lasītāji!
Nododu Jūsu vērtējumam Zemgales plānošanas reģiona 2006. gada
pārskatu, kas paver iespēju tā lasītājiem uzzināt vairāk un saņemt atbildes uz
jautājumiem, kas viņus interesē par reģiona darbību.
Īpaši nozīmīgs darbs pagājušajā gadā ieguldīts izveidojot institūciju
Zemgales plānošanas reģions, kas saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma
grozījumiem ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
pārraudzībā

esoša

lēmējorgāns

ir

iestāde.

Zemgales

Savukārt
plānošanas

Zemgales
reģiona

plānošanas

reģiona

attīstības

padome,

izpildinstitūcija – Zemgales plānošanas reģiona administrācija. Reģiona
sadarbību ar ministrijām nodrošina Zemgales plānošanas reģiona sadarbības
komisija, kura darbojas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu un padomes
apstiprinātu nolikumu
Zemgales plānošanas reģions, kā Zemgales attīstības aģentūras (ZAA)
tiesību un saistību pārņēmējs, turpina iepriekšējo gadu iesāktās aktivitātes
reģiona attīstības plānošanas procesos, lai nodrošinātu līdzsvarotu un
ilgtspējīgu reģiona izaugsmi, kas veicinās ikviena reģiona iedzīvotāja dzīves
kvalitātes uzlabošanos.
2006. gadā pabeigta ilgtermiņa
dokumenta

-

Zemgales

teritorijas

plānojums 2006. - 2026. gadam izstrāde.
Īpaši vēlos atzīmēt pagājušajā gadā
izveidotā Zemgales plānošanas reģiona
Eiropas

Savienības

struktūrfondu

informācijas centra darbību, kā rezultātā tiek veiksmīgi nodrošināta jaunākās
informācijas par ES struktūrfondu līdzekļu apguvi izplatīšana reģionā, kā arī
potenciālajiem projekta iesniedzējiem – pašvaldībām, uzņēmējiem, izglītības

Zemgales plānošanas reģiona Publiskais pārskats 2006.

2

iestādēm u.c. interesentiem tiek nodrošinātas iespējās realizēt savas idejas,
piesaistot papildus finansējumu.
Liels darbs ieguldīts Mūžizglītības sistēmas izpētei un turpmākai
darbībai nacionālās programmas projekta „Zemgales plānošanas reģiona
mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana”
ietvaros. Projekta laikā plānots izstrādāt 10 pašvaldību mūžizglītības
attīstības plānus un Zemgales plānošanas reģiona Mūžizglītības attīstības
plānu 2007. - 2010. gadam.
Reģiona pārskatā ir apkopota informācija par notikušajām un
plānotajām aktivitātēm Zemgales attīstībai, par reģiona izpildinstitūcijas
darbību, gada budžeta un piesaistīto līdzekļu izlietojumu un realizētajiem
projektiem 2006. gadā.
Publiskais gada pārskats domāts ikvienam Zemgales iedzīvotājam, kā
arī valsts un sabiedriskajām institūcijām, uzņēmējiem un pašvaldībām.
Reģiona publisko gada pārskatu sagatavoja administrācijas darbinieki.

Patiesā cieņā,

Ā. Gaile
Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja
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1. PAMATINFORMĀCIJA
1. 1. Zemgales plānošanas reģiona juridiskais statuss un struktūra
Zemgales plānošanas reģions (turpmāk – reģions) ir Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijas pārraudzībā esoša iestāde, kas saskaņā ar Reģionālās attīstības
likuma grozījumiem (spēkā no 01. 08. 2006.), ir atvasinātas publiskas personas statusā.
Reģions ir publisko tiesību juridiskā persona, tai ir zīmogs ar papildinātā mazā
Latvijas valsts ģerboņa attēlu un pilnu reģiona nosaukumu, sava simbolika, veidlapa un
konti valsts kasē.
Iestāde 11. 08. 2006. reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja ar Reģistra Nr.
90002182529 un apliecības sēriju NM Nr. 0181744, reģiona juridiskā adrese - Pasta ielā
37, Jelgava, LV – 3001.
Reģionu veido šādas administratīvās teritorijas: Jelgavas pilsēta, Aizkraukles,
Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils rajoni.
Reģiona darbu reglamentē reģiona nolikums, Reģionālās attīstības likums,
Teritorijas plānošanas likums un citi normatīvie akti.
Reģiona lēmējorgāns ir Zemgales plānošanas reģiona attīstības padome (turpmāk –
Padome). Padomi ievēlē reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce.
Padomes priekšsēdētājs līdz 19. 12. 2006. bija Jānis Raščevskis. No 19. 12. 2006. par
Padomes priekšsēdētāju ir ievēlēta Ā. Gaile, vietnieks - G. Kaminskis.
Padomes sastāvu veido:
Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs V. Plūme;
Aizkraukles rajona padomes priekšsēdētājs P. Keišs;
Bauskas pilsētas domes priekšsēdētāja Ā. Gaile;
Bauskas rajona padomes priekšsēdētājs A. Okmanis;
Dobeles pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksnītis;
Dobeles rajona padomes priekšsēdētājs G. Kaminskis;
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš;
Jelgavas rajona padomes priekšsēdētāja I. Savicka;
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L. Salcevičs;
Jēkabpils rajona padomes priekšsēdētājs J. Raščevskis.
Reģiona izpildinstitūcija ir Zemgales plānošanas reģiona administrācija (turpmāk
- administrācija). Administrācijas pienākumus un tiesības nosaka Zemgales
plānošanas reģiona nolikums. Administrācijas izpilddirektors ir Raitis Vītoliņš.
Administrācijā strādā vienpadsmit darbinieki.
Reģiona sadarbību ar ministrijām nodrošina reģiona Sadarbības komisija.
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ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA AMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA
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1. 2. Darbības virzieni, funkcijas
Reģions savas kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu,
koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību.
Reģiona funkcijas:
1) nosaka reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus un
prioritātes;
2) nodrošina reģiona attīstības koordināciju atbilstoši reģionālās attīstības plānošanas
dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm;
3) vada un uzrauga reģiona attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādi un
ieviešanu;
4) nodrošina pašvaldību sadarbību un reģiona sadarbību ar nacionālā līmeņa
institūcijām reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā;
5) izvērtē nacionālā plānojuma, nacionālā attīstības plāna un nozaru attīstības
programmu atbilstību plānošanas reģiona attīstības programmai un teritorijas plānojumam
un, konstatējot neatbilstību, ierosina grozīt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas
dokumentus vai lemj par grozījumiem reģiona plānošanas dokumentos;
6) izvērtē vietējo pašvaldību vai privātpersonu projektu iesniegumus reģionālās
attīstības valsts atbalsta saņemšanai un sniedz atzinumus par tiem;
7) sadarbībā ar pašvaldībām un valsts iestādēm, izstrādā reģiona attīstības
programmu un teritorijas plānojumu, nodrošina to saskaņotību ar nacionālo plānojumu,
nacionālo attīstības plānu un nozaru attīstības programmām, kā arī to ieviešanas vadību;
8) koordinē un veicina reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi,
īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu;
9) sagatavo atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu
atbilstību reģiona attīstības programmai un teritorijas plānojumam.

1. 3. Reģionālās attīstības plānošanas dokumenti
Reģionālo attīstību īsteno atbilstoši šādiem savstarpēji saskaņotiem valsts un reģionālās
attīstības plānošanas dokumentiem:
1) nacionālais attīstības plāns;
2) nacionālais plānojums;
3) reģionālās politikas pamatnostādnes;
4) nozaru attīstības programmas;
5) plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi;
6) rajonu pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi;
7) vietējo pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi.
Nacionālā plānojuma, nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un
sabiedriskās apspriešanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
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1. 4. Zemgales plānošanas dokumenti
Ilgtermiņa plānošanas dokuments (20 gadi):
1. Teritorijas plānojums
Vidēja termiņa plānošanas dokumenti (4 - 7 gadi):
Attīstības programma
 Zemgales attīstības stratēģija - 7gadi
 Darbības plāns – 4gadi
Īstermiņa plānošanas dokuments (1 gads):
1. Ikgadējais rīcības plāns

Teritorijas plānojums

Nozaru
attīstības
programmas

Stratēģija

Darbības plāns

Ikgadējais rīcības plāns
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2. DARBĪBAS REZULTĀTI
2. 1. Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes
Atskaites laika periodā ir notikušas sešas Padomes sēdes, kurās padome ir pieņēmusi
sešpadsmit lēmumus. Pieņemtie lēmumi ir izpildīti izņemot tos lēmumus, kuriem izpildes
termiņi nav beigušies.

2. 2. Zemgales plānošana reģiona ikgadējā rīcības plāna izpilde par
periodu no 01. 08. 2006. līdz 31. 12. 2006.
Padome, reizē ar reģiona budžetu, apstiprina reģiona ikgadējo rīcības plānu.
Rīcības plānā paredzētas konkrētas aktivitātes un pasākumi Zemgales attīstības
sekmēšanai. Plāna izpildes rezultāti tiek izskatīti vienlaicīgi ar gada budžeta pārskata
izpildes apstiprināšanu.
2. 2. 1. Administratīvie darbi

 Reģions tika izveidots kā atvasināta publiska persona un ir apstiprināts iestādes
nolikums. 11. 08. 2006. iestāde reģistrēta VID kā nodokļu maksātājs.
 Sagatavots reģiona ikgadējais rīcības plāns un budžets 2007. gadam, kas apstiprināti
21. 11. 2006. Padomes sēdē.
 Izveidota Sadarbības komisija, un 08. 11. 2006. noorganizēta pirmā sadarbības
komisijas sēde. Izstrādāts un apstiprināts sadarbības komisijas nolikums.
 Noorganizētas un notikušas 6 padomes sēdes.
2. 2. 2. Reģiona attīstības plānošana
 Pabeigta Reģiona teritorijas plānojuma izstrāde, saņemts RAPLM atzinums.
 Līdzdalība nacionālā attīstības plāna izstrādē. Administrācijas darbinieki piedalījušies
arī nacionālā plānojuma izstrādē, saskaņojot to ar reģiona plānošanas dokumentiem.
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 Līdzdalība ES SF operacionālo programmu aktivitāšu ieviešanas dokumentācijas
sagatavošanā. Ir sagatavoti rakstiski komentāri par izstrādātajām DPP sekojošam
ministrijām: EM, IZM, RAPLM, KM, LM, ĪUMEPLS, SM, ViM, darbs 10 viedokļu
saskaņošanas sēdes ministrijās.
 Līdzdalība teritoriālās sadarbības programmu izstrādē, izstrādājot Jelgavas rajona
nodarbinātības plānu.
 Dalība Lielupes augšteces konsultatīvās padomes sēdēs, kā arī piedalīšanās INAWARE
projekta aktivitātēs, kas saistītas ar Lielupes baseinu un Bauskas dabas parka plāna
izstrādi.
 Līdzdalība nacionālo reģionālās attīstības atbalsta instrumentu izstrādē, kur saņemts
apstiprinājums par Zemgales kultūras programmas atbalstu no VKKF.
2. 2. 3. Brīvprātīgās iniciatīvas
Brīvprātīgās iniciatīvas ietver pasākumu
kopumu, kas vērsts uz reģiona attīstības
plānošanas programmu izpildi vai ari tiek
nodrošināta
reģiona
interešu
pārstāvniecība nacionālajā un starptautiskā
līmenī.















Reģiona interešu pārstāvniecība nacionālā un starptautiskā līmenī:
Darbs RAIL BALTICA Konsultatīvajā padomē Satiksmes ministrijā;
Darbs Nacionālajā reģionālajā attīstības padomē ( 3 sēdes);
Darbs Latvijas Lauku Foruma darbībā ( 3 pasākumi);.
Darbs Lauku attīstības plāna (LAP) uzraudzības komitejā (dalība 1 rakstiskās
saskaņošanas procedūrā)
Darbs pie ES LEADER + atbalsta programmas ieviešanas, uzraudzības (darbs 3 Leader
starpinstitūciju darba grupas un 2 informatīvie semināri par Leader ieviešanu).
Darbs pie INTERREG (IIIA;IIIB)programmas ieviešanas;
Dokumentu izskatīšana un viedokļa formulēšana struktūrfondu (2004.-2006.) ESF,
ERAF, ELVGF un ZVFI vadības komitejās (apmeklētas 3 ESF, 3 ERAF, 5 ELVGF, 3
ZVFI vadības komiteju sēdes un viena uzraudzības komitejas sēde);
Dalība ES struktūrfondu komunikācijas vadības grupas darbā pie Finanšu ministrijas
(apmeklētas 5 darba grupas);
Dokumentu izskatīšana un viedokļa formulēšana EQUAL iniciatīvas uzraudzības
komitejā (apmeklēta 1 sanāksme);
Dalība 3 ESF nacionālo programmu: IZM „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās
izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai”, IZM
„Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana” un LM “Darba tirgus pētījumi”
uzraudzībā (5 sanāksmes).
Darbs NVA komisijā apmācībai paredzēto profesiju noteikšanai (1 sanāksme);
Apvienotā Phare Pārrobežu sadarbības un Phare ESK uzraudzības komitejas sēde pie
RAPLM (2 sanāksmes);
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 Dokumentu izskatīšana un viedokļa formulēšana Norvēģijas un EEZ apvienotajā
finanšu instrumentu uzraudzības un vadības komitejās (2 komitejas sēdes).
Starpinstitūciju koordinēšanas pasākumi Zemgales reģiona attīstībai:
 Tūrisma un lauku attīstības veicināšanas jomā:
o Izstrādāti Zemgales tūrisma informatīvie materiāli izstādēm;
o Kopīgi ar Zemgales Tūrisma asociāciju, pašvaldību, TIC,TAVA, uzņēmēju
pārstāvju līdzdalību, Noorganizēta ikgadējās tūrisma konferences;
o Uzsākts darbs pie Zemgales tūrisma attīstības programmas izstrādes,
o Regulārs darbs ar reģionā izveidotajām lauku partnerībām.
 Reģionā izstrādāto nozaru attīstības programmu realizācijā:
o Mežsaimniecības Attīstības programmas realizācijas sekmēšana (Noorganizēts
seminārs par lauku attīstības plāna 2006.- 2013 pasākumiem, t.sk., mežsaimniecību,
piedalīšanās Zemgales profesionālo skolu un kokapstrādes uzņēmumu sanāksmē
trīspusējās sadarbības padomes ietvaros).
o Autoceļu attīstības programmas realizācijas sekmēšana (Sagatavoti priekšlikumi
Satiksmes ministrijai par attīstības centru sasniedzamības uzlabošanu Valgundes,
Staburaga, Sēlpils un Seces pagastos, kā arī Jēkabpils – Aknīste virzienā);
o Uzņēmējdarbības attīstības programmas izpildes sekmēšana (noorganizēti 3
semināri par valsts atbalsta programmām 2007.-2013., sadarbībā ar LIAA un 2
semināri lauku uzņēmējiem sadarbībā ar Zemgales RSIC);
o Sabiedrības izpratnes veidošana par inovācijām, zinātnes un jauno tehnoloģiju lomu
iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanā. Zemgales Inovatīvās attīstības plāna
ietvaros nolasītas lekcijas Jelgavas arodcentrā, Jelgavas G. Eliasa muzejā,
Ekonomikas fakultātē, Rotari klubā, Zemgales pašvaldību attīstības departamentu
vadītājiem, Dobeles rajona un Jelgavas rajona izglītības darbiniekiem, Rīgas domes
attīstības departamenta rīkotajā reģionu sanāksmē u.c.
 Reģiona pašvaldību darba uzlabošanai:
o Uzsākts darbs pie reģiona projektu datu bāzes izveides, kā arī reģiona speciālistu
apmācības sistēmas izmantošanā
o Veikti Zemgales pašvaldību politiķu un speciālistu kompetences paaugstināšanas
pasākumi -noorganizēta 3 dienu vizīte uz Tamperes reģionu politiķiem, veikts
lekciju kurss projektu vadības un ES struktūrfondu apgūšanas jomā „Bērzes krastu”
pagastu apvienības speciālistiem, Dobeles rajona speciālistiem, Viesītes domes
speciālistiem un Bauskas rajona speciālistiem.
o Izstrādāts projekta koncepts un idejas par pašvaldību speciālistu darba uzlabošanu
ekonomiskās attīstības veicināšanai sadarbībā ar Norvēģijas institūcijām.
 Mūžizglītības attīstības jomā:
o Turpinās darbs pie mūžizglītības
attīstības plāna izstrādes IZM NP
projekta “Zemgales plānošanas
reģiona
mūžizglītības
atbalsta
sistēmas veidošana un kapacitātes
stiprināšana” ietvaros;
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o Dalība Zemgales reģionālajā profesionālās izglītības un nodarbinātības padomes
darbā (apmeklēti 2 pasākumi).
o Izstrādāts projekta koncepts par tālākizglītības sistēmas uzlabošanu Zemgalē,
projekta izstrādei un iesniegšanai uz EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta
izsludināto projektu konkursu.
o Izstrādāts projekta koncepts par Zemgales cietumos ieslodzīto resocializāciju,
projekta izstrādei un iesniegšanai uz EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta
izsludināto projektu konkursu.
 Informācijas izplatīšanas un publicitātes jomā:
o Mājas lapas www.zemgale.lv uzturēšana un regulāra informācijas
ievietošana sabiedrības informēšanas nolūkos.
o Informācijas par ES struktūrfondiem izplatīšana ar mājas lapas
www.esfondi.zemgale.lv palīdzību.
o Sagatavoti un nodrukāti informatīvi materiāli par Zemgales
reģionu.
o Izstrādāts un izdots buklets par Zinātnes un tehnoloģiskajiem
centriem.
 Atzinumu sniegšanas par pašvaldību projektiem jomā:
Atskaites periodā saskaņots 1 pašvaldību projekts
2. 2. 4. Projekti
Administrācija nodrošinājusi sekojošu projektu administrēšanu, koordinējot sadarbības
partneru iesaisti
 Zemgales pašvaldību kapacitātes stiprināšana efektīvas projektu vadības plānošanā un
īstenošanā (Projektā tika iesaistīti visu piecu reģiona rajonu – Jēkabpils, Bauskas,
Dobeles, Jelgavas, Aizkraukles un Jēkabpils pilsētas pašvaldību un reģiona speciālisti,
kopā aptverot 296 cilvēkus. Tika apmācīti 137 pašvaldību grāmatveži 6 grupās, 129
pašvaldību projektu vadītāji - iesācēji 6 pamatprasmju apguves grupās un 30 rajona –
reģiona līmeņa projektu vadītāji – speciālisti 2 grupās);
 IZM nacionālās programmas projekts „Zemgales plānošanas reģiona mūžizglītības
atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana” (Izstrādāti mūžizglītības
attīstības
plāni
10
Zemgales
pašvaldībās un reģionā, apmācībās
iesaistīti 326 speciālisti);
 FM nacionālā programmas projekts
„Reģionālo
ES
struktūrfondu
informācijas centru izveide un
darbība” (Noorganizēti 6 semināri,
izdotas 5 ziņu lapas, noorganizētas 2
koordinācijas padomes sēdes, izsūtīti
125 informatīvi e-pasti, aptverot 711
respondentu, kā arī ir sniegtas 17
konsultācijas klātienē, 11 konsultācijas
pa telefonu, 13 pa e-pastu).
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Administrācija piedalījusies projektos kā partneri, nodrošinot citu Zemgales institūciju
koordināciju :
 ESF finansētos izglītības projektos:
o Viesītes arodvidusskolas īstenotajā projektā „Zemgales
reģiona profesionālo izglītības iestāžu projektu vadītāju
apmācība”, nodrošinot publicitāte un starpskolu
koordināciju (uzrakstītas 2 publikācijas, 2 prezentācijas, 2
apmeklēti pasākumi);
o LLU projektā „Tālākizglītības iespēju paplašināšana Zemgales vispārizglītojošo
skolu pedagogiem”, nodrošinot publicitāti un starpskolu koordināciju ar universitāti
(uzrakstīta 1 publikācija, noorganizēta darba grupas sanāksme projekta uzsākšanai);
 ERAF finansētos nacionālas nozīmes projektos:
o TAVA projektā „Vienotas tūrisma informatīvās
sistēmas izveidošanas veicināšana Latvijā –
informatīvie stendi dabas, kultūras un vēstures
tūrisma objektos” (Zemgales reģionā izvietoti 44
tūrisma informācija stendi, no tiem 9 Dobeles rajonā, 2 Dobeles pilsētā, 6 Jelgavas
rajonā, 7 Bauskas rajonā, 1 Bauskas pilsētā, 6 Aizkraukles rajonā, 2 Aizkraukles
novadā, 9 Jēkabpils rajonā, 2 Jēkabpils pilsētā.)
 Baltijas jūras valstu starptautiskajos sadarbības projektos (INTERREG IIIB
programma):
o VHB „Via Hanseatica tūrisma tīkla izveide” (Attīstīts
tūrisma mārketinga produkts, izstrādāts VIA
Hanseatika logo, izveidota kopīga tūrisma
objektu datu bāze, pieredzes apmaiņa KING
Road
Somijā,
Piedalīšanās
1
konferencē,
4
koordinācijas darba grupās, 1 Vadības komitejas sēdē.);
o BEN „Baltijas eiroreģionu tīkls” (Baltijas jūras valstu Eiroreģionu sadarbības tīkla
izveide. Piedalīšanās stratēģijas izstrādes darba grupas sanāksmēs, vienā vadības
komitejas darba grupā, divās starptautiskās konferencēs.);
o RAIL BALTICA „Ātrgaitas dzelzceļa izpēte” (Piedalīšanās konsultatīvās
padomes darba grupu sēdēs un projekta darba pakešu pasākumos.);
o SEBco „Investīciju zonas Dienvidbaltijā” (Infrastruktūras un ekonomiskās
attīstības izpēte , Investīciju zonu izpēte Jēkabpilī un Aknīstē. Piedalīšanās 2
starptautiskos semināros, vienā vadības komitejas sēdē);
o ASAP „Administratīvā reforma un attīstība (Administratīvi teritoriālās reformas
ietekme uz reģiona un pašvaldību un tās teritorijas attīstību, e-pārvaldes ieviešanas
pilotmodeļu izpēte u.c. Piedalīšanās 1 starptautiskā seminārā.).
 Pārrobežu sadarbības programmas projektos (INTERREG III A programma) :
o Jelgavas domes „Riska vadības projektā” (Koordinētas krīžu un riska vadības
sistēmas izveide. Piedalīšanās 2 darba grupas sanāksmēs);
o SAULE „Eiroreģiona reģionālais mārketings” (Eiroreģiona tēla veidošana un
kapacitātes celšana. Piedalīšanās divās darba grupu sanāksmēs un vienā Vadības
komitejas sēdē);
o Ceļi „Pārrobežu ceļu tehniskā dokumentācija” (Tiek veikta izpēte un sagatavota
tehniskā dokumentācija pārobežu ceļa infrastruktūras uzlabošanai. Piedalīšanās
projekta uzsākšanas seminārā).
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2. 3. Citi veiktie svarīgākie pasākumi reģiona funkciju izpildei
 23.08.ZM informatīvais seminārs par LEADER programmu.
 24.08.Zemgales kultūras programmas iesniegšana valsts Kultūrkapitāla fondā.
 07.-08.09. INTERREG IIIB projekta SEBco starptautisks seminārs par investīciju zonu
veidošanu un attīstību.
 07.09Ekspertu panelis par biznesa inkubatoriem, inkubatoru izveidi Latvijā 2007-2013.
gads.
 07.-08.09. INTERREG IIIB projekta "Baltijas eiroreģionu tīkls - BEN" ietvaros
starptautiskais seminārs par tūrisma attīstību eiroreģinos.
 11.-12.09. INTERREG IIIB projekta ASAP seminārs par Baltijas jūras valstu
pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pieredzi.
 13-15.09. Seminārs par 2007. - 2013. Ekonomikas ministrijas operacionālajām
programmām.
 15.09.Projekta vadītāju – pašvaldību darbinieku apmācība. Tēma - ESF atbalsts
nākamajā programmēšanas periodā.
 19.09Zviedrijas SIDA - s pārstāvju vizīte Zemgales reģionā drošības jautājumu
izpētītei un nākotnes projektu finansēšanai.
 21.09Seminārs lauku uzņēmējiem par valsts atbalsta programmām 2004 – 2006. gadā.
Semināru rīkoja Zemgales RSIC.
 27.09.Seminārs NVO par ES piedāvātajām iespējām. Par ES struktūrfondu 2007. –
2013. g. iespējām.
 28.09Tikšanās ar IZM departamentu vadītājiem, par finanšu sadalījumu izglītības
attīstībai 2007. – 2013. g.
 29.09.Piedalīšanās INTERREG IIIA ceļu rekonstrukcijas tehniskās dokumentācijas
sagatavošanas projekta atklāšanas seminārā.
 02.10.Seminārs „ESF projekti Zemgalei”.
 04.-05.10. Piedalīšanās INTERREG IIIB projekta BEN Vadības Komitejas sēdē un
seminārā par ES strukturālo politiku 2007.-2013.g.
 04-06.10.Padomes pieredzes apmaiņa reģiona attīstības plānošanā un plānu izpildē
Tamperes reģionā (Somija).
 05.10Seminārs uzņēmējiem „Valsts atbalsta virzieni 2007. – 2013. g.” Organizē LIAA
sadarbībā ar ZAA.
 09.10.Seminārs izglītības darbiniekiem par PIAA un SIF piedāvātajiem projektu
konkursiem iekļaujošas skolas attīstībai.
 10.10.Projekta uzsākšanas konference. Piedalās Zemgales profesionālo skolu vadītāji
un projektu koordinatori.
 13.10.Konference par pilsonisko sabiedrību un izglītību šajā jomā reģionālās attīstības
kontekstā.
 13.10.Tikšanās par Bauskas industriālā un loģistikas parka izveidi.
 13.10.Pārrobežu un transnacionālo programmu Nacionālo darba grupu sanāksme.
 19.10.Tikšanās ar EM valsts sekretāra vietnieku par atbalsta jautājumiem saistībā ar
industriālo platību izveidi.
 23.10.INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas 2007. - 2013. g.
izstrādes starptautiskā sanāksme.
 24.10.Nacionālā stratēģiskā plāna un Rīcības programmas vadības grupas sēde.
 30.10.Apvienotās Phare Pārrobežu sadarbības programmu Vadības komitejas
sanāksme.
 31.10.Vietējo rīcības grupu stratēģiju vērtēšanas komisijas sēde.
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 01.11.Zemgales profesionālo vidusskolu, kas piedāvā kokapstrādes programmu,
tikšanās ar lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem profesionālās izglītības un
nodarbinātības padomes darba ietvaros.
 03.11.Projekta „Vides izglītības ABC Rietumzemgalē” noslēguma konference.
 6.-8.11.Uzņēmēju apmācības INTERREG III B projekta VHB-Zone ietvaros.
 08.11.Projekta „Tūrisma produkta attīstība, balstoties uz Rietumzemgales dabas un
kultūrvēsturisko mantojumu” noslēguma konference.
 08.11.Reģiona Sadarbības komisijas sēde.
 14.11.Seminārs Padomes deleģētajiem pašvaldības speciālistiem par Eiropas
ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu.
 22.10.Noslēguma seminārs „Pašvaldību iespējas nākamajā programmēšanas periodā”.
 23.11.Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās padomes Zemgalē sēde.
 24.11.INTERREG III B projekta VHB-Zone Koordinācijas darba grupas sanāksme.
 30.11.INTERREG III A projekta Eiroreģiona SAULE Koordinācijas darba grupas
sanāksme.
 05.12.INTERREG III B projekta BEN (Baltijas eiroreģionu tīkls) konference
„Eiroreģionu statuss”.
 6.-8.12.Starptautiska konference „Via Hanseatica – vienota stratēģija, mārketings un
sadarbība” INTERREG III B projekta VHB-Zone ietvaros.
 07.12.Starptautiska konference. Lielupes baseins: kultūrvēsturiskā nozīme un
ģeogrāfiskais faktors, kopīgajos un atšķirīgais. Ziņojums par Zemgales perspektīvo
attīstību.
 07.12.Konference „Tūrisms Zemgalē. Plānošana, attīstība, kvalitāte”.
 07.12.Sanāksme ar lielajām pilsētām un plānošanas reģioniem par pilsētvides
prioritātes sagatavošanu.
 07.-08.12. Pieredzes apmaiņas seminārs projekta „Zemgales plānošanas reģiona
mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana” dalībniekiem.
 13-15.12. Starptautiska konference par pilsētvides un lauku teritorijas plānošanu un
sadarbību INTERREG IIIB projekta SEBco ietvaros.
 13.12Seminārs par atbalstu sociālajai un izglītības sfērai no ES struktūrfondiem 2007.2013. g.
 19.12.INTERREG IIIA projekta „Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības
sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos” Vadības komitejas
sanāksme.
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA
3. 1. Reģiona budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 2006. gadā
Reģions 2006. gadā pastāvīgi sastādīja, pieprasīja, apstiprināja un izpildīja 2006.
gada budžetu, saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. Budžeta izpildes gaitā reģions stingri
ievēroja likumu „Par budžetu un finanšu vadību”.
Reģiona ieņēmumus veido valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem,
plāns 2006. gada bija Ls 62 500 apmērā, tā izpilde ir Ls 62 500 jeb 100%.
Reģiona pamatbudžeta izdevumi pavisam kopsummā 2006. gadā bija plānoti
62 500 lati, tā izpilde ir 59 203 lati.
Reģiona izdevumi 2006. gadā
Kodi
2006. gadā
1100

Kodi
2007. gadā
1100

1200

1200

1300
1400
1500
1600
4000

2100
2200
2300
2400
5000

Nosaukums
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Komandējumi
Pakalpojuma apmaksa
Materiālu iegāde
Grāmatu un žurnālu iegāde
Kapitālie izdevumi

Plāns
2006. gadā
23 293

Izpilde
2006. gadā
20 978

5243

4523

342
12 713
3944
0
16 965
62 500

342
12 693
3944
0
16 723
59 203

KOPĀ

Izdevumi 2006. gadā
28%
35%
7%
8%

Kapitālie izdevumi
Komandējumi

1%

Materiālu iegāde
VSAOI

21%

Pakalpojuma apmaksa
Atalgojumi
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3. 2. Personāls
Darbinieku sadalījums pa
vecumiem

18%

36%

līdz 29 gadiem
30-40 gadiem

46%

virs 40 gadiem

Reģionā 2006. gadā bija 11
štata vietas. Darba attiecības pārtrauca
1 darbinieks, darbā tika pieņemti 2
darbinieki.
Desmit
darbiniekiem,
jeb
90,9% ir augstākā izglītība, no kurām 3
darbiniekiem ir maģistra grāds un 1
darbiniekam ir vidējā speciālā izglītība.
Administrācijā ir nodarbinātas 8
sievietes un 3 vīrieši.
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Viena no reģiona darbības prioritātēm ir patiesas, savlaicīgas un vispusīgas
informācijas sniegšana par reģiona aktivitātēm, skaidrojot īstenoto politiku un darbības
nostādnes.
Lai reģiona pašvaldības, valsts institūciju pārstāvniecības, uzņēmēji, sabiedriskās
organizācijas un ikviens interesents regulāri tiktu informēti par svarīgākajām norisēm
reģionā, reģionā izveidota vairāku pakāpju sabiedrības informēšanas sistēma, kas
nodrošina gan nepieciešamās informācijas saņemšanu, gan izplatīšanu.
Par galveno informācijas izplatīšanas nesēju var uzskatīt reģiona mājas lapu
internetā, kuras adrese ir www.zemgale.lv. Tās sadaļa Aktualitātes tiek veidota kā
savdabīgs ziņu kanāls, kur pastāvīgi var lasīt aptuveni 30 dažādas operatīvas informācijas
par Padomes pieņemtajiem lēmumiem, izsludinātajiem projektu konkursiem, reģionā
izstrādātajiem un ieviestajiem projektiem, svarīgākajiem notikumiem ekonomikā, izglītībā
un kultūrā. Aktualitāšu sadaļā aizvien biežāk tiek izmantotas foto ilustrācijas, kas
atspoguļotos notikumus padara gan vieglāk uztveramus, gan sekmē arī reģiona attīstības
dokumentēšanas procesu.
2006. gada pēdējā ceturksnī reģiona mājas lapas apmeklējumu skaits pārsniedzis
9200. Gada pēdējos trīs mēnešos mājas lapā ievietoti vairāk nekā 100 informatīvi raksti,
kas ir ievērojami vairāk nekā šajā laikā pirms gada.
Vienlaicīgi Zemgales jaunākās ziņas elektroniskā veidā saņem un publicē arī
lielākās ziņu aģentūras LETA, BNS, „Latvijas Vēstnesis”, portāli Studentnet, Notikumi lv,
izdevumi
„Agrozirnis”, „Agropols”, Latvijas Lauku Biznesa Laikraksts”,
„Komersanta Vēstnesis”, reģionālās radio un televīzijas stacijas,
Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils rajonu
laikrakstu redakcijas.
Informācijas apmaiņas darbā īpaši jāuzsver Eiropas Savienības
struktūrfondu Zemgales reģionālā informācijas centra darbība, kas līdzīgu
institūciju vidū kļuvis par atpazīstamāko valstī, ko apstiprina firmas SKDS
veiktās socioloģiskās aptaujas rezultāti. Nepilna gada laikā, kopš centrs izveidots,
noorganizēti 15 semināri, klātienē konsultēts vairāk nekā 150 cilvēku, ik mēnesi sagatavota
un publiskota Ziņu lapa, ko elektroniskā formātā regulāri saņem reģiona pašvaldības,
bibliotēkas, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas un citi sadarbības partneri.
Centram ir sava mājas lapa internetā, kas ir specifiska satura, taču vidēji ik dienu to
apmeklē vairāk nekā 30 interesentu. Tāpat ir izveidota interaktīva reģiona karte, kurā
atspoguļo informāciju par apstiprinātajiem projektiem katrā no ES struktūrfondiem rajonu
griezumā, tāpat centrs gatavo un izplata analītisku informāciju par struktūrfondu apguves
gaitu reģionā. Reģionā veiktās aktivitātes struktūrfondu apguvē regulāri gūst
atspoguļojumu LTV – 1 programmā „Novadu Vēstis”, „Eirobusiņš” un LATVIJAS Radio
programmā „Eiropas atslēgas”.
Bez tam reģiona administrācija pārskata periodā aktualizējusi
un paplašinājusi informāciju atkārtoti izdotā, bagātīgi ilustrētā bukletā
„Zemgale”, angļu valodā izdevusi jau agrāk iespiestu brošūru
„Zemgales zināšanu spiets – Latvijai”, turpina darbu pie reģiona
vēstures populāri zinātniska apskata sagatavošanas iespiešanai.
Minētie iespieddarbi sekmēs reģiona tēla veidošanu un
popularizēšanu, sniegs lietderīgu informāciju gan vietējiem
iedzīvotājiem, gan plašākai sabiedrībai.
Reģions regulāri piedalās starptautiskās izstādēs un gadatirgos.
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2006. gada nogalē tika izveidota
Sadarbības komisija, kuras sastāvā ir
plānošanas reģiona attīstības padomes
dalībnieki, ministriju deleģētie pārstāvji,
sociālo
partneru
un
nevalstisko
organizāciju
pārstāvji.
Sadarbības
komisija izskata reģiona attīstībai
svarīgus jautājumus saskaņojot valsts
pārvaldes un reģiona intereses.
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5. PLĀNI 2007. GADAM
5. 1. Nākamā gada prioritātes:
 Reģiona teritorijas plānojuma apstiprināšana un īstenošana;
 Reģiona attīstības programmas – Zemgales attīstības stratēģijas un četrgadīgā darbības
plāna aktualizēšana;
 Zemgales mūžizglītības attīstības darbības plāna izstrāde;
 Zemgales tūrisma attīstības programmas izstrāde;
 Zemgales inovatīvas attīstības programmas izstrāde;
 Aktuālās informācijas pieejamības nodrošināšana par ES struktūrfondiem Zemgales
pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem, Zemgales pašvaldību un uzņēmēju
informēšana par iespējām piedalīties projektos;
 Atzinumu sniegšana par reģiona pašvaldību teritorijas plānojumiem;
 Reģiona dalības organizēšana starptautiskajā gadatirgū - BALTTOUR 2007;
 Dalība izstādē „Skola 2007”, nodrošinot kopējo stendu izveidi, popularizējot
mūžizglītības piedāvājumu reģionā;
 Reģiona dalības organizēšana Vecauces izstādē;
 Zemgales kultūras programmas projekta realizācija;
 Reģionālo un starptautisko projektu izstrāde un realizācija.

5. 2. Prioritātēm piešķirtais finansējums 2007. gadā
Prioritāte
Reģiona budžets
Informācijas centra uzturēšana
Nacionālās programmas projekts „Zemgales plānošanas
reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un
kapacitātes stiprināšana”

Finansējums,
LVL
200 000
55 000
33736

Apstiprināts
2007. gada 19. jūnijā
Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes
lēmums Nr. 49.
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