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Godātie pārskata lasītāji!
Jūsu vērtējumam nododu Zemgales
Plānošanas reģiona (turpmāk - ZPR)
2010.gada Publisko pārskatu, kas paver
iespēju uzzināt vairāk par iestādes darbību un
saņemt
atbildes
uz
interesējošiem
jautājumiem.
Saskaņā ar Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likumu bijušo Zemgales rajonu
pašvaldībām piekrītošās funkcijas sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanā ar
2010.gada
1.janvāri
pārņēma
ZPR.
Sabiedriskā transporta pārvadājumus reģionā
nodrošināšana 12 pārvadātāji ar 147
autobusiem. Reģiona maršrutu tīklu veido 195 maršruti, 886 reisi, gadā veicot 5 490 325 km
nobraukumu.
Administrācijas Projektu nodaļa ir intensīvi strādājusi pie reģionālo projektu izstrādes un
to ieviešanas. Kopējais ZPR projektu grozs aptver 23 projektus sekojošās jomās:

Teritoriālā un attīstības plānošana (4 projekti);

Vides un dabas aizsardzība (3 projekti);

Uzņēmējdarbības attīstība (4 projekti);

Tūrisms (2 projekti);

Izglītība (3 projekti);

Enerģētika (1 projekts);

Sociālā aprūpe (1 projekts);

Kultūra (3 projekts)

Tieslietas (1 projekts)

Transports (1 projekts)
No augšminētajiem projektiem 16 projekti 2010.gadā atradās realizācijā, bet septiņu
projektu ieviešana uzsāksies 2011.gadā.
Izstrādātie un ieviešanas procesā esošie projekti praktiski aptver visas tautsaimniecības
attīstībai svarīgākās nozares. Tā, piemēram, turpinot 2009.gadā iesākto Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta atbalstīto projektu „Zemgales reģiona pašvaldību institucionālo
spēju stiprināšana ekonomisko aktivitāšu veicināšanai sadarbībā ar Norvēģijas institūcijām”, lai
nodrošinātu reģiona iedzīvotājiem un uzņēmējiem ģeotelpiskās informācijas pieejamību, ir
izveidots Zemgales ģeoportāls un industriālo teritoriju datu bāze http://gisdb.zpr.gov.lv.
Ģeoportālu veido 22 Zemgales pašvaldību ģeotelpiskie dati, nodrošinot pārskatāmu
informāciju par teritorijas attīstību, dodot arī iespēju izmantot datus no citām informācijas
sistēmām.
Portālā interesenti var apskatīt ZPR reģiona pašvaldību Teritorijas plānojumu
dokumentus, kas ietver informāciju par zemes atļauto un plānoto izmantošanu, industriālo
teritoriju datu bāzi (ievadīta informācija par vairāk nekā 70 teritorijām), Valsts zemes dienesta
kadastra dati, reģiona topogrāfiskā un ortofoto karte, informācija un dati par Eiropas zemes
virsmas apaugumu.
Iedzīvotājiem ir pieejama plaša grafiska informācija par piederošo īpašumu, tā atļauto un
plānoto izmantošanas veidu atbilstīgi Teritorijas plānojumam, izmantošanas un apbūves
noteikumiem un apgrūtinājumiem.
Uzņēmēji savukārt var iegūt sev vajadzīgo informāciju par industriālo teritoriju atrašanās
vietu un to izmantošanu, kopējo zemes vai ēku platību, īpašuma piederību, tehnisko
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infrastruktūru, attālumu līdz Rīgai, pārdošanas vai nomas iespējām u.c.. Objekti kartē attēloti
kopā ar ziņām par apkārtējo vidi un teritoriju, kā arī infrastruktūru.
Analoģiskas aktivitātes plānotas un tiek veiktas citos projektos, lai nodrošinātu izglītības,
kultūras, vides aizsardzības, uzņēmējdarbības, tūrisma, veselības un sociālās aprūpes u.c. nozaru
attīstību. Katrs projekta vadītājs vai iesaistītais speciālists kopumā nodrošina plānošanas
dokumentu rīcības daļā paredzēto aktivitāšu izpildi.
Jāatzīmē Zemgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu Informācijas
centra darbība, kuras rezultātā ir nodrošināta jaunākās informācijas par ES struktūrfondu līdzekļu
apguvi izplatīšana reģionā, kā arī bezmaksas konsultāciju pieejamība potenciālajiem projektu
iesniedzējiem – pašvaldībām, uzņēmējiem, izglītības iestādēm u.c. interesentiem, tādējādi
palīdzot viņiem realizēt savas idejas un izmantot papildus finansējumu.
Kultūras attīstībai reģionā savu ieguldījumu devis Valsts Kultūrkapitāla fonds, kas
finansiāli ir atbalstījis izstrādāto Zemgales Kultūras programmu, piešķirot tai finansējumu 16,8
tūkstošu latu apmērā. Programmas ietvaros reģionā atbalstīti un realizēti 40 projekti.
Tūrisma attīstību un reģiona tēla veidošanu sekmējusi piedalīšanās starptautiskajā izstādē
„Balttour 2010” un „Vivattur 2010”.
Reģiona pārskatā ir apkopota informācija arī par citām veiktajām aktivitātēm, kas vērstas
uz Zemgales attīstību un ZPR izpildinstitūcijas darbību, tās gada budžetu un piesaistīto līdzekļu
izlietojumu, kā arī par 2010.gadā realizētajiem projektiem.
Jāatzīmē, ka pie ZPR pamatbudžeta gada finansējuma 133,2 tūkstošu latu apmērā
administrācija, izmantojot dažādus finansējuma avotus, ir piesaistījusi līdzekļus 2,6 miljonus
latu, kas vecinājis ZPR Attīstības programmas 2008.-2014.gadam plānoto pasākumu izpildi un
reģiona attīstību kopumā.
Publiskais gada pārskats domāts Zemgales iedzīvotājiem, kā arī valsts un sabiedriskajām
institūcijām, uzņēmējiem un pašvaldībām.
Reģiona Publisko gada pārskatu sagatavoja administrācijas darbinieki.
Patiesā cieņā
Aivars Okmanis,
Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs.
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Saīsinājumi
BNS - Ziņu aģentūra "BALTIC NEWS SERVICE"
EEZ - Eiropas Ekonomikas zona
ELVGF - Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds
EM – Ekonomikas ministrija
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES – Eiropas Savienība
ESF - Eiropas Sociālais fonds
FM – Finanšu ministrija
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
LAP – Lauku attīstības plāns
LETA - Nacionālā ziņu aģentūra LETA
LIAA – Latvijas Investīciju attīstības aģentūra
LM – Labklājības ministrija
LLU – Latvijas Lauksaimniecības universitāte
LR – Latvijas Republika
Ls – Latvijas lats
KF – Kohēzijas fonds
MK – Ministru kabinets
NAP - Nacionālais attīstības plāns
NVO – Nevalstiskās organizācijas
NP – Nacionālā programma
Nr. – Numurs
NRAP – Nacionālā reģionālā attīstības padome
RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
TAVA – Tūrisma attīstības valsts aģentūra
TIC- Tūrisma informācijas centrs
TP – Teritorijas plānojums
VID – Valsts ieņēmumu dienests
Zemgales RSIC – Zemgales Reģionālais struktūrfondu informācijas centrs
ZM – Zemkopības ministrija
ZPRAP - Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padome
ZPR – Zemgales Plānošanas reģions
ZTA - Zemgales Tūrisma asociācija
ZVFI - Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments
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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. Zemgales Plānošanas reģiona juridiskais statuss un struktūra
Zemgales Plānošanas reģions (turpmāk – ZPR) ir Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (2010. gadā – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)
pārraudzībā esoša iestāde un, saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu ir atvasinātas publiskas
personas statusā.
ZPR ir publisko tiesību juridiskā persona, kam ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas
valsts ģerboņa attēlu un pilnu reģiona nosaukumu, sava simbolika, veidlapa un konti Valsts
kasē. Iestāde 11. 08. 2006. reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja ar reģistra Nr. 90002182529
un apliecības sēriju NM Nr. 0181744, tās juridiskā adrese – Katoļu ielā 2b, Jelgava, LV –
3001.
Reģiona teritorijā ietilpst šādas administratīvās teritorijas: Jelgavas, Jēkabpils pilsēta,
Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Jelgavas,
Kokneses, Krustpils, Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Skrīveru, Tērvetes,
Vecumnieku, Viesītes novads.
ZPR darbu reglamentē Nolikums, Reģionālās attīstības likums, Attīstības plānošanas
sistēmas likums, Teritorijas plānošanas likums un citi normatīvie akti.
ZPR lēmējorgāns ir Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padome (turpmāk –
ZPRAP), ko ievēl reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce, kas notika
31.07.2009. ZPRAP priekšsēdētājs no 01.01.2010. līdz 17.08.2010. bija Leonīds Salcevičs, no
17.08.2010. par ZPRAP priekšsēdētāju ir ievēlēts Aivars Okmanis un par priekšsēdētāja
vietnieku – Gints Kaminskis.
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ZPRAP sastāvu 2010.gadā veidoja:
1. Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Vilnis Plūme;
2. Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Ingrīda Vendele;
3. Auces novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis;
4. Bauskas novada domes priekšsēdētājs Valdis Veips;
5. Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns;
6. Iecavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis;
7. Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks;
8. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
9. Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune;
10. Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs
11. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis;
12. Kokneses novada domes priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis
13. Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs
14. Neretas novada domes priekšsēdētājs Antons Blūms
15. Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Māris Ainārs
16. Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde
17. Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis
18. Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
19. Skrīveru novada domes priekšsēdētāja Gunta Lisenko
20. Tērvetes novada domes priekšsēdētājs Edvīns Upītis
21. Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Rihards Melngalvis
22. Viesītes novada domes priekšsēdētājs Juris Līcis
ZPR izpildinstitūcija ir administrācija, kuras pienākumus un tiesības nosaka ZPR
Nolikums. Administrācijas izpilddirektors ir Raitis Vītoliņš. Administrācijā strādā 22
darbinieki.
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ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA STRUKTŪRA

KOPSAPULCE
ATTĪSTĪBAS PADOME
22 deputāti
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA
KOMISIJA
(Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas,
Jēkabpils pārvadājumu tīkliem)

SADARBĪBAS
KOMISIJA

PADOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIEKS

PADOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

ADMINISTRĀCIJA
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ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA AMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA

IZPILDDIREKTORS
IZPILDDIREKTORA
PALĪGS

ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANAS
NODAĻA

ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANAS
SPECIĀLISTS

ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANAS
SPECIĀLISTS
SPECIĀLISTS
TERITORIJAS
PLĀNOJUMA
JAUTĀJUMOS

JURISTS

SABIEDRISKĀ
TRANSPORTA UN
AUTOCEĻU ATTĪSTĪBAS
NODAĻA

GALVENAIS
GRĀMATVEDIS

PROJEKTU
GRĀMATVEDIS

SABIEDRISKO
ATTIECĪBU
SPECIĀLISTS

PROJEKTU NODAĻA

PROJEKTU
SPECIĀLISTS

INFORMĀCIJAS
SPECIĀLISTS

ES
STRUKTŪRFONDU
INFORMĀCIJAS
CENTRS

PROJEKTU
SPECIĀLISTS

PROJEKTU
SPECIĀLISTS

SPECIĀLISTS
LAUKU UN
TŪRISMA
ATTĪSTĪBAI
SPECIĀLISTS
UZŅĒMĒJDARBĪ
BAS ATTĪSTĪBAI
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1.2. Darbības virzieni un funkcijas
ZPR savas kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju,
pašvaldību un valsts pārvaldes iestāžu sadarbību.
ZPR papildus normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei:
1) nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus un
prioritātes;
2) nodrošina plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši attīstības plānošanas
dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm;
3) vada un uzrauga plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un ieviešanu;
4) izvērtē un sniedz atzinumus par reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu
savstarpējo saskaņotību un atbilstību hierarhiski augstākiem attīstības plānošanas
dokumentiem, kā arī attīstības plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem
aktiem;
5) nodrošina pašvaldību sadarbību un Plānošanas reģiona sadarbību ar nacionālā līmeņa
institūcijām reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā;
6) izvērtē Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, Nacionālā attīstības plāna un nozaru
attīstības programmu atbilstību reģiona attīstības plānošanas dokumentiem un, konstatējot
neatbilstību, ierosina grozīt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, vai lemj par
grozījumiem reģiona plānošanas dokumentos;
7) izvērtē vietējo pašvaldību vai privātpersonu projektu iesniegumus reģionālās attīstības valsts
atbalsta saņemšanai un sniedz atzinumus par tiem;
8) sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un valsts iestādēm izstrādā reģiona attīstības plānošanas
dokumentus, nodrošina to savstarpējo saskaņotību un atbilstību Latvijas Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijai un Nacionālajam attīstības plānam, kā arī šo plānošanas dokumentu ieviešanu;
9) koordinē un veicina plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi,
īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu;
10) sagatavo atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību reģiona
attīstības plānošanas dokumentiem;
11) izstrādā un īsteno projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros;
12) atbilstīgi savai kompetencei uzrauga likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanā;
13) uzrauga no valsts budžeta sabiedriskajam transportam iedalīto finanšu līdzekļu
apsaimniekošanu.

1.3. Reģionālās attīstības plānošanas dokumenti
Reģionālo attīstību īsteno atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteiktajiem,
savstarpēji saskaņotajiem valsts un reģionālās attīstības plānošanas dokumentiem:
1) Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030;
2) Nacionālais attīstības plāns;
3) Reģionālās politikas pamatnostādnes;
4) Nozaru attīstības programmas;
5) Plānošanas reģionu teritoriju plānojumi un attīstības programmas;
6) Pašvaldību teritoriju plānojumi un attīstības programmas;
Ministru kabinets nosaka visu līmeņu, veidu un termiņu attīstības plānošanas dokumentos
ietveramo saturu, to izstrādāšanas, apstiprināšanas, aktualizācijas, spēku zaudēšanas kārtību un
darbības termiņus, kā arī sabiedrības līdzdalības kārtību.
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Plānošanas reģiona Teritorijas plānojums
Plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma izstrādi regulē „Teritorijas plānošanas likums”
(pieņemts MK 22.05.2002.) un „Plānošanas reģiona teritorijas plānojuma noteikumi” (MK
noteikumi Nr. 236, 05.04.2005.), tas ir ilgtermiņa plānošanas dokuments.
Izstrādājot plānošanas reģiona Teritorijas plānojumu, izvērtē reģiona esošos un perspektīvos
attīstības resursus, kā arī funkcionālo sasaisti ar citiem reģioniem. Plānošanas reģiona Teritorijas
plānojumam ir šādas sastāvdaļas:
1. Plānošanas reģiona telpiskās struktūras apraksts;
2. Plānošanas reģiona telpiskās attīstības perspektīva;
3. Plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma vadlīnijas;
4. Pārskats par plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma izstrādi.
Plānošanas reģiona Attīstības programma
Plānošanas reģiona Attīstības programmas izstrādi nosaka Attīstības plānošanas sistēmas
likums, tas ir vidēja termiņa (septiņi gadi) reģionālās politikas plānošanas dokuments, kurā
noteiktas attiecīgā plānošanas reģiona attīstības prioritātes un ietverts rīcības plāns - konkrētu
pasākumu kopums prioritāšu realizācijai.
Plānošanas reģiona Attīstības programmu izstrādā un īsteno saskaņā ar Nacionālo attīstības
plānu un attiecīgā plānošanas reģiona Teritorijas plānojumu, ievērojot plānošanas reģionā
ietilpstošo pašvaldību attīstības programmas un plānojumus.

1.4. Zemgales plānošanas dokumenti
Ilgtermiņa plānošanas dokuments (līdz 25 gadiem):

ZPR Teritorijas plānojums 2006. – 2026.gadam. Apstiprināts ZPRAP sēdē 16.09.2007.
(protokols Nr.10, lēmums Nr. 131).











Vidēja termiņa plānošanas dokumenti (līdz 7 gadiem):
ZPR Attīstības programma 2008. – 2014. gadam. Apstiprināta ZPRAP sēdē 16.09.2008. (
protokols Nr.11 un lēmums Nr.131);
Sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010-2016.gadam;
ZPR Inovatīvās attīstības programma 2008. – 2014.gadam. Apstiprināta ZPRAP sēdē
16.09.2008. (protokols Nr.11 un lēmums Nr.131);
ZPR Tūrisma attīstības programma 2008-2013 (sēdes 17.02.2009. lēmumu Nr. 15);
ZPR Uzņēmējdarbības attīstības programma 2006.-2011.gadam. Apstiprināta ZPRAP sēdē
06.04.2008 (protokols Nr.4, lēmums Nr. 7);
ZPR Nodarbinātības attīstības programma 2006.-2010.gadam. Apstiprināta ZPRAP sēdē
22.11.2005. (protokols Nr.10, lēmums Nr.48);
ZPR Mūžizglītības attīstības plāns 2007. – 2010. gadam. Apstiprināts ZPRAP sēdē
19.06.2007. (protokols Nr.6, lēmums Nr. 50);
ZPR Mežsaimniecības attīstības programma 2005.-2010.gadam. Apstiprināta ZPRAP sēdē
22.11.2005. (protokols Nr.10., lēmums Nr.47);
Īstermiņa plānošanas dokuments (1 gads):
Katru gadu ZPRAP sēdē tiek apstiprināts darba plāns.
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1.5. Sabiedriskais transports
Saskaņā ar Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likumu bijušo Zemgales rajonu
pašvaldībām piekrītošās funkcijas sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanā ar
2010.gada 1.janvāri pārņēma ZPR.
Reģiona
sabiedriskā
transporta
plānošanu un tā organizāciju veic ZPR
administrācijas
Sabiedriskā
transporta
organizācijas un autoceļu attīstības nodaļa.
Pamatojoties
uz
bijušo
rajonu
noslēgtajiem līgumiem ar pārvadātājiem, ir
izveidoti pieci pārvadājumu maršrutu tīkli
(Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Aizkraukles,
Jēkabpils ).
Sabiedriskā transporta pakalpojumu
organizēšanai
un
koordinēšanai
katrā
pārvadājumu tīklā ir izveidota sabiedrisko
pārvadājumu
maršrutu
tīkla
transporta
komisija, kuras sastāvā ar balss tiesībām
darbojas
pārvadājumu
tīklā
ietilpstošo
pašvaldību vadītāji.
Sabiedriskā transporta pakalpojumu
organizēšanai no valsts budžeta 2010. gadā
izdalītas dotācijas Ls 2 138 505 apjomā.
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Sabiedriskā transporta organizācija ZPR
Zemgales
plānošanas
reģions
Dobeles
pārvadājumu
maršrutu tīkls

Jelgavas
pārvadājumu
maršrutu tīkls

Dobeles
autobusu parks
SIA

Migar SIA

Bauskas
pārvadājumu
maršrutu tīkls

Aizkraukles
pārvadājumu
maršrutu tīkls

Jēkabpils
pārvadājumu
maršrutu tīkls

AIPS SIA

Aizkraukles
ATU SIA

Aknīstes
pakalpojumi
SIA

Aiva auto SIA

Pato-1 SIA

Jēkabpils
autobusu
parks SIA

Rubenītis
SIA

SpuņģēniDaugavieši
SIA

Viesītes
transports
SIA
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Sabiedriskā transporta pakalpojumu ekonomiskie rādītāji reģionālajos vietējās nozīmes
maršrutos
1. Jēkabpils pārvadājumu maršrutu tīkls:
55 maršruti, 182 reisi, nobraukums 1 208 624 km;
2. Aizkraukles pārvadājumu maršrutu tīkls:
52 maršruti, 265 reisi, nobraukums 1 270 886 km;
3. Bauskas pārvadājumu maršrutu tīkls:
35 maršruti, 180 reisi, nobraukums 1 358 205 km;
4. Jelgavas pārvadājumu maršrutu tīkls:
30 maršruti, 104 reisi, nobraukums 895 320 km;
5. Dobeles pārvadājumu maršrutu tīkls:
23 maršruti, 155 reisi, nobraukums 757 290 km.
Kopā: 195 maršruti, 886 reisi, nobraukums 5
490 326 km.
ZPR pasažieru pārvadātāju autobusu skaits

Pārvadāto pasažieru skaits 2010.gadā - 3 924 498

14

2. DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. ZPR Attīstības padomes sēdes




Notikušas 14 ZPRAP sēdes, no kurām divas notikušas, izmantojot lēmumu pieņemšanu
rakstveida procedūrā.
ZPRAP pieņēmusi 93 lēmumus.
Sniegti 17 atzinumi pašvaldību projektiem.

2.2. Attīstības plānošanas dokumentu saistošo dokumentu izstrāde un īstenošana













Izstrādāts, iesniegts un apstiprināts Kultūrkapitāla fondā Zemgales 2010.gada Kultūras
programmas projekts.
Sagatavots pārskats par Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības programmas 2008.-2014.
gadam īstenošanu 2009. un 2010.gadā.
Izstrādāts pētījums par Zemgales reģiona ekonomisko potenciālu. (izstrādātājs „Analītisko
pētījumu laboratorija”).
Izstrādāts Zemgales reģiona Ekonomikas profils (ZPR Attīstības programmas sastāvdaļa).
Apzinātas problēmas, noteikti iespējamie risinājumi uzņēmējdarbības attīstībai Zemgalē.
Izveidota reģiona pašvaldību teritorijas plānojumu un industriālo teritoriju datu bāze,
ievadīti 85 reģiona vietējo pašvaldību (pagastu) Teritorijas plānojumi, 68 industriālās
teritorijas.
Izveidota starptautiskajā tīklā www.arcgis.online.com pieejama Zemgales industriālo
teritoriju datu bāze.
Organizētas apmācības Zemgales plānotājiem par aktualitātēm plānošanas jautājumos,
sadarbības darba grupas ar institūcijām, kas sniedz atzinumus par plānošanas
dokumentiem, par Zemgales Ģeoportālu.
Uzsākta Teritorijas plānojuma jaunas sadaļas izstrāde „Par pilsētu un lauku mijiedarbību
Zemgales reģionā”.
Sagatavots 31 atzinums par pašvaldību TP, no kuriem 11 par atbilstību ZPR dokumentiem,
deviņi par atbilstību normatīvo aktu prasībām, 11 par iesniegtajiem ar saistošajiem
noteikumiem apstiprinātajiem TP.
Izsniegti deviņi nosacījumi pašvaldību teritorijas plānojumu grozījumu izstrādei.
Sagatavoti un sniegti 33 atzinumi pašvaldībām un citām organizācijām par viņu sagatavoto
projektu atbilstību Zemgales reģiona Attīstības programmai.

2.3.Plānošanas dokumentu ieviešanas atbalsta pasākumi, projekti, aktivitātes
2.3.1.Vispārējie pasākumi, aktivitātes








Organizētas 14 Padomes sēdes.
Organizēta 2010.gada darba plāna izstrāde un apstiprināšana.
Organizēta 2011.gada budžeta izstrāde un apstiprināšana.
Organizēta 2009.gada Publiskā pārskata izstrāde un apstiprināšana.
Organizēti 27 iepirkumi, tostarp trīs atklātie konkursi un viena sarunu procedūra.
Sagatavoti 14 projekti attīstības atbalsta pasākumu ietvaros.
Organizēta un nodrošināta ZPR administrācijas saimnieciskā darbība.
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2.3.2.Reģiona interešu pārstāvniecība















Darbs Nacionālajā attīstības padomē.
Darbs NRAP.
Darbs Saeimas Nacionālā attīstības plāna īstenošanas uzraudzības apakškomisijas sēdēs.
Dalība pilsētu pašvaldību integrēto attīstības programmu Koordinācijas padomes darbā.
Darbs ES struktūrfondu uzraudzības komisijā.
Darbs LIAA Konsultatīvajā padomē.
Dalība Jaunatnes konsultatīvajā padomē (IZM).
Darbs Latvijas Lauku forumā.
Dalība LAP un EZF uzraudzības komiteju sēdēs(ZM).
Piedalīšanās ES struktūrfondu Komunikācijas vadības grupas darbā (FM).
Dalība ERAF un ESF uzraudzības komitejas sēdēs (FM).
Darbs Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas apvienotās uzraudzības un
vadības komitejā.
Darbs pārrobežu, transnacionālās un INTERREG programmas nacionālajā apakškomitejā.
Reģiona administrācijas darbinieki, lai pārstāvētu reģiona intereses, sekmētu reģiona
teritorijas līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, 2010.gadā ir piedalījušies daudzos citos
pasākumos dažādās aktivitātēs un projektos, ar ko var iepazīties reģiona mājas lapā:
www.zemgale.lv
2.3.3.Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana
















Izveidotas telpas biznesa inkubatoriem Aucē, Elejā, Aknīstē, Neretā un Gailīšos.
Biznesa plānošanā un vadībā apmācīti 100 Zemgales pierobežas teritoriju iedzīvotāji un
jaunie uzņēmēji.
Ieviestas dažādas uzņēmējdarbības apmācību aktivitātes pavisam 190 jauniešiem.
Zemgales pierobežas teritoriju 20 uzņēmumi saņēmuši biznesa konsultāciju pakalpojumus.
Izveidota pašvaldību industriālo teritoriju
datu bāze, ievadītas 68 industriālās
teritorijas.
Izveidota atbalsta infrastruktūra
amatniecības attīstībai.
Noorganizētas apmācības jauniešiem par
koka amatniecību.
Noorganizēts koka amatniecības festivāls.
Sadarbībā ar LIAA veikta uzņēmēju
informēšana par jaunākajām atbalsta
programmām, kā arī par uzņēmējdarbības
uzsākšanu un tās tālāko attīstību.
Darbs pie studentu, zinātnieku un
uzņēmēju sadarbības attīstības veicināšanas .
Uzsākts darbs pie brīvo industriālo platību datu bāzes izveides Zemgales ģeoportālā.
Pilnveidota uzņēmējdarbības sadaļa Zemgales Plānošanas reģiona mājas lapā
www.zemgale.lv.
Veiktas aktivitātes sekojošu projektu ietvaros:
 Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektā „Uzņēmējdarbības
aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijās”;
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Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektā „Zemgales reģiona
pašvaldību institucionālo spēju stiprināšana ekonomisko aktivitāšu veicināšanai
sadarbībā ar Norvēģijas institūcijām”;
 Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektā „Augstskolu
pētnieciskais potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai”;
 Baltijas jūras reģiona projektā „Inovācijas pārvaldība Baltijas jūras reģionos ārpus
galvaspilsētām”.
2.3.4. Tūrisma un lauku attīstības veicināšana















Organizēta dalība starptautiskajās izstādēs BALLTOUR 2010 un VIVATTUR 2010, tā
veicinot Zemgales reģiona atpazīstamību starptautiskajā tūrisma tirgū.
Noorganizētas divas tūrisma koordinācijas darba grupas sanāksmes, kurās piedalās
pašvaldību, TIC, NVO un uzņēmēju pārstāvji. Sanāksmēs lemts par tūrisma attīstības
veicināšanu reģionā, stiprinot sadarbību starp nozarē iesaistītajām pusēm, radot iespēju
identificēt prioritāros projektus un izstrādāt jaunu projektu koncepcijas.
Sadarbībā ar TAVA un ZTA
noorganizēta Zemgales reģiona tūrisma
konference. Tās dalībnieki informēti par
Zemgales attīstības perspektīvām,
jaunajiem tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem Zemgalē, TAVA
aktivitātēm un apspriesta Latvijas
tūrisma mārketinga stratēģija.
Pilnveidota tūrisma sadaļa Zemgales
plānošanas reģiona mājas lapā:
www.zemgale.lv. nolūkā nodrošināt
aktuālās informācijas pieejamību
potenciālajiem tūristiem.
Zemgales Plānošanas reģions sadarbībā
ar TIC izstrādājis informatīvo materiālus: „Praktiskā informācija tūristiem”, „Zemgales
kultūras pasākumu plāns” un „Jaunumu avīze”.
Projekta „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas
pievilcības veicinātājs” aktivitāšu īstenošana.
Noslēgusies projekta „Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība Zemgalē un Ziemeļlietuvā”
aktivitāšu ieviešana.
Interesentiem izsūtīta informācija par izsludinātajiem konkursiem NVO.
Līdzdalība Latvijas Lauku foruma organizētajos pasākumos.
Zemgales interešu pārstāvniecības nodrošināšana ELVGF un ZVIF Vadības komitejas
sanāksmēs.
Sīkāku informāciju par tūrisma attīstību un tūrisma iespējām Zemgalē var atrast Zemgales
Plānošanas reģiona mājas lapā: www.zemgale.lv sadaļā „Tūrisms”. Papildus informāciju
par aktivitātēm uzņēmējdarbības, tostarp tūrisma un lauku attīstības veicināšanā, iespējams
iegūt sadaļā „Uzņēmējdarbība”, bet par tūrisma un lauku attīstības projektiem - sadaļā
„Projekti”.
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2.3.5. Izglītības attīstības veicināšana
Organizēta sadarbība starp reģiona Izglītības pārvaldēm kopīgu izglītības problēmu
identificēšanā un risināšanā, kopēju projektu apzināšanā un izstrādē, notikušas divas reģiona
Izglītības pārvalžu vadītāju tikšanās.

Dalība un atbalsta sniegšana Latvijas 34. skolēnu zinātniskajā konferencē-konkursā.

Darbs IZM konsultatīvās padomes
„Izglītība visiem” sēdē.

Zemgales
ES
struktūrfondu
Informācijas
centrs
2010.gadā
noorganizējis astoņus seminārus
izglītības iestāžu vadītājiem un
speciālistiem
par
finansējuma
piesaistes iespējām izglītībai.

Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekta
„Konkurētspējīga uzņēmējdarbība
caur mūžizglītības un uzņēmēju
sadarbību” ietvaros paredzēts:
- Iegādāt septiņas apmācību
programmas;
- Apmācīt 204 potenciālos un esošos uzņēmējus;
- Izveidot Biznesa izglītības centru Rundālē;
- Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā renovēt un
aprīkot telpas;
- Aprīkot mobilu datoru klasi Jelgavas novadā;
- Veikt pētījumu par pieaugušo izglītības institūciju efektivitātes paaugstināšanu.
2.3.6. Kultūras attīstības veicināšana
Izstrādāts un iesniegts Kultūrkapitāla fondam Zemgales Kultūras programmas 2010.
projekts. Projektu konkursam un programmas administrēšanai piešķirti Ls 19 440 tostarp
projektu atbalstam - Ls 18 000.
Kopā reģionā iesniegti 90 projektu iesniegumi par kopējo summu 145 677 lati.
Projektu iesniedzēji ir pašvaldības un to kultūras iestādes (muzeji, kultūras nami, izglītības
iestādes u.c.) (50), nevalstiskās (22) un reliģiskās organizācijas (4) , komersanti (privātie
muzeji un mākslas galerijas) (5), privātpersonas, kas veic zinātnisko un pētniecisko darbu (9).
Programmas ietvaros atbalstīti 40
projekti.
Atbalstīts, piemēram, Jelgavas
novada lauku amatierteātru festivāls
BĪNE, biedrības “Meistars Gothards”
organizētais plenērs “Bauskas vasara
2011.”, Dobeles novada Kultūras un
sporta
pārvaldes
organizētais
Starptautiskais
amatnieku
plenērs,
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras
"Kultūra" organizētais kamerorķestra
koncerts „Jelgavas rudens”, tāpat atbalstīti
SIA „Lielķēniņš” organizētie „Zemgaļu
18

svētki”.
Programmas ietvaros vēl atbalstīti vairāki projekti kultūras un vēsturiskā mantojuma
izpētes veikšanai un publikāciju sagatavošanai, piemēram, biedrības "Latvijas mutvārdu
vēstures pētnieku asociācija" veiktais Zemgales un Sēlijas dzīvesstāstu vēstījums, biedrības
„Laikmets” informatīvi izglītojoša digitāla materiāla „Zemgales un Sēlijas kultūras
mantojums” sagatavošana, Intas Jansones veiktais teicējas Līnas Kuģes folkloras mantojuma
apkopojums, kā arī projekti kultūrvēsturisko pieminekļu atjaunošanai - 17.gs. valsts nozīmes
kultūras pieminekļa Aizkraukles luterāņu baznīca fasādes restaurācijas projekta izstrāde,
Bauskas Sv.Gara baznīcas ērģeļu restaurācija, Dobeles pilsdrupu konservācija, Tērvetes
viduslaiku pilsdrupu saglabāšana, konservācija, Neretas luterāņu baznīcas arhitektoniski
mākslinieciskā un konstruktīvā izpēte un citas aktivitātes.
Atbalstīti arī vairāki iespieddarbi - Jelgavas Mākslinieku biedrības 40 gadu jubilejas
izdevuma sagatavošana un izdošana, literātu biedrības „Dārta” dzejas grāmatas „Spēkavots”
izdošana, Lūcijas Ķuzānes rakstu sērijas „Sens tik sens ir tas laiks” izdošana grāmatā,
biedrības „Saukas sabiedriskais centrs” sagatavotie „Mūsu stāsti” sestā grāmata un citi
iespieddarbi
Projektu realizācija turpinās vēl arī 2011.gadā.
ZPR darbu turpina kultūras attīstības speciālists. Arī 2010.gadā noslēgts sadarbības un
atsevišķu funkciju deleģēšanas līgums ar Kultūras ministriju. Līgumi noslēgti līdz 2010.gada
31.decembrim.






Sadarbības līgums paredz sadarbību (bez
finansējuma):
Kultūrpolitikas īstenošanā Zemgales plānošanas
reģionā;
Kultūras jautājumu iekļaušanu reģiona plānošanas
dokumentos;
Reģionāla līmeņa kultūras projektu izstrādi un
īstenošanas nodrošināšanu;
Starpnozaru sadarbības veicināšanu Zemgalē.

Deleģēšanas
līgums
paredz
(2010.gadā
piešķirtais finansējums valsts deleģēto funkciju veikšanai
Ls 4500):

Nodrošināt regulāru datu ievadi Latvijas digitālajā
kultūras kartē;

Apzināt un sagatavot nepieciešamo informāciju par
kultūras tūrisma produktu klāstu Zemgales plānošanas reģionā;

Sadarbībā ar kultūras nozares pārraugošām institūcijām nodrošināt metodisko un
konsultatīvo palīdzību kultūras speciālistiem Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībās (5
semināri un 5 konsultācijas).



Līgumu ietvaros svarīgākās veiktās aktivitātes 2010.gadā:
Notikuši pieci informatīvie pasākumi un demonstrējumi par datu ievadi digitālajā kultūras
kartē. Minēto semināru ietvaros 141 personai sniegta detalizēta informācija par darbu ar
LDKK.
Notikuši sekojoši semināri un kursi, aptverot 221dalībnieku:
- Kultūras un tūrisma speciālistu seminārs Jēkabpilī (32);
- Kultūras un tūrisma speciālistu sanāksme- seminārs Ozolniekos (32);
- Kultūras un tūrisma speciālistu sanāksme- seminārs Vecumniekos (25);
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-












Seminārs ,,Eiropas Kopienas un citu starptautisko finanšu instrumentu
programmu un iniciatīvu pieejamība valsts un pašvaldību iestādēm kultūras,
reģionālas attīstības un sociālas iekļaušanas jomas" Iecavā (50);
Kultūras darbinieku seminārs Jelgavā (40);
Paplašinātā Zemgales PR Attīstības padomes sēde un kultūras koordinatoru
tikšanās Skrīveros (42).

Veikta datu apkopošana un ievade Latvijas digitālajā kultūras kartē –
www.kulturas.karte.lv.
Zemgalē apzinātas kultūras jomā darbojošās 93 nevalstiskās organizācijas, tostarp
kartē pievienotas 37 jaunas organizācijas, reģistrēti astoņi jauni lietotāji, kas turpmāk vadīs
informāciju par 16 organizācijām. Dati lietotāju reģistrēšanai sagatavoti un nosūtīti KM vēl
par 77 organizācijām. Kartē atjaunota vai no jauna ievadīta pamatinformācija par 66
organizācijām.
 Apzināts kultūrtūrisma objektu klāsts un
sagatavota informācija par 14
kultūrtūrisma maršrutiem Zemgalē.
Darbs pie objektu un maršrutu ievades
tiks turpināts 2011.gadā pēc tehnisko
risinājumu pabeigšanas.
Notikusi kultūras jautājumu iekļaušana ZPR
plānošanas dokumentos 2010.gadā.
Sagatavoti un apstiprināti četri projekti
kultūras jomā. Latvijas – Lietuvas pārrobežu
programmai - „Radošo industriju attīstība
Latvijas Lietuvas pierobežas reģionos” un
„Sadarbība kultūras norišu sekmēšanai
Latvijas –Lietuvas pārrobežas reģionos”,
Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG
IVA programmai - „Senās kulta vietas
vienotas Baltijas jūras identitātes veidošanai”,
Valsts Kultūrkapitāla fondam projekts
„Zemgales Kultūras programma 2010”.
Realizācijas stadijā 2010.gadā ir trīs kultūras
nozares projekti:
 Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas atbalstīts projekts „Pieejamu un atraktīvu
muzeju attīstība Zemgalē un Ziemeļietuvā”;
 Latvijas-Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas (INTERREG IVA) atbalstīts
projekts „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas
pievilcības veicinātājs”;
Uzsākta VKKF finansētā projekta „Zemgales Kultūras programma 2010” ieviešana.
Aktivitātes ar kultūras nozares tālāku attīstību notiek arī Eiropas Sociālā fonda projekta
„Zemgales reģiona līdzdalība Eiropas Savienības un citas finanšu palīdzības projektu
īstenošanā kultūras, sociālās iekļaušanas un reģionālās attīstības jomā” ietvaros.
2011.gadā plānots turpināt sadarbību ar Kultūras ministriju, slēdzot jaunu sadarbības un
deleģēšanas līgumu.
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2.3.7. Projekti
Saskaņā ar apstiprinātajiem Zemgales Plānošanas dokumentiem un jau 2009.gadā
identificētajiem prioritāro projektu sarakstiem, Projektu nodaļa ir aktīvi strādājusi projektu
pieteikumu sagatavošanā un dažādu fondu atbalstīto projektu ieviešanā.
2010.gada februārī ZPR sagatavoja un iesniedza trīs projektus Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas projektu trešajā konkursā kā vadošais partneris projektā par
radošo industriju attīstību, konkurētspējīgu uzņēmējdarbību, veicinot mūžizglītības institūciju
ieguldījumu uzņēmējdarbības atbalstā un kopējiem ūdens apsaimniekošanas pasākumiem
pārrobežu Lielupes baseinā. Kā partneris ZPR vēl piedalās Šauļu Attīstības aģentūras
sagatavotajā un iesniegtā projektā „Sadarbība kultūras norišu sekmēšanai Latvijas-Lietuvas
pārrobežas reģionos” un Kurzemes Plānošanas reģiona sagatavotajā un iesniegtajā projektā
„Transporta un ostu komunikāciju sistēmas attīstība”. Visi pieci iesniegtie projekti šajā
programmā ir apstiprināti, bet divu pēdējo projektu realizācija jau uzsākta gada nogalē.
Paralēli jaunu projektu izveidei, turpinās darbs pie šajā pašā programmā jau 2009.gadā
atbalstītā un uzsāktā projekta par amatniecības sadarbības tīkla izveidi ieviešanas. Savukārt
gada nogalē sekmīgi noslēdzās darbs pie atraktīvu un pieejamu muzeju attīstības projekta.
Abos projektos ZPR bija vadošais partneris, apvienojot vairāk nekā desmit partneru intereses.
Sākot ar 2010.gada 1.janvāri, uzsākās projekts „Biznesa dzīvotspējas veicināšana, paredzot
īpašus sabiedriskos pakalpojumus un uzlabojot zemes dienestu darba kvalitāti”, kuru ievieš
Šauļu Attīstības aģentūra. Turklāt šajā projektā ZPR ir vienīgais partneris no Latvijas,
pārstāvot visas Zemgales intereses.
2010.gadā aktīvi turpinās Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto
individuālo projektu ieviešana, mazinot
noziedzību
Zemgalē,
veicinot
uzņēmējdarbības
aktivitāti
Zemgale
pierobežas teritorijās ar izveidoto biznesa
inkubatoru palīdzību Aucē, Elejā, Aknīstē,
Neretā un Gailīšos un investējot dabas
resursu saglabāšanā Natura 2000 teritorijās.
2010.g. jūnijā sekmīgi noslēdzās
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta līdzfinansētais individuālais
projekts „Zemgales reģiona pašvaldību
institucionālo
spēju
stiprināšana
ekonomisko
aktivitāšu
veicināšanai
sadarbībā ar Norvēģijas institūcijām” un šī gada novembrī arī projekts „Ūdens kvalitātes
uzlabošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseina apsaimniekošanā”, kas finansējās no
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta „Pārrobežu sadarbība” programmas.
Kā partneris ZPR piedalās vēl arī divos citu starptautisko programmu projektos, kuru
realizācija ir uzsākusies iepriekšējos gados:
 Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007.-2013.g.
projektā „Pilsētu un lauku mijiedarbība dzīves kvalitātes uzlabošanai”;
 Eiropas Kopienas e-Contentplus projektā „Plāns visiem”.
2010.g. ZPR piedalījās Interreg IVC programmas projekta „No nošķirtām Lisabonas
un Gēteburgas Stratēģijām uz reģionalizēti vietēju ES 2020” izstrādē, kurš vērts uz ilgtspējīgas
enerģētikas attīstību reģionā un kurš uzsākās gada nogalē. (Projekta vadošais partneris Sodermanlandes reģions Zviedrijā). Šo projektu Zemgale īsteno kopā ar Zemgales Enerģētikas
aģentūru.
2010.gadā ir veikts sagatavošanas darbs un saņemts jau apstiprinājums par diviem
Centrālbaltijas jūras reģiona sadarbības programmas 2007.-2013.gada projektiem, kas
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uzsāksies ar 2011.gada 1.janvāri. Abos projektos ZPR būs kā sadarbības partneris Turku
universitātei, veicinot MVU internacionalizācijas servisa pieejamību Zemgalē, un Rīgas
Plānošanas reģionam, izzinot senās kulta vietas Zemgalē.
Attiecībā par ES struktūrfondu programmas projektiem, 2010.gadā ZPR ieviešanā atrodas
pieci projekti, no kuriem trīs pieteikti atklātā konkursā un ir arī atbalstīti:
 „Publisko pakalpojumu izvērtēšana un uzlabošana komercdarbības attīstībai
Zemgales reģionā”;
 „Speciālistu piesaiste Zemgales Plānošanas reģionam”;
 „Zemgales reģiona līdzdalība Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu
palīdzības projektu īstenošanā kultūras, sociālās iekļaušanas un reģionālās
attīstības jomā”.
Pārējie divi projekti turpinās kopš iepriekšējā gada, ieviešot tehniskās palīdzības
projektu ES struktūrfondu Informācijas centra darbības nodrošināšanai un pabeidzot ESF
finansētu projektu par Sociālo pakalpojumu programmas izstrādi Zemgales reģionā.
Kopējais ZPR projektu grozs aptver 23 projektus sekojošās jomās:
 Teritoriālā un attīstības plānošana (4 projekti);
 Vides un dabas aizsardzība (3 projekti);
 Uzņēmējdarbības attīstība (4 projekti);
 Tūrisms (2 projekti);
 Izglītība un apmācības (3 projekti);
 Enerģētika (1 projekts);
 Sociālā aprūpe (1 projekts);
 Kultūra (3 projekti);
 Tieslietas (1 projekts);
 Transports (1 projekts).
No augšminētajiem projektiem 16 projekti 2010.gadā atradās realizācijā, bet septiņu
projektu ieviešana uzsāksies 2011.gadā. Sīkāka informācija atspoguļota tabulā.
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Zemgales projekti 2010. gadā

1.

2.

3.

Projekta
Sagaidāmie
Projekta nosaukums
izpildes
rezultāti
termiņš
EEZ un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments
Zemgales reģiona
07.2008.
-izstrādātas TP, AP
pašvaldību
06.2010.
izstrādes metodikas,
institucionālo spēju
noteikti izpildes kontroles
stiprināšana
rezultatīvie rādītāji;
ekonomisko aktivitāšu
- uzlaboti 11 plānošanas
veicināšanai sadarbībā
dokumenti pašvaldībās;
ar Norvēģijas
-iegādāti 11 datori ar
institūcijām
GIS;
(Norvēģijas valdības
-izveidota pašvaldību
līdzfinansēts
industriālo teritoriju datu
individuālais projekts)
bāze;
- izstrādāti 2 VPP
projekti;
-apmācīti 60 pašvaldību
speciālisti;
- noorganizēti12 diskusiju
forumi
Uzņēmējdarbības
08.2009.-Izveidoti 5 Biznesa dārzi
aktivitātes veicināšana
04.2011.
(Biznesa inkubatora
Zemgales reģiona
filiāles) -biznesa
pierobežas teritorijās
plānošanā un vadībā
(Norvēģijas valdības
apmācīti 100 Zemgales
līdzfinansēts
pierobežas teritoriju
individuālais projekts)
iedzīvotāji un jaunie
uzņēmēji,
-ieviestas dažādas
uzņēmējdarbības
apmācību aktivitātes
pavisam 190 jauniešiem,
-20 Zemgales pierobežas
teritoriju uzņēmumi
saņēmuši biznesa
konsultāciju
pakalpojumus
Ilgtspējīga dabas
07.2009.- izstrādāti 6 dabas
resursu saglabāšana
04.2011.
aizsardzības plāni
Zemgalē
Zemgales reģionā,
(EEZ un Norvēģijas
- izstrādāts pētījums par
valdības līdzfinansēts
ieteikumiem labās
individuālais projekts)
prakses pārņemšanai,
- noorganizēti 3
pieredzes apmaiņas
braucieni uz Latvijas
dabas parkiem pieredzes
apmaiņai,
- iegādāts 1 apmeklētāju
skaitītājs,
- noslēgts līgums par
vides monitoringa
sistēmas ieviešanu

Projekta partneri /
mērķa grupa
Partneri:
Aizkraukles,
Jaunjelgavas,
Bauskas, Rundāles,
Dobeles, Auces,
Jelgavas, Krustpils
novads, Jelgavas un
Jēkabpils dome,un
Spydebergas
pašvaldība
(Norvēģijā)

Partneri: Auces
novads, Elejas pagasts
(Jelgavas novads),
Gailīšu pagasts
(Bauskas novads),
Neretas novads,
Aknīstes novads,
SIVA International
Management no
Norvēģijas.

Partneri: Jelgavas,
Aizkraukles,
Rundāles, Bauskas,
Krustpils un Viesītes
novada dome
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4.

5.

6.

Preventīvi pasākumi
jauniešu noziedzības
mazināšanai Zemgalē
(EEZ un Norvēģijas
valdības līdzfinansēts
individuālais projekts)

09.2009.03.2011.

Ūdens kvalitātes
uzlabošanas pasākumi
pārrobežu Lielupes
baseina
apsaimniekošanā
(Norvēģijas valdības
līdzfinansēta
„Pārrobežu sadarbības
programma”)

09.2009.11.2010.

Starptautiskās sadarbības programmas
Pilsētu un lauku
02.2009.mijiedarbība dzīves
01.2012.
kvalitātes uzlabošanai
(Baltijas jūras reģiona

Zemgales reģionā,
- uzlabota dabas parku
infrastruktūra,
- noorganizēti 5
semināri dabas parkos par
ilgtspējīgu dabas parku
vadību,
- apmācīti 20 vides gidi,
- iespiesta grāmata
„Zemgales dabas
vērtības” 5000 eks.
- izstrādāts jauniešu
noziedzības novēršanā
iesaistīto institūciju
sadarbības mehānisms
Zemgales reģionā un 5
reģiona pašvaldībās,
-paaugstināta speciālistu
kapacitāte,
- uzstādītas novērošanas
sistēmas riska teritorijās,
- izglītoti jaunieši par
tiesiskajiem jautājumiem,
- pilsētu mājas lapas
papildinātas ar jauniešiem
aktuālu informāciju par
iespējām pavadīt saturīgi
brīvo laiku
- izstrādāti TEP-i
pašvaldībām lietus ūdens
kanalizācijai un lietus
savākšanas sistēmām,
- upju un krastu
novērtēšana, upju gultņu
tīrīšana, krastu
labiekārtošana,
- informatīvs materiāls
„Lielupes baseina ūdens
stāvoklis: kāds tas ir un
ko mums darīt?”,
- vasaras nometne
jauniešiem,
- publicitātes pasākumi,
projekta vadība un
organizācija,
- atpūtas vietu aprīkojuma
iegāde un uzstādīšana,
- laivu piestātņu iegāde
un uzstādīšana,
- attīrīšanas iekārtas
izbūve
-

Reģionālās pilsētu –
lauku mijiedarbības
menedžmenta stratēģijas
no katra projekta partnera

Partneri: Bauskas,
Dobeles un
Aizkraukles novada
domes, Jēkabpils
pilsētas dome, Valsts
probācijas dienests,
NVO „Vecāki
Jelgavai”

Projekta partneri –
ZPR, Jelgavas novada
dome (rajona
padome), Bauskas
novada dome
(Bauskas dome,
Gailīšu pagasta
padome), Baltijas
Vides forums, Biržu
Reģionālais parks
(LT), Pakruojis rajona
padomes
administrācija (LT)

Projekta
partnervalstis: Somija, Igaunija,
Zviedrija, Norvēģija,
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Transnacionālās
sadarbības programma
INTERREG IVB)

7.

Senās kulta vietas –
nozīmīgs vides un
kopēju identitāti
veicinošs elements
Baltijas jūras reģionā

01.2011.
08.2013.

izstrāde, praktiskas
rekomendācijas vietējām
institūcijām un
investoriem;
Zemgales Teritoriālā
plānojuma grozījumi
saistībā ar pilsētu-lauku
mijiedarbību;
inovatīva modeļa /
Lauku teritoriju
Mobilitātes plāna
izstrāde.
- - Seno kulta vietu
apzināšana, uzskaite,
izpēte, dokumentēšana
- Seno kulta vietu
saglabāšanas un attīstības
koncepcijas izstrāde
- Tūrisma pilot-maršrutu
izstrāde katrā reģionā un
to sasaiste starp
reģioniem, t.sk., kultūras
pakalpojumu
(tradicionālo svētku (
piem., Jāņi), kulta rituālu
(piem., kāzu rituāli, veļu
piemiņas pasākumi utt.)
demonstrējumi)
integrācija maršrutos,
- Tikšanās, mācības,
darbinieku apmaiņa un
pasākumi (starpreģionu
teorētiskie un praktiskie
semināri, konferences,
utt.) ar mērķi izglītot
vietējos gidus, pieredzes
apmaiņas ietvaros
novērtēt projekta partneru
paveikto, sniegt
ieguldījumu (idejas,
ierosinājumi, ieteikumi,
labās prakses piemēri)
objektu pilnveidē u.c.
- Informācija un
publicitātes aktivitātes
(vienotas norādes zīmju
sistēmas izveide un
ieviešana partneru
teritorijās, paziņojumi
presei, brošūras, bukleti
un informatīvi izdevumi,
interneta lapa, radio un
TV pārraides, dalība
tūrisma gadatirgos,
produkta popularizēšana
tūrisma operatoriem, utt.)

Vācija, Polija,
Lietuva, Latvija.
No Latvijas vienīgais
partneris – ZPR , kas
pārstāv Zemgales
visas pašvaldības.

LP: Rīgas Plānošanas
reģions
PP2: Gavleborgas
reģiona muzejs
(Zviedrija)
PP3: Biedrība Hiite
Maja (Igaunija)
PP4: Kurzemes
Plānošanas reģions
PP5: Vidzemes
Plānošanas reģions
PP6: Zemgales
Plānošanas reģions
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8.

9.

MVU starptautisko
pakalpojumu
pieejamības veidošana
(BASIS)

01.01.2011 31.12.2013.

ES Iniciatīvas eContentplus projekts
„Plāns visiem”
(Plan4all)

05.2009.11.2011.

- Paaugstināt partneru
reģionu iespējas
nodrošināt MVU
starptautisko konsultāciju
pakalpojumus; efektivizēt
konsultējošos institūciju
pakalpojumu sniegšanas
procedūras un darbības
modeļus; sniegt labāku
izpratni par
starptautiskajiem
pakalpojumiem.
Konkrētie rezultāti ietver:
1) izstrādāta un ieviesta 1
apvienotā
uzņēmējdarbības
konsultantu Centrāl
Baltijas apmācību
programma; 2) projekta
partneru teritorijās
ieviesta un izmēģināta
starptautisko
pakalpojumu
konsultēšanas un
sadarbības tīkla
veidošanas prakse; 3)
projekta partneru
teritorijās reģionālie
pakalpojumu sniedzēji
motivēti un apmācīti
sniegt starptautisko
pakalpojumu MVU; 4)
radīta pārrobežu
sadarbības sistēma, lai
nodotu informāciju par
pakalpojumus
sniedzošām struktūrām
kaimiņvalstīs, labās
prakses piemēriem,
tirgiem; 5) izvērsti 2
pilotprojekti 1 Igaunijā un
1 Latvijā; 6) nodrošināta
informācijas plūsma starp
uzņēmējiem un
pakalpojumu sniedzējiem
partneru teritorijās.
-Nodrošināta informācijas
pieejamība pašvaldības
teritorijas plānojumam un
industriālo teritoriju datu
bāzei Eiropas Plan4all
portālā, apmācīts
speciālists. Teritorijas
plānojumi daļēji
apskatāmi Eiropas
Plan4all portālā.

FIN – Turku
Universitāte (vadošais
partneris), Loimaa
reģiona attīstības centrs,
Posintra biznesa attīstības
kompānija (Porvoo
pilsēta), Turku reģiona
Attīstības centrs,
Ukipolis
Tehnoloģiju centrs,
Yrityssalo OY reģionālā
pašvaldība
LV – Zemgales
Plānošanas reģions,
Kurzemes Plānošanas
reģions, Rīgas Tehniskā
universitāte
EST – Pērnavas apgabala
biznesa centrs, Polvamaa
attīstības centrs, Sāremā
Attīstības centrs, Tallinas
Tehnoloģiju universitāte
SWE –Sodertornas
universitāte

ZPR piedalās čehu
projektā kā partneris,
pārstāvot visas
Zemgales 22
pašvaldības.
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10.

11

No nošķirtām Lisabonas
un Gēteburgas
Stratēģijām uz
reģionalizēti vietēju ES
2020

ES struktūrfondi
Tehniskās palīdzības
projekts „Zemgales
plānošanas reģiona ES
struktūrfondu
Informācijas centra
darbības
nodrošināšana”

11. 2010.- 12 apgūti labās prakses
09.2012.
piemēri/ projekti
5 uzlabotas reģionu
politikas
28 speciālisti uzlabojuši
savu kapacitāti un
zināšanas
50 reģionālā līmeņa
organizācijas uzlabojušas
savas zināšanas un
rīcībspēju
10 izstrādāti un
apstiprināti rīcības plāni,
kas vērsti uz nākotnes
realizāciju

Sormlandes reģionālā
padome(SE) –vadošais
partneris, Orebro
Reģionālā attīstības
aģentūra (SE),
Ekonomikas un iekšlietu
un enerģijas ministrija
(DE), Disburgas pilsēta
(DE), Ļubļanas pilsētas
reģionālās attīstības
aģentūra (SI), Rīgas
plānošanas reģions (LV),
Zemgales plānošanas
reģions (LV),
Strokonsitijas padome
(UK), Skarbekas dome
(BE), Attīstības un
infrastruktūras ministrija
(LU), Gelderlandes
province (NL),
Akteršoekas reģions
(NL), Jorkšīras un
Humberas vietējā
pašvaldība (UK),
Kartaksū pašvaldība (PT)

-nodrošināti 2
konsultanti,
-atvērta Jēkabpilī centra
filiāle,
- noorganizēti 135
semināri, apmācības,
konferences,
-noorganizēti 32semināri
ar lektoru piedalīšanos,
-izstrādāti reprezentatīvie
materiāli, rokasgrāmata,
utt.
- 92 publikācijas.
-Piesaistīts finanšu
ekonomists (01.11.2010.
– 31.10.2012.)
-Piesaistīts juriskonsults
0,5 slodzes (01.11.2010.
– 31.10.2012.)
-Piesaistīts projekta
vadītājs (0,5) slodze
(01.01.2011. –
30.08.2012. )
-Publicitātes pasākumi
-Nomāts aprīkojums
speciālistu darba vietām
-Apmācības piesaistīto
speciālistu kvalifikācijas
paaugstināšanai.
Pētījums par Zemgales

Mērķa grupa – ES
struktūrfondu projektu
iesniedzēji:
pašvaldības, NVO,
uzņēmēji, utt.

01.2008.12.2010.

12

Speciālistu piesaiste
Zemgales Plānošanas
reģionam

30.09.2010.
–
31.10.2012.

13.

Zemgales

01.09.2010.-

reģiona

Projekta tiešā mērķa
grupa ir ZPR, bet
mērķauditorija ir
administrācijas
darbinieki.

Projekta tiešā mērķa
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līdzdalība
Eiropas
Savienības un citas
ārvalstu
finanšu
palīdzības
projektu
īstenošanā
kultūras,
sociālās iekļaušanas un
reģionālās
attīstības
jomā.

pašvaldību pieredzi
projektu jomā, tematiku,
problēmām.
Informatīvi pasākumi par
EK piedāvātām iespējām,
partneru meklēšanu.
Pētījums par Zemgales
pašvaldību vajadzībām
noteiktajās jomā.
Darba grupas reģionālu
tīkla projektu izveidē
kultūras, sociālās
iekļaušanas un reģionālās
attīstības jomās.
Projekta konceptu izveide
Specializētās projektu
angļu valodas apmācības
ZPR darbiniekiem.
Projektu datu bāzes
papildināšana ar
jaunajiem projektiem.
Elektroniska uzziņas
materiāla izveide par
projektu konkursiem.
14
Sociālo pakalpojumu
06.2009-pētījums par sociālajiem
attīstības programmas
06.2010.
pakalpojumiem Zemgalē,
izstrāde Zemgales
- izstrādāta attīstības
reģionā (Eiropas
programma,
Sociālais fonds, 1.DP
- notikušas 19
nacionālā programma)
sabiedriskās apspriešanas,
-notikusi 1 konference
15.
Publisko pakalpojumu
09.2010.-Publisko pakalpojumu
izvērtēšana un
04.2011.
izvērtēšana
uzlabošana
uzņēmējdarbības vides
komercdarbības
sekmēšanai,
attīstībai Zemgales
-Ieteikumu sagatavošana
reģionā
un ieviešana
(Eiropas Sociālais
komercdarbības attīstības
fonds,
uzlabošanai,
1.5.1.3.2.aktivitāte)
-Sadarbības tīkla
veidošana,
- 40 plānošanas
speciālistu apmācības
publisko pakalpojumu
nodrošināšanas
uzlabošanai
Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.
16
Biznesa dzīvotspējas
01.2010.-Jauniešu apmācību
veicināšana, paredzot
07.2011.
semināri,
īpašus sabiedriskos
-Pašvaldību darbinieku
pakalpojumus un
apmācību semināri,
uzlabojot zemes
- E-apmācību
dienestu kvalitāti
programmas izstrāde,
-Datu bāzes izveide,
-Uzņēmēju atbalsta
pasākumi,
30.06.2011.

grupa: ZPR un tajā
ietilpstošās 22
pašvaldības.

Mērķa grupa:
Zemgales pašvaldību
sociālie dienesti un
sociālo pakalpojumu
sniedzēji
Projektu ieviesīs
Zemgales Plānošanas
reģions, pārstāvot visu
22 pašvaldību
intereses, sadarbībā ar
Kurzemes Plānošanas
reģionu

Projekta partneri:
Šauļu apgabala
administrācija, Šauļu
reģiona Attīstības
aģentūra, ZPR pārstāv
visas 22 Zemgales
pašvaldības.
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17

18.

Amatniecības un
tradicionālās mākslas
sadarbības tīkls kā
Latvijas un Lietuvas
pierobežas teritorijas
konkurētspējas un
pievilcības veicinātājs

03.2009.02.2011.

Atraktīvu un pieejamu
muzeju attīstība
Zemgalē un
Ziemeļlietuvā

02.2009.08.2010.

-E-modeļa izstrāde
Lietuvā,
-Konsultācijas Lietuvā,
-Pieredzes apmaiņas
vizītes pie uzņēmējiem
-Izstrādāts digitālais
Vidus Baltijas reģiona
koka amatniecības
muzejs,
- Izveidota ceļojošā foto
izstāde par militāro
amatniecību,
-Noorganizēts Koka
amatniecības festivāls,
-Noorganizētas
apmācības jauniešiem par
koka amatniecību,
- Izstrādāts tūrisma
maršruts pa amatniecības
centriem,
- Iespiests tūrisma buklets
par amatniecību,
- Uzstādītas tūrisma
norādes zīmes uz
amatnieku apskates
vietām,
- Izstrādāts Vidusbaltijas
reģiona mākslas un
amatniecības logo,
-Izveidota atbalsta
infrastruktūra
amatniecības attīstībai,
- Izstrādāts 5 gadu
attīstības plāns
izveidotajai
infrastruktūrai,
- Noorganizētas
apmācības amatniekiem,
- Dalība starptautiskajās
tūrisma izstādēs
„Balttour”, „Vivattur”
- Iespiests veiksmes
stāstu buklets amatnieku
uzņēmējdarbības
veicināšanai,
- Izstrādāti katalogi par
amatniekiem,
amatniecības tradīcijām
Zemgalē un
Ziemeļlietuvas pierobežā,
- Izstrādāts amatniecības
darbības plāns pierobežā
- Pilnveidota muzeju
darbinieku profesionālā
kvalifikācija darbā ar
apmeklētājiem,

Partneri: Zemgales
Plānošanas reģions,
Bauskas novada
dome,
Dobeles novada
dome,
Jēkabpils novada
dome,
Viesītes novada
dome,
Krustpils novada
dome,
Jelgavas novada
dome,
Rokiškis rajona
pašvaldība,
Biržu rajona
pašvaldība,
Jonišķu rajona
pašvaldība,
Šauļu apgabala
administrācija

Latvija:
Zemgales Plānošanas
reģions (vadošais
partneris), Ģ.Eliasa
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19.
Transporta un ostu
komunikāciju sistēmas
attīstība

20.

Radošo industriju
attīstība LatvijasLietuvas pierobežas
reģionos

10.2010.04.2012. –

01.01.2011.
–
30.06.2012.

- Nodrošināta pieredzes
apmaiņa un zināšanu
pārnese starp muzeju
speciālistiem Zemgalē un
Lietuvā – izveidots
kopīgs sadarbības tīkls
turpmākām projektu
iniciatīvām,
- Uzlabotas muzeju
darbinieku zināšanas
dažādu metodoloģiju
pielietošanā ekspozīciju
izveidē,
- Pilnveidota muzeju
materiāli tehniskā bāze,
- Veicināta muzeju
pieejamība un
atpazīstamība,
- Dažādots Zemgales /
Lietuvas tūrisma
piedāvājums
-Pārrobežu ceļu
infrastruktūra – situācijas
analīze un attīstības plāna
izstrāde
-Pētījums par pārrobežu
sabiedriskā transporta
vajadzībām un pārrobežu
sabiedriskā transporta
sistēmas attīstības
koncepcijas izstrāde
- Pilotprojekti jaunu
pārrobežu autobusu
satiksmes maršrutu
izveidei
-Ostu komunikācijas
sistēmu uzlabošanas
risinājumu izstrāde
-Informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju
risinājumu ieviešana
sabiedriskā transporta
sistēmas pārvaldībai un
kontrolei
-izpētīt izglītības
piedāvājumu attiecībā uz
radošo industriju
profesijām;
-izpētīt radošo industriju
nozaru attīstības
potenciālu projekta
teritorijā, noteikt nozares,
kurām ir lielākais
attīstības potenciāls katrā
reģionā;
-veidot izpratni par

Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs,
Dobeles un Bauskas
novada dome,
Jēkabpils Vēstures
muzejs, Viesītes
novada dome,
Lietuva:
Biržu, Rokiškis,
Pasvalis rajonu
pašvaldības,
Panevežas bibliotēka

Latvija:
Kurzemes
PR
(vadošais partneris),
Zemgales
PR,
Latgales
PR,
Ventspils
osta,
Liepājas osta,
Lietuva:
Klaipēdas
osta,
Klaipeda pašvaldība,
Telsai
pašvaldība,
Siauliai pašvaldība,
Panevezys pašvaldība,
Utena pašvaldība

Latvija:
Zemgales PR
(vadošais partneris),
Kurzemes PR,
Latgales PR, Liepājas
Mākslas vidusskola,
Jelgavas pilsētas
dome, Ventspils
pilsētas dome,
Rundāles novada
pašvaldība, Ozolnieku
novada dome,
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21.

Konkurētspējīga
uzņēmējdarbība caur
sadarbību

22. Kopīgi ūdens
apsaimniekošanas
pasākumi pārrobežu
Lielupes baseinā

01.01.2011.
–
30.06.2012

01.01.2011.30.09.2012.

radošajām industrijām, to
nozīmi, specifiku,
struktūru un attīstības
potenciālu;
-veicināt radošo ideju
komercializāciju;
-izveidot atbalsta
infrastruktūru
pašvaldībās, pie mākslas,
mūzikas skolām, jauniešu
iniciatīvas centriem;
-Radīt bāzi prakses vietu
nodrošinājumam un
mentoringa kustībai
radošo industriju nozarēs.

Aizkraukles novada
dome, Kuldīgas
novada dome, Pļaviņu
Mākslas skola
Lietuva:
Visaginas Jauniešu
centrs, Šauļu reģiona
Attīstības aģentūra,
Klaipēdas
universitāte, Birštonas
pašvaldība, Rokišķu
Jauniešu centrs

-Izveidotas biznesa
atbalsta struktūras.
- Pieaugušo izglītības
centri saņēmuši
aprīkojumu inovatīvu
mācību metožu
pielietošanai.
-Izstrādāts pētījums par
pieaugušo izglītības
institūciju efektivitātes
paaugstināšanu darbā ar
uzņēmējiem.
-Iegādātas apmācību
programmas
-Apmācīti 720 potenciālie
un esošie uzņēmēji.
-Veiktas pieredzes
apmaiņas vizītes uz LT,
LV PIC – iem.
-Noorganizēti uzņēmēju
aktivizēšanas pasākumi.
-Izveidots pārrobežu
sadarbības tīkls ( biznesa
atbalstu institūciju
sasaiste)
-Izstrādāts pētījums par
novadu piedāvājumu
uzņēmējdarbībai
- Sagatavota brošūra par
atbalsta centriem un
mūžizglītības
piedāvājumu 3 valodās x
kopijās.
-Palielinātas zināšanas
par esošo ūdens kvalitāti
Lielupē
-Vietējo iedzīvotāju vides
apziņas paaugstināšana
par upju baseinu
apsaimniekošanas

Zemgales Plānošanas
reģions –vadošais
partneris
Kurzemes Plānošanas
reģions
Talsu novada dome
Ventspils Augstskola
Jelgavas novada dome
Dobeles novada dome
Aizkraukles novada
dome
Rundāles novada
dome
Pakroujis Biznesa
informācijas centrs
Šauļu Attīstības
aģentūra
Šauļu pašvaldība
Paņevežys Biznesa
konsultācijas centrs
Jonišķu Biznesa un
tūrisma centrs
Rokišķu rajona
Izglītības centrs
Kauņas pašvaldība

Latvija:
Zemgales Plānošanas
reģions (vadošais
partneris) Baltijas Vides
forums,
Bauskas novada dome,
Dobeles novada dome,
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23.

Sadarbība kultūras
norišu sekmēšanai
Latvijas –Lietuvas
pārrobežas reģionos

01.2011.2012.

principiem, kā arī
motivācijas piedalīties
veicināšana;
-Iztīrīti upju krasti un
gultne: Rundāles novadā
2 vietās, Bauskas novadā
5 vietās, Pakruojis pilsētā
un Biržu reģionālā parka
teritorijā Kirkilai ezera
krasti.
-Uzstādīti dabas
infrastruktūras objekti
Bauskas novadā 5 vietās,
Rundāles novadā,
Pakruojis pilsētā, Biržu
reģionālā parka teritorijā.
-Uzlabota efektivitāte un
praktiskie risinājumi
ūdenssaimniecības sfērā
pierobežas apdzīvotajās
vietās Lielupes baseina
apgabalā
-Apmācīti 320 kultūras
darbinieki;
-Sagatavotas 9 preses
relīzes un sagatavota
informācija interneta
mājas lapā
www.zemgale.lv
-Noorganizēti 2 tautas
mākslas festivāli;
-Noorganizēti 3 kultūras
sadraudzības pasākumi –
koncerti;
-Papildināts repertuārs 5
koriem un 5 deju
kolektīviem ņemot vērā
senās Baltu tradīcijas un
pārrobežu sadarbību;
-Uzlabojusies kultūras
apmaiņa 25 tautas
kolektīviem;
-Ierakstīts 1 DVD ar
amatierteātra izrādi
-Ierakstīts 1 DC ar
Zemgalei un
Ziemeļlietuvai
raksturīgām folkloras
dziesmām
-1 sižets TV vai radio

Rundāles novada dome,
Lietuva:
Biržu Reģionālā parka
administrācija,
Pakruojis rajona
pašvaldība,
Baltijos aplinkos forumas

Lietuva:
Šauļu Attīstības aģentūra
(vadošais partneris)
Paņevežu koledžas
Rokišķu filiāle
Latvija:
Zemgales Plānošanas
reģions

Kopā: 23 projekti, no
kuriem 16 tiek ieviesti
2010.g. un septiņu
ieviešana uzsāksies
2011.g.
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2.3.8. ES struktūrfondu Informācijas centrs
Informācijas apmaiņas laukā 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.
2010.gads ir bijis ļoti nozīmīgs Reģionālā ES struktūrfondu informācijas centra kapacitātes
stiprināšanā un darbības paplašināšanā, ieviešot tehniskās palīdzības projektu: „Zemgales
Plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības īstenošana”.
2010.gadā ir noorganizēti 135 semināri, apmācības un konferences. Sniegta informācija
pa e-pastu 1500 klientiem. Ik mēnesi sagatavota un publicēta Ziņu Lapa, ko elektroniskā
formātā regulāri saņem reģiona pašvaldības, bibliotēkas, izglītības iestādes, NVO un citi
sadarbības partneri. Sniegtas konsultācijas ( klātienē, pa telefonu un e-pastu) 536 interesentiem.
Sagatavotas 92 publikācijas par Informācijas centra darbu un tā organizētajiem pasākumiem.
Centram ir sava mājas lapa internetā www.esfondi.zemgale.lv, kur ir pieejama
informācija par projektu konkursiem, semināriem, apstiprinātajiem projektiem Zemgalē, kā
arī cita aktuāla informācija projektu
iesniedzējiem un īstenotājiem. Lapu
vidēji ik dienu apmeklē 150
interesentu.
Līdz ar filiāles atvēršanu
Jēkabpilī strauji ir pieaudzis ZPR ES
struktūrfondu Informācijas centra
apmeklētāju un interesentu loks, kā
arī noorganizēto semināru skaits. Lai
nodrošinātu informācijas pieejamību
par ES fondiem un programmām
Informācijas
centra
darbinieki
seminārus organizē ne tikai reģiona
attīstības centros, bet arī izbrauc uz
pašvaldībām, lai uz vietas stāstītu par
iespējām piesaistīt ES fondu līdzekļus savas idejas realizēšanai vai problēmas atrisināšanai,
reizē iepazītos ar konkrētas pašvaldības īstenotajiem projektiem.
Lai veicinātu ES fondu projektu apguvi reģionā, ZPR ES struktūrfondu Informācijas
centra darbinieki ne tikai sniedz konsultācijas un organizē informatīvos seminārus, bet arī ir
sastādījuši un izplatījuši Rokasgrāmatu projektu iesniedzējiem un īstenotājiem, kas domāta
ikvienam interesentam kā palīgmateriāls gan sagatavojot projektu iesniegumu, gan arī ieviešot
projektus. Savukārt tieši pašvaldību, uzņēmēju un NVO pārstāvjiem jau trešo gadu pēc kārtas
tiek organizētas apmācības projektu un finanšu vadībā, kā arī infrastruktūras projektu vadībā,
kuru ietvaros gan paši darbinieki lasa lekcijas, gan piesaista kompetentus speciālistus.
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2.4. ZPR darbības rezultatīvie rādītāji
Tabulā ir apkopoti svarīgākie iestādes darbības rezultatīvie rādītāji 2010.gadā. Rādītāji
parāda iestādes sasniegumus kompetences jomās galvenajos darbības virzienos.
Pasākums, rezultatīvie rādītāji
Organizēta vietējo pašvaldību kopsapulce
Sagatavots pārskats par plānošanas reģiona attīstības
plānošanas dokumentu ieviešanu
Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo
pašvaldību Attīstības programmām
Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo
pašvaldību Teritorijas plānojumu izstrādei
Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo
pašvaldību Teritorijas plānojumiem
Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo
pašvaldību Teritorijas plānojumu atbilstību normatīvo aktu
prasībām
Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla
līmeņa
attīstības
plānošanas
dokumentu
izstrādei/
pilnveidošanai
Sagatavoti projekti attīstības atbalsta pasākumu ietvaros
Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un privātpersonu projektu
iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai
Apzināti sabiedriskā transporta maršrutu tīkli reģionā
Veikta sabiedriskā transporta esošo maršrutu tīklu
ekonomiskās efektivitātes pārskatīšana un izvērtēšana
Kompensēti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
radušies zaudējumi reģionālās un vietējās nozīmes maršrutos
Izveidotas darba vietas
ES struktūrfondu Informācijas centra darbība (valsts budžeta
dotācija):
Sagatavoti un nosūtīti informatīvi paziņojumi pa e-pastu
Sniegtas konsultācijas pa e-pastu, telefonu un klātienē
Organizēti informatīvie semināri mērķa grupām
Reģistrēti mājas lapas apmeklētāji

2010.
gada
plāns
1

2010. gada
plāna
izpilde
1

1

1

3

1

4

4

6

2

4

6

5

5

13

14

15

17

5

5

5

39

12

12

5

7

1500
400
4
9000

6000
536
9
15650

2.5. Pārskats par iestādes vadības un rīcības uzlabošanas sistēmām efektīvas
darbības nodrošināšanai
Reģiona darbību reglamentē sekojoši iekšējie normatīvie akti un instrukcijas:
 Grāmatvedības organizācijas noteikumi;
 Darba drošības instrukcija;
 Darba kārtības noteikumi;
 Dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas un virzības noteikumi.
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA
3.1. Iestādes budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 2010. gadā
ZPR saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem: likumu „Par budžetu
un finanšu vadību”, Reģionālās attīstības likumu, likumu „Par valsts budžetu 2010.gadam”,
patstāvīgi sastādīja, apstiprināja un izpildīja savu budžetu 2010.gadam.
Kopējas ieņēmumu plāns 2010.gadā bija Ls 5526956, t.sk. atlikums uz 01.01.2010.
Ls 335651 apmērā, ieņēmumu izpilde ir Ls 5506468, t.sk. atlikums uz 01.01.2010. Ls 335651
jeb 99.63%. Tai skaitā:
1. Dotācijas no valsts budžeta plāns Ls 173209, izpilde Ls 173209 jeb 100%;
2. Precizētais projektu ieņēmumu plāns Ls 5353747, izpilde Ls 5333259 jeb
99.61%.
Zemgales plānošanas reģiona izdevumi pavisam kopsummā 2010gadā bija plānoti Ls
5526956. Izdevumu izpilde ir Ls 5118689 jeb 92.61%. Izdevumu neizpilde galvenokārt
saistīta ar projektu pasākumu izpildes termiņa izmaiņām.
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Dotāciju no valsts budžeta plāns un tā izlietojums plānošanas reģiona atbalstam 2010.gadā

1
1.1.

1.2.

1.3.
2
2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.2.

IEŅĒMUMI KOPĀ
Dotācijas

209490

111469

111469

52099

21740

21740

209490

111469

111469

52099

21740

21740

209490

111469

111469

52099

21740

21740

206245

111469

110585

50860

21740

21740

206245

111469

110585

50860

21740

21740

884

1239

0

faktiskā izpilde

2010.g.

apstiprināts

2009.g. (faktiskā izpilde)

faktiskā izpilde

2010.g.

apstiprināts

2009.g. (faktiskā izpilde)

faktiskā izpilde

2010.g.

apstiprināts

Finanšu līdzekļi

2009.g. (faktiskā izpilde)

Nr.p.k.

Reģiona darbības nodrošināšana

Sabiedriskā transporta
reģionālo vietējās
nozīmes pārvadājumu
organizēšana

ES struktūrfondu
informācijas centra darbības
nodrošināšana

40000

40000

40000

40000

0

40000

40000

0

40000

39657

40000

39657

Ieņēmumi no
maksas
pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes
ieņēmumos
IZDEVUMI KOPĀ
Uzturēšanas
izdevumi (kopā)
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas,
dotācijas, t.sk.,
iemaksas
starptautiskajās
organizācijās
Kapitālie izdevumi

3245

343
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Projektu finansējums un tā izlietojums 2010.gadā

1

IEŅĒMUMI - KOPĀ

Ārvalstu finanšu
1.3. palīdzība iestādes
ieņēmumos
IZDEVUMI - KOPĀ

Uzturēšanas izdevumi
2.1. (kopā)
2.1.1. Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas,
t.sk., iemaksas
2.1.2. starptautiskajās
organizācijās
2.2.

Kapitālie izdevumi

2010.g.

apstiprināts

faktiskā izpilde

2010.g.

apstiprināts

faktiskā izpilde

Kopā:

faktiskā izpilde

2009.g. (faktiskā izpilde)

Pārējās programmas

2010.g.

apstiprināts

faktiskā izpilde

2010.g.

apstiprināts

faktiskā izpilde

Eiropas Ekonomiskās
zonas finanšu instrumenta
un Norvēģijas Valdības
divpusējā finanšu
instrumenta finansēto
programmu, projektu un
pasākumu īstenošanai

2009.g. (faktiskā izpilde)

2009.g. (faktiskā izpilde)

3.mērķa 'Eiropas
teritoriālā sadarbība"
pārrobežu sadarbības
programmu, projektu un
pasākumu īstenošana

2010.g.

apstiprināts

Finanšu līdzekļi

1.1. Dotācijas
Ieņēmumi no maksas
1.2. pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi

2

2009.g. (faktiskā izpilde)

Nr.p.k.

ESF/ERAF/KF tehniskā
palīdzība Zemgales
plānošanas reģiona ES
struktūrfondu informācijas
centra darbības
nodrošināšanai

82648

64727

64727

80704

1336506

1336506

431627

952208

909255

145102

2664655

2687120

5018096

4997608

82648

64727

64727

80704

1323599

1323599

408486

866966

857235

90052

2612990

2653455

4868282

4899016

0

0

0

0

1634

1634

23141

85242

52020

55050

51665

33665

138541

87319

0

0

0

0

11273

11273

0

0

0

0

0

0

11273

11273

82648

64727

54584

37763

1336506

1270392

252953

952208

898902

100365

3000306

2721602

5353747

4945480

82059

64727

54584

32326

1335452

1269582

235612

848474

854523

99797

3000306

2721602

5248959

4900291

82059

64727

54584

32326

176005

110135

228015

710195

716244

82997

438475

143421

1389402

1024384

0

0

0

0

1159447

1159447

7597

138279

138279

16800

2561831

2578181

3859557

3875907

589

0

0

5437

1054

810

17341

103734

44379

568

0

0

104788

45189
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3.2. Personāls
Zemgales plānošanas reģionā 2010.gadā bija 22 štata vietas. Sākot ar 2010.gada 1.
janvāri darbā tika pieņemti četri darbinieki, kas skaidrojams ar Sabiedriskā transporta un
autoceļu attīstības nodaļas izveidi.
Visiem darbiniekiem ir augstākā izglītība, t.sk., desmit darbiniekiem ir maģistra
grāds.
Iestādes kolektīvs ir samērā jauns, jo vislielākās darbinieku īpatsvars ir vecumā līdz
30 gadiem.
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Viena no ZPR darbības prioritātēm ir patiesas, savlaicīgas un vispusīgas informācijas
sniegšana par ZPR aktivitātēm, skaidrojot īstenoto politiku un darbības pamatnostādnes.
Lai reģiona pašvaldības, valsts institūciju pārstāvniecības Zemgalē, uzņēmēji,
sabiedriskās organizācijas un ikviens interesents regulāri tiktu informēti par svarīgākajām
norisēm reģionā, ZPR izveidota vairāku pakāpju sabiedrības informēšanas sistēma, kas
nodrošina nepieciešamās informācijas gan saņemšanu, gan izplatīšanu.
Par galveno informācijas izplatīšanas nesēju moderno tehnoloģiju laikmetā tiek
uzskatīta ZPR mājas lapa internetā, kuras adrese ir www.zemgale.lv . Tās aktualitāšu
sadaļa tiek veidota kā savdabīgs ziņu kanāls, kur pastāvīgi var lasīt aktuālu informāciju par
ZPRAP pieņemtajiem lēmumiem, izsludinātajiem projektu konkursiem un projektu
ieviešanas gaitu, par svarīgākajiem notikumiem Zemgales ekonomikā, izglītībā, zinātnē,
kultūrā un sociālajā sfērā, kā arī par administrācijas plānotajiem un arī veiktajiem
pasākumiem. Lielākā daļa informatīvo materiālu tiek papildināti ar pašu gatavotām foto
ilustrācijām.
Pārskata periodā aktīvāka kļuvusi aktuālās
informācijas apmaiņa ar reģionu veidojošajām
pašvaldībām, sevišķi reģionālo un starptautisko
projektu ieviešanas aktivitāšu kontekstā. Pēc novadu
izveidošanas pašvaldībās notikusi jaunu mājas lapu
izveide, nomainījušies to administratori un redaktori.
Tālab svarīgi bija precizēt atbildīgo speciālistu
vārdisko sastāvu, nodibināt tiešus kontaktus, kas
veicina abpusējas, aktuālas informācijas apmaiņu.
Rezultātā bagātinājies operatīvas informācijas
atspoguļojums gan ZPR, gan pašvaldību mājas lapās.
Bez tam pārskata periodā pēc jaunās valdības
publicētās Deklarācijas saturā paustās apņemšanās
likvidēt valstī Plānošanas reģionus, sabiedrisko
attiecību jomā vajadzēja veltīt daudz pūļu, lai
iespējami plašāk un visai sabiedrībai saprotamā, viegli
uztveramā veidā vēstītu par iestādes veicamajām funkcijām, ikdienas darba apjomu un
efektivitāti, līdzekļu izlietojumu, reģiona attīstības redzējumu, kas orientēts uz sadarbību
un partnerības nostiprināšanu. Pēc valsts dotācijas ievērojamas samazināšanas iestādes
budžetā, iestādes speciālisti savas zināšanas un pieredzi galvenokārt koncentrēja reģionam
nozīmīgu, uz attīstību vērstu projektu izstrādē un ieviešanā, tādējādi no ES struktūrfondiem
un citiem finanšu avotiem piesaistot daudzkārt lielāku naudas daudzumu, nekā tas tiek
tērēts pamatfunkciju nodrošināšanai. Tas atspoguļojās gan publikācijās elektroniskajos
informācijas nesējos, gan drukātajos medijos.
Sekojot iepriekšējo gadu pieredzei jaunākās ziņas no Zemgales elektroniskā veidā
operatīvi un regulāri tiek sūtītas publicēšanai tādām ziņu aģentūrām kā LETA, BNS,
laikrakstam „Latvijas Vēstnesis”, portāliem – www.regioni.lv, www.saimnieks.lv,
www.eiropa.lv, www.lauki.lv, www.laiki.lv , www.studentnet.lv , www.eirozinas.lv,
www.jelgavnieki.lv, www.jelgavasvestnesis.lv, www.jekabpilslaiks.lv u.c. Tāpat adresātu
lokā ietilpst Latvijas Pašvaldību savienības ikmēneša žurnāls „Logs”, LTV-1 „Novadu
Vēstis”, Latvijas Radio-2, reģionālajās radio un televīzijas raidorganizācijas, Aizkraukles,
Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils vietējo laikrakstu redakcijas.
Informācijas apmaiņas laukā svarīgu vietu ieņem Eiropas Savienības struktūrfondu
Zemgales reģionālais informācijas centrs un tā mājas lapa internetā –
www.esfondi.zemgale.lv, kur apmeklējumu skaits nemitīgi palielinās. Bez tam centra
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darbinieki sagatavojuši un elektroniski vairāk nekā 600 adresātiem izplatījuši 12 ikmēneša
Ziņu Lapas ar aktuālu informāciju par ES struktūrfondu apguvi reģionā. Ar šiem
izdevumiem pašvaldībās, bibliotēkās, vietējos informācijas centros un izglītības iestādēs
var iepazīties ikviens interesents. Pozitīvi vērtējama Informācijas centra sadarbība ar
Latvijas Radio-2 veidotājiem, kā rezultātā sagatavota reportāžu sērija par ES struktūrfondu
apguves pieredzi Zemgalē. Reģiona tēla un ES struktūrfondu apguves pieredzes
popularizēšanai kalpoja vairāki drukāti izdevumu, kuru tapšanā izmantoti projektos
piesaistītie līdzekļi. Tādi ir tūrisma maršrutu kartes „Zemgales un Ziemeļlietuvas
kultūrvēsture muzejos un izstāžu zālēs”, Vidus Baltijas amatniecības tūrisma maršruti”,
„Zemgales un Ziemeļlietuvas muzeju katalogs”, buklets par ES struktūrfondu Zemgales
Reģionālo informācijas centru un ZPR, buklets „Uzņēmējdarbībai Zemgalē” u.c..
No plānošanas dokumentiem
izriet, ka Zemgale nākotnē veidosies
par reģionu ar attīstītu zinātņu
ietilpīgu ekonomiku, ražotnēm un
pakalpojumiem ar augstu pievienoto
vērtību. Tālab arī 2010.gadā reģiona
administrācija pirmo reizi sadarbībā ar
Lauksaimniecības universitāti un
Jelgavas
Reģionālo
pieaugušo
izglītības centru organizēja Zemgales
vidusskolēnu
pētniecisko
darbu
konkursu – konferenci. Rūpējoties par
cilvēkresursu ilgtspējīgu attīstību
reģionā,
Plānošanas
reģiona
administrācija ar atsevišķu stendu piedalās Latvijas Lauksaimniecības universitātē
organizētajās Karjeras dienās, kur topošos dažādu nozaru jaunos speciālistus iepazīstina ar
iestādes darba specifiku, ar reģiona attīstības tendencēm, studentiem piedāvā prakses
vietas, sniedz ieteikumus zinātnisko darbu tematikas izvēlē.
Tāpat reģiona administrācija sniedz informatīvu atbalstu LLU organizētajām Atvērto
durvju dienām, Zinātnieku un Muzeju nakts norisēm, kas galvenokārt domātas skolu
jaunatnes ieinteresēšanai studēt inženierzinātnes un dabas zinātnes. Līdzīgi kā iepriekšējos
gados, neiztrūkstoša bija ZPR dalība starptautiskajā tūrisma gadatirgū „Balttour 2010” un
„Vivattur 2010”. Gadskārtējās reģionālās tūrisma konferences laikā, atzinību saņēma
Zemgalē populārāko tūrisma objektu īpašnieki.
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5. PLĀNI 2011. GADAM
5.1. Nākamā gada prioritātes
5.1.1. Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, aktualizācija un īstenošana








ZPR Attīstības programmas 2008-2014. gadam aktualizācija.
ZPR Attīstības programmas 2014-2021. gadam izstrādes uzsākšana.
ZPR Teritorijas plānojuma 2006-2026. gadam aktualizācija, jaunas sadaļas „Pilsētu lauku mijiedarbība” iestrāde.
ZPR Ekonomiskā profila apstiprināšana ZAP.
Pašvaldību izstrādāto Teritorijas plānojumu un Attīstības programmu izvērtēšana.
Zemgales Attīstības programmas realizācijas organizācija un tās izpildes kontrole par
2010.gadu.
Zemgales 2011.gada Kultūras programmas projekta izstrāde.
5.1.2.Plānošanas dokumentu ieviešanas atbalsta pasākumi, projekti, aktivitātes













Reģionālo un starptautisko projektu izstrāde un realizācija.
Pilnveidot un padarīt pieejamāku izveidoto Zemgales Ģeoportālu un industriālo
teritoriju datu bāzi, veidot jaunus tematiskos datu slāņus.
Organizēt apmācības plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību plānotājiem par
Teritorijas plānojumu izstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām un metodikai.
ES struktūrfondu Reģionālā informācijas centra Jelgavā un Jēkabpils filiālē regulāras
informācijas nodrošināšana Zemgales pašvaldībām un uzņēmējiem par iespējām
piedalīties projektos.
Zemgales Inovatīvas attīstības programmas realizācijas organizācija un izpildes
kontrole.
Zemgales Tūrisma attīstības programmas realizācijas organizācija un izpildes
kontrole.
Sociālo pakalpojumu attīstības programmas realizācijas organizācija un izpildes
kontrole.
Sabiedriskā transporta organizācija un autoceļu attīstības plānošana.
Zemgales Kultūras programmas 2011. gada projekta realizācija.
Reģiona dalības organizēšana starptautiskajā gadatirgū BALTTOUR 2011.
Sadarbības veicināšana kultūras un izglītības jomā starp reģiona pašvaldībām.
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5.2. Piešķirtais finansējums 2011.gadam
Nosaukums
Reģiona darbības nodrošināšana
ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšana
Sabiedriskā transporta reģionālo vietējās nozīmes pārvadājumu
organizēšana
Finansējums no Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta
pārvadājumiem
Saskaņā ar LR Kultūras ministrijas deleģēšanas līgumu Nr.2.121/-112 no 10.07.2010.
Projekts "Speciālistu piesaiste Zemgales plānošanas reģionam"
Zemgales reģiona līdzdalība Eiropas Savienības un citas
ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā kultūras,
sociālās iekļaušanas un reģionālās attīstības jomā
Projekts „Publisko pakalpojumu izvērtēšana un uzlabošana
komercdarbības attīstībai Zemgales reģionā”
Projekts "Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā LatvijasLietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs" (LLI-023)
Projekts "Jaunie tilti - Pilsētu un lauku mijiedarbības uzlabota
vadība dzīves kvalitātes stiprināšanai"
Projekts "Biznesa dzīvotspējas veicināšana paredzot īpašus
sabiedriskos pakalpojumus un uzlabojot zemes dienestu
kvalitāti"
Projekts "Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība"
Projekts „Kopēji ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu
Lielupes baseinā”
Projekts "Sadarbība kultūras norišu sekmēšanai LatvijasLietuvas pārrobežu"
Projekts "ES 2020 vietējā līmenī"
Projekts "Radošu industriju attīstība Latvijas - Lietuvas
pierobežas reģionos"
Projekts "Senās kulta vietas – nozīmīgs vides un kopēju
identitāti veicinošs elements Baltijas jūras reģionā"
Projekts "Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) starptautisko
pakalpojumu pieejamības veidošana"
ESF/ERAF/KF tehniskā palīdzība Zemgales plānošanas reģiona
ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai
Projekts "Ilgtspējīga dabas resursu pārvaldīšana Zemgales
reģionā"
Projekts "Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības
mazināšanai Zemgales reģionā"
Projekts "Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales
reģiona pierobežas teritorijās"
Projekts "Plānošana visiem - Plan4all"

Finansējums,
LVL
108805
21740
40000
1960950
4500
21181

14036
14596
10401
15567

18990
23454
36368
23397
35140
33100
19404
28112
46867
34199
4828
6107
16065

43

