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Godātie pārskata lasītāji!
Jūsu vērtējumam nododam Zemgales Plānošanas
reģiona 2016. gada Publisko pārskatu, paverot iespēju
uzzināt vairāk par iestādes aizvadītā gada darbību un
saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Šajā
pārskata periodā iestādes darbā vērojamas virkne
nozīmīgu aktivitāšu, kas pamanītas un guvušas plašu
rezonansi visā reģionā.
Plānošanas reģiona Attīstības padome reizi
mēnesī satiekas kādā no pašvaldībām, lai tuvāk iepazītos
ar vietējo pieredzi dažādu sociālekonomisko jautājumu
risināšanā un kopīgi pieņemtu visa reģiona attīstībai
nozīmīgus lēmumus, tostarp, kas saistīti ar dalību
dažādos projektos, izstādēs un reģionālas nozīmes
pasākumos. Pērn pieņemti teju 60 lēmumi, kas
veicinājuši pašvaldību izaugsmi un veicinājuši to sadarbību plašākā mērogā. Tāpat sniegts
atbalsts 22 reģionālās attīstības projektu pieteikumiem, to iesniegšanai atbalsta saņemšanai
no dažādiem finanšu instrumentiem.
Dažādu projektu īstenošana ir viens no stūrakmeņiem, kas attīsta Zemgali kā vienotu
veselumu. Tā 2016. gadā aktīvi strādāts pie projektiem “Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas
pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus”, “Pārresoru teritoriāli fokusēta
integrētā telpiskā plānošana zaļajai infrastruktūrai un citiem. Jāatzīmē arī projekta
“NutrInflow” rīkotā ikgadējā konference, kas gada nogalē Bauskas pilī divu dienu garumā
pulcēja ap 100 meliorācijas un vides ekspertu no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas.
Sekmīgi aizritējis arī Zemgales Kultūras programmas 2016. gadam projektu konkurss. Pavisam
tajā iesniedza 118 projektu pieteikumus, no kuriem atbalstu guva 67 ieceres. Būtiski, ka no
reģionā ietilpstošajām 22 pašvaldībām projektos pavisam pārstāvētas 19 pašvaldības.
Gads zīmīgs ar to, ka pēc ilgākas pauzes atkal sākusies jaunu Eiropas Savienības
līdzfinansēto projektu ieviešana. Zemgales Plānošanas reģions pārskata periodā sācis vairākus
nozīmīgus projektus, kuros kā vienīgais partneris no Latvijas lielā mērā aktivitātes īsteno visas
valsts mērogā. Tā piemēram, 2016. gadā sākts projekts “GPP4Growth”, kura mērķis ir attīstīt
zaļo publisko iepirkumu lietojumu resursu efektīvai izaugsmei un projekts “INNOGROW”, kurā
tik veicināta reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos, attīstot to konkurētspēju un
izaugsmes iespējas. Tāpat pērn sācies projekts “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas
perspektīvas”, kas ievērojams kaut vai ar to, ka 16 Zemgales pašvaldībām tiks izstrādāti jauni
enerģētikas rīcības plāni.
Noteikti jāpiemin arī reģiona vērienīgākais projekts “Atver sirdi Zemgalē” jeb
deinstitucionalizācija. Tā kā tas aptver cilvēkus, kuriem šajā dzīvē klājas gana grūti, katram
projektā spertajam solim jābūt pārdomātam un pareizam. Pats būtiskākais – 2016. gadā
konkursā izvēlēti speciālisti devās uz bērnunamiem, ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti,

un valsts sociālās aprūpes centriem, kuros mitinās cilvēki ar garīgiem traucējumiem, lai ar
katru tiktos, runātos, novērotu ikdienā un rezultātā izveidotu atbalsta plānu. Tāpat sākās arī
bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrāde.
Zemgales Plānošanas reģions lielas cerības liek uz gaidāmo Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmu, kas pieļauj investīcijas infrastruktūrā un pilnvērtīgi sāksies jau 2017.
gadā. Tāpat 2017. gadā gaidāms starts Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmai, kur
Plānošanas reģions 2016. gada nogalē izvērtēšanai iesniedza vairākus projektus.
Par pēdējo gadu tendenci valstī kļuvusi uzņēmējdarbības vides veicināšana un
atbalstīšana, tādēļ 2015. gada nogalē tika pieņemts lēmums veidot Zemgales
Uzņēmējdarbības centru. Tas daļēji pārņēmis iepriekš reģiona iedzīvotājiem tik noderīgo
Eiropas Savienības Struktūrfondu informācijas centru, vienlaikus darbojoties kā pirmās
palīdzības sniegšanas dienests Zemgalē esošajiem un topošajiem komersantiem un
pašvaldībām. Pirmajā darbības gadā centrs sevi lieliski pierādījis, sniedzot dažādas
konsultācijas, piedaloties ar uzņēmējdarbību saistītos pasākumos un rīkojot seminārus. Tāpat
Zemgales Uzņēmējdarbības centrs veic reģiona pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistu
koordināciju.
Tāpat par nozīmīgu notikumu reģiona dzīvē var uzlūkot piedalīšanos starptautiskajā
tūrisma izstādē – gadatirgū „BaltTour”, kur zemgalieši, kā jau ierasts, sevi prezentēja ar sešiem
tūrisma produktu piedāvājuma puduriem, tā gan akcentējot savstarpējo sadarbību, kas
izveidojusies ikdienas darbā, gan atvieglojot interesentu iespējas vienkopus uzzināt vairāk par
plašāku teritoriju. Stāstot par tūrismu Zemgalē, Plānošanas reģions ar pašvaldību tūrisma
speciālistiem piedalījās arī “Zemgales uzņēmēju dienās”, kas nu jau tradicionāli aprīlī norisinās
Jelgavā.
Kā ik gadu, arī 2016. gadā ZPR līdzdarbojās Zemgales reģionālās skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konferences rīkošanā. Pēc kārtas septītajā šādā pasākumā 23 sekcijās tika
iesniegti 133 zinātniski pētnieciskie darbi, no kuriem 87 tika virzīti tālāk - uz valsts mēroga
skolēnu zinātnisko konferenci. Tāpat 43 jaunie zinātnieki bez konkursa tika aicināti iestāties
kādā no Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju programmām.
Kā jaunums pārskata periodā bija arī Zemgales krietnāko uzņēmēju godināšana, kas
novembra izskaņā norisinājās Rundāles pilī. Tajā katra pašvaldība izvirzīja vienu titula “Gada
uzņēmējs Zemgalē 2016” cienīgu ieguvēju, kuru starpā bija gan lauksaimnieki, metālapstrādes,
pārtikas rūpniecības, tekstilrūpniecības uzņēmēji, gan dažādi mājražotāji un pakalpojumu
sniedzēji.
Nododot lasītāju vērtējumam Zemgales Plānošanas reģiona 2016. gada Publisko
pārskatu, radām iespēju uzzināt vairāk ko par iestādes darbu, kā arī rast atbildes uz
interesējošiem jautājumiem.
Patiesā cieņā
Leons Līdums,
Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs
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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. Zemgales Plānošanas reģiona juridiskais statuss un
struktūra
Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) pārraudzībā esoša iestāde un, saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu, ir
atvasinātas publiskas personas statusā. ZPR ir publisko tiesību juridiskā persona, kam ir zīmogs
ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un pilnu reģiona nosaukumu, sava simbolika,
veidlapa un konti Valsts kasē. Iestāde 2006. gada 11. augustā reģistrēta Valsts ieņēmumu
dienestā kā nodokļu maksātājs ar reģistra Nr.90002182529 un apliecības sēriju NM
Nr.0181744, tās juridiskā adrese – Katoļu ielā 2b, Jelgava, LV – 3001.
Reģionā ietilpst 22 administratīvās teritorijas: Jelgavas un Jēkabpils pilsētas,
Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Jelgavas,
Kokneses, Krustpils, Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Skrīveru, Tērvetes,
Vecumnieku un Viesītes novadi.
ZPR darbu reglamentē Nolikums, Reģionālās attīstības likums, Attīstības plānošanas
sistēmas likums, Teritorijas attīstības plānošanas likums, Sabiedriskā transporta pakalpojumu
likums un citi normatīvie akti. ZPR lēmējorgāns ir ZPR Attīstības padome (ZPRAP), ko ievēl
reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce. ZPRAP priekšsēdētājs līdz
16.08.2016. bija Andris Rāviņš (Jelgava), no 16.08.2016. par ZPRAP priekšsēdētāju ir ievēlēts
Leons Līdums (Aizkraukles novads), par priekšsēdētāja vietnieku – Jānis Pelsis (Iecavas
novads).
ZPRAP sastāvs 2016. gadā:



















Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums;
Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene;
Auces novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis;
Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks;
Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns;
Iecavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis;
Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks;
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš;
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune;
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs;
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis;
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris;
Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs;
Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis;
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis;
Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde;
Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis;
Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe;






Skrīveru novada domes priekšsēdētājs Andris Zālītis;
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika;
Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis (no 20.09.2016 Aiga Saldābola);
Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs.

ZPR izpildinstitūcija ir administrācija, kuras pienākumus un tiesības nosaka ZPR
Nolikums.

ZPR struktūra

ZPR administrācijas struktūra

1.2. Personāls
ZPR administrācijā nodarbināti 23 darbinieki ar vidējo vecumu 42 gadi. 22 darbiniekiem
ir augstākā izglītība, no tiem 15 darbiniekiem iegūts maģistra grāds. Administrācijas
izpilddirektors - Valdis Veips.

1.3. Darbības virzieni un funkcijas
ZPR nodrošina Zemgales reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un valsts
pārvaldes iestāžu sadarbību, kā arī sabiedriskā transporta organizāciju reģionālās nozīmes
maršrutos.
Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kompetenci ZPR:


















nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus,
mērķus un prioritātes;
nodrošina plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši attīstības
plānošanas dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem
un prioritātēm;
vada un uzrauga plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādi
un ieviešanu;
sniedz atzinumu par vietējā līmeņa Ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Attīstības
programmas atbilstību reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem, kā arī attīstības plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem
normatīviem aktiem;
nodrošina pašvaldību sadarbību un plānošanas reģiona sadarbību ar nacionālā
līmeņa institūcijām reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā;
izvērtē Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, Nacionālā attīstības plāna
(NAP) un nozaru attīstības programmu atbilstību reģiona attīstības plānošanas
dokumentiem un, konstatējot neatbilstību, ierosina grozīt nacionālā līmeņa
attīstības plānošanas dokumentus, vai lemj par grozījumiem reģiona
plānošanas dokumentos;
izvērtē vietējo pašvaldību vai privātpersonu projektu iesniegumus reģionālās
attīstības valsts atbalsta saņemšanai un sniedz atzinumus par tiem;
sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un valsts iestādēm izstrādā reģiona
attīstības plānošanas dokumentus, nodrošina to savstarpējo saskaņotību un
atbilstību Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un NAP, kā arī šo plānošanas
dokumentu ieviešanu;
koordinē un veicina plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu
izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu;
sagatavo atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu
atbilstību reģiona attīstības plānošanas dokumentiem;
izstrādā un īsteno projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros;
atbilstīgi savai kompetencei uzrauga likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā;
sagatavo priekšlikumus Sabiedriskā transporta padomei par maršrutu tīkla
pārzināšanu un VSIA „Autotransporta direkcija” – par maršrutu tīkla reģionālās
nozīmes maršrutu plānošanu, izstrādi un sabiedriskā transporta pakalpojumu
tarifu noteikšanu un to izmaiņām, kā arī par citiem jautājumiem Sabiedriskā
transporta padomes uzdevumā;







noskaidro un apkopo plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību un iedzīvotāju
viedokļus par maršrutu tīklu reģiona teritorijā;
apseko autobusu pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā un sniedz
priekšlikumus par to nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu kustības
sarakstos vai maršrutu aprakstos;
nodrošina uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus;
veic citus uzdevumus atbilstoši Sabiedriskā transporta padomes lēmumiem.

ZPR funkcijas noteiktas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu, Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.4. Reģionālās attīstības plānošanas dokumenti
Reģionālo attīstību īsteno atbilstīgi Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteiktajiem,
savstarpēji saskaņotiem valsts un reģionālās attīstības plānošanas dokumentiem:







Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030;
NAP 2014.–2020.;
Reģionālās politikas pamatnostādnes līdz 2020. gadam;
Nozaru attīstības programmas;
Plānošanas reģionu ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas;
Pašvaldību ilgtermiņa attīstības stratēģijas, teritoriju plānojumi un attīstības
programmas.

Ministru kabinets nosaka visu līmeņu, veidu un termiņu attīstības plānošanas
dokumentos ietveramo saturu, to izstrādāšanas, apstiprināšanas, aktualizācijas, spēku
zaudēšanas kārtību un darbības termiņus, kā arī sabiedrības līdzdalības kārtību.

Plānošanas reģiona Ilgtermiņa attīstības stratēģija
Plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments (līdz 25 gadiem), kurā nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības
redzējumu, stratēģiskos mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un
grafiskā veidā. Stratēģiju izstrādā atbilstīgi Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
noteiktajiem valsts ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem, kā arī ņemot vērā citus teritorijas
attīstības plānošanas dokumentus.
Apstiprina ar ZPR AP lēmumu.
(Teritorijas attīstības plānošanas likums 13.10.2011.)
Plānošanas reģiona Attīstības programma
Plānošanas reģiona Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments (līdz septiņiem gadiem), kuru izstrādā atbilstīgi NAP un plānošanas
reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, pamatojoties uz attiecīgajā plānošanas reģionā
ietilpstošo vietējo pašvaldību Attīstības programmām, kā arī, ņemot vērā blakus esošo
Plānošanas reģionu Attīstības programmas.

Attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā
arī informāciju par Attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa
prioritātes, to īstenošanai paredzēto pasākumu kopumu un Attīstības programmas
īstenošanas uzraudzības kārtību.
Attīstības programmu apstiprina ar ZPR AP lēmumu.
(Teritorijas attīstības plānošanas likums 13.10.2011.)

1.5. Zemgales plānošanas dokumenti
Ilgtermiņa plānošanas dokuments (līdz 25 gadiem)


ZPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015-2030 (apstiprināta ZPRAP sēdē
18.08.2015., lēmums nr. 130., prot.nr. 27.).

Vidēja termiņa plānošanas dokumenti (līdz septiņiem gadiem)







ZPR Attīstības programma 2015-2020 (apstiprināta ZPRAP sēdē 18.08.2015.,
lēmums nr. 131, prot.nr. 27);
Sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010.–2016. gadam;
Tradicionālās amatniecības un mākslas industrijas attīstības programma 2011.–
2016. gadam Zemgales un Ziemeļlietuvas teritorijai;
ZPR Lauku teritoriju mobilitātes plāns;
Zemgales reģiona rīcības plāns enerģētikā 2012.–2020. gadam;
Radošo industriju rīcības plāns 2012.–2019. gadam.

Īstermiņa plānošanas dokuments (viens gads)


Katru gadu ZPRAP sēdē apstiprināts Darba plāns.

1.6. Sabiedriskais transports
Sabiedriskā transporta organizēšana
Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma Pārejas noteikumu 24. punktu,
ar 2014. gada 1. janvāri visu pasažieru pārvadājumu pasūtītājs ir VSIA “Autotransporta
direkcija”, līdz ar to Plānošanas reģionu kompetenci nosaka šī likuma 5. pants.
Pārskata periodā:




izstrādāti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai maršrutu tīkla
funkcionalitātes uzlabošanai (108, skarot gandrīz visus novadus): izstrādāti un
analizēti grozījumi reģionālajā vietējās nozīmes tīklā: apvienoti maršruti un reisi
- 2; grozīti maršruti (skolu slēgšanas dēļ) - 7; autobusu kursēšanas laiki saskaņoti
ar vilcienu sarakstiem - 20; maza piepildījuma dēļ slēgti maršruti - 5; mainīti
atiešanas/ pienākšanas laiki - 3; atklāti maršruti - 1; noskaidroti un apkopoti
reģionā ietilpstošo pašvaldību un iedzīvotāju viedokļi - 17; sniegti viedokļi
maršrutu grozījumiem - 53;
sagatavoti dokumenti un materiāli reģiona pārstāvim 12 Sabiedriskā transporta
padomes sēdēm (Jelgavas novada Elejas pagastam, Vecumnieku novadam,












Pļaviņu novadam, Dobeles novadam, Aizkraukles novadam (autobusu un
dzelzceļa pārvadājumi)), sniegts atzinums “Autopārvadājumu likumam”;
veikta pieturvietu apsekošana un uzraudzība (65 pieturvietas), Aizkraukles,
Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Neretas, Pļaviņu, Rundāles un
Tērvetes novados: pieturvietu pārdēvēšana - 11; precizēta informācija par
pieturvietām - 9; jaunu pieturvietu izveide - 2; pieturvietu sistēmā veikta
atkārtota pieturvietu apsekošana (pēc pašvaldību un VSIA „Autotransporta
direkcija” lūguma) - pārbaudītas koordinātas, precizēta informācija un
pārbaudīts, vai uz konkrētā autoceļa ir pārbaudītas visas VBTS esošās pieturas 42; pieturvietu demontāža - 1;
sabiedriskā transporta komisijas sēžu organizācija: lai izskatītu jautājumu par
skolēnu pārvadājumu integrēšanu sabiedriskā transporta tīklā, organizēta
sanāksme Auces, Dobeles, Jelgavas un Tērvetes novados; lai izvērtētu
piemērotāko vietu pieturvietu izvietošanai, organizētas trīs autoceļu
apsekošanas Mazelejā un Elejā; lai izskatītu jautājumu par skolēnu pārvadājumu
integrēšanu sabiedriskā transporta tīklā, organizēta sanāksme Auces novadā;
lai apspriestu situāciju saistībā ar skolēnu pārvadājumiem un izrunātu
sadarbību, kādā veidā tiks risināts jautājums par skolēnu pārvadājumu
uzlabošanu, organizēta tikšanās Bauskas novadā; organizēta autoceļa V111
Vītiņi – Vētras – Krustiņi – Tērvete posma no autoceļa V1122 Apguldes stacija –
Bukaiši līdz autoceļam V1106 Augstkalne – Bēne apsekošana; pašvaldības ceļa
Nr.43 Sniķere – Zīlītes apsekošana, kā arī Skolas ielas Aucē apsekošana,
izvērtējot iespēju tos izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumu veikšanai;
pašvaldības autoceļa Nr.10 P97 – Meijas posma no autoceļa P97 Jelgava –
Dobele – Annenieki līdz Virkus kapiem izvērtēšana par pieturvietas izveidi pie
Virkus kapiem; autoceļa apsekošana V1056 Svēte – Augstkalne no Dzeguzēniem
līdz Augstkalnei; apsekotas pieturvietas Dzeguzēni, Pienotava, Skabargas; pēc
iedzīvotāju lūguma izveidota jauna pieturvieta Dārzniecība uz ceļa V810 Slate –
Domnieki – Auziņas;
veikta reģiona sabiedriskā transporta maršrutu tīkla apzināšana un
funkcionalitātes izvērtēšana. Funkcionalitātes izvērtēšana notiek pie maršrutu
grozījumu apstiprināšanas, kad izmaiņas tiek izvērtētas saistībā ar saistošiem
reisiem un maršrutiem. Pašvaldību un iedzīvotāju viedokļu apkopošana par
maršrutu tīklu un tajā veicamajām izmaiņām.
sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpilde, grozītas reisu izpildes dienas,
saskaņota pārvadātāju sadarbība, saskaņoti starppilsētu maršrutu galapunkti
un izpildes laiki, sadarbībā ar VSIA ”Autotransporta direkcija” un ar Aizkraukles
novada pašvaldību sagatavotas izmaiņas dzelzceļa maršrutā Rīga – Aizkraukle
(izmaiņas apstiprinātas uz eksperimenta laiku), apstiprinātas izmaiņas vietējās
reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6357 „Madona – Aiviekste – Pļaviņas”, uz
eksperimenta laiku (četriem mēnešiem) apstiprinātas izmaiņas reģionālās
nozīmes maršrutu tīklā maršrutā Nr. 6135 Aizkraukles AO – Aizkraukles stacija;
turpināts darbs pie informācijas par skolēnu pārvadājumiem apkopošanas;
sagatavoti materiāli un piedalīšanās trīs darba grupas sēdēs „Par Transporta
attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam gala ziņojums”.

Autoceļu attīstība
Ņemot vērā valsts budžeta un Eiropas Savienības fondu līdzekļu pieejamību, situācija uz
galvenajiem autoceļiem un reģionālajiem ceļiem uzlabojas, tomēr vietējo ceļu stāvoklis
turpina pasliktināties. Patlaban AS ”Latvijas Valsts ceļi” valde nevar solīt situācijas uzlabošanos
uz valsts vietējās nozīmes autoceļiem līdz 2020. gadam. Reģionā ir blīvs autoceļu tīkls, tomēr
ir daudz ceļu, kur transporta intensitāte ir ļoti zema. Izvēloties prioritātes ceļu remontēšanai,
tiek vērtēts sabiedrības ieguvums, tostarp kustības intensitāte un citi kritēriji.
2016. gadā reģionā lielākais darbs turpināts pie Valsts autoceļu sakārtošanas programmas
2014.–2020. gadam analīzes, izskatot un apkopojot labojamos un rekonstruējamos galveno,
reģionālo un vietējās nozīmes autoceļu posmus Zemgales reģionā. Atbalstīta Valsts autoceļu
sakārtošanas programma 2014.–2020. gadam, kas papildināta ar pašvaldību iesniegtajiem
priekšlikumiem un ieteikumiem.
2016. gada 20. septembrī reģiona ZPRAP sēdē pieņemts lēmums „Par Valsts autoceļu
sakārtošanas programmu 2017.–2023. gadam ”. Reģionā apzināti pilsētu un novadu prioritāri
sakārtojamie valsts reģionālie un vietējie autoceļu posmi, ņemot vērā autoceļu intensitāti un
vizuālo vērtējumu.
Apstiprinātais Zemgales reģiona autoceļu remontdarbu papildus saraksts prioritārā secībā
piemērojams pēc pilnībā izpildītas “Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.–2020.
gadam”.
2016. gadā būvdarbi (pārbūve) noritēja reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki–Nereta–Subate
posmā no Valles pagasta robežas līdz pagriezienam uz Kurmeni (7.30-20,89. km), posmā Krasti
– Ērberģe 929,20 – 40,33 km), kā arī autoceļa krustojumā ar P86 un P75) Vecumnieku novadā.
Savukārt periodiskās uzturēšanas ietvaros tika atjaunots segums uz reģionālā autoceļa
Jelgava–Dobele–Annenieki (P97) posmā no krustojuma ar valsts vietējo ceļu Bajāri–Kreijas
(V1134) aiz Šķibes līdz Dobelei (24.-30. km).
Noorganizēta sanāksme ar VAS Latvijas Valsts ceļi” pārstāvjiem par autoceļu aktuālākajiem
jautājumiem nozarē.
ZPR pārstāvji piedalījušies arī “Rail Baltica” tehniskās darba grupas sanāksmē.

2. DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. ZPR Attīstības padomes sēdes
 Notikušas 12 ZPRAP sēdes, no kurām viena, izmantojot lēmumu pieņemšanas
rakstveida procedūru;
 Notikusi viena vietējo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce;
 ZPRAP pieņēmusi 58 lēmumus;
 Sniegts atbalsts 22 reģionālās attīstības projektu pieteikumiem, to iesniegšanai
atbalstam no dažādiem finanšu instrumentiem.

2.2. Attīstības plānošanas dokumentu saistošo dokumentu
izstrāde un īstenošana






Notiek ZPR Attīstības programmas 2014.–2020. gadam un Ilgtermiņa attīstības
stratēģijas 2014.–2030. gadam īstenošana;
Sagatavots un apstiprināts pārskats par Zemgales reģiona Sociālās attīstības
programmas īstenošanu 2015. gadā;
Sniegts četri nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību Teritorijas
plānojumu izstrādei;
Sagatavoti 11 atzinumi par vietējo pašvaldību investīciju programmām;
Sniegts viens atzinums par plānošanas reģionā ietilpstošās vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumu.

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












Organizētas 12 ZPRAP sēdes;
Organizētas 15 nozaru attīstības darba grupas sanāksmes plānošanas dokumentu
izstrādei un uzraudzībai;
Organizēta 2015. gada Publiskā pārskata izstrāde un apstiprināšana;
Organizēta 2017. gada darba plāna izstrāde;
Organizēti astoņi iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (2016. gada
redakcijā) nosacījumiem, no tiem divi atklātie konkursi, viens 8. panta 7. daļas kārtībā
un pieci 82 panta kārtībā;
Sagatavoti 14 projektu koncepti attīstības atbalsta pasākumu ietvaros;
Organizēta reģiona tūrisma nozares pārstāvniecība izstādē “BaltTour 2016”;
Organizēta reģiona uzņēmēju pārstāvniecība izstādē “Riga Food 2016”;
Organizēta reģiona pārstāvniecība izstādēs “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2016” un
“Pārnovadu Uzņēmēju dienas Aizkrauklē”;
Organizēts uzņēmēju godināšanas pasākums “Gada uzņēmējs Zemgalē 2016”;





Organizētas deinstitucionalizācijas procesa uzraudzības padomes sanāksmes;
Īstenota Uzņēmējdarbības centra darbība;
Organizēta un nodrošināta ZPR administrācijas saimnieciskā darbība.

Reģiona interešu pārstāvniecība




























Dalība Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību apakškomisijas sēdēs;
Dalība Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valdes sēdēs;
Dalība Reģionālās attīstības koordinācijas padomē (VARAM);
Dalība Eiropas Savienības struktūrfondu Uzraudzības komitejā (FM);
Dalība Eiropas Savienības struktūrfondu apakškomitejās (FM);
Dalība Sabiedriskā transporta padomē (SM);
Dalība Autoceļu padomē (SM);
Dalība Jaunatnes konsultatīvajā padomē (IZM);
Dalība Tautsaimniecības padomes Tūrisma komitejā (EM);
Dalība konsultatīvajā padomē „Izglītība visiem” (UNESCO LNK);
Dalība Latvijas–Šveices sadarbības programmas individuālo projektu ieviešanas
vadības komitejā (VARAM);
Dalība Lauku attīstības padomes un EZF Uzraudzības komitejā (ZM);
Dalība Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komitejā (ZM);
Dalība Profesionālās ievirzes mākslu, mūzikas un dejas konsultatīvajā komisijā (KM);
Dalība Sociālo lietu komisijā (LM);
Dalība Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā (LM);
Dalība Veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādes darba grupā (VM);
Dalība Optiskā tīkla uzraudzības komitejā (SM);
Dalība “Rail Baltica” nacionālās izpētes pašvaldību darba grupā (SM);
Dalība Lielupes baseina apgabala konsultatīvajā padomē (LVĢMC);
Dalība Ventas baseina apgabala konsultatīvajā padomē (LVĢMC);
Dalība Daugavas baseina apgabala konsultatīvajā padomē (LVĢMC);
Dalība Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam,
Centrālbaltijas jūras reģiona programmas 2014.–2020. gadam, Latvijas–Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam apvienotajā programmēšanas
komitejā;
Dalība VARAM Attīstības instrumentu departamenta sanāksmēs par ETS
programmēšanas sēdēm Latvijas–Lietuvas, Latvijas–Krievijas programmai u.c.;
Dalība pārrobežu, transnacionālās un INTERREG programmas nacionālajās
apakškomitejās;
ZPR administrācijas darbinieki, lai pārstāvētu reģiona intereses, sekmētu reģiona
teritorijas līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, 2016. gadā ir piedalījušies vēl citos
pasākumos, aktivitātēs un projektos, ar ko var iepazīties reģiona mājaslapā zemgale.lv
un Darba plāna 2016. gadam izpildes atskaitēs.

Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana
















Izveidots ZPR Uzņēmējdarbības centrs (ZUC) un nodrošināta tā darbība;
Izveidota ZUC mājaslapa www.zuc.zemgale.lv un nodrošināta tā darbība;
Veikta uzņēmēju informēšana par jaunākajām atbalsta programmām, kā arī par
uzņēmējdarbības uzsākšanu un tās tālāko attīstību;
Darbs studentu, zinātnieku un uzņēmēju sadarbības attīstības jomā;
Noorganizēta uzņēmējdarbības attīstības koordinācijas darba grupas sanāksme un
pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonas novadu;
Izveidots Zemgales kopējais stends izstādēs “Pārnovadu dienas Aizkraukle 2016”,
“Uzņēmēju dienas Zemgalē 2016”, “Vakanču gadatirgus Jēkabpilī” „Riga Food 2016”;
Noorganizēti pieci semināri uzņēmējiem (par tiesiskajām formām un nodokļiem,
publisko iepirkumu u.c.);
Sadarbībā ar VARAM organizēts biznesa ideju konkurss “Biznesa ekspresis 2016” dalība konkursa organizēšanā, biznesa plānu vērtēšanā, sabiedrības informēšanā;
Veikta datu vākšana, apkopošana un ievietošana Zemgales Ģeoportāla
uzņēmējdarbības slānī, Atbalsts institūciju slāni un industriālo teritoriju slānī;
Veikta aptauja un apkopota informācija par ZPR pašvaldību aktivitātēm
uzņēmējdarbības jomā 2016. gadā;
VARAM organizētajā Tirdzniecības misijā uz Moldovu prezentēts Zemgales reģions;
Organizēts uzņēmēju godināšanas pasākums “Gada uzņēmējs Zemgalē 2016”;
Organizēta ZPR uzņēmējdarbības centru koordinācijas darba grupas sanāksme ar
VARAM piedalīšanos un ekskursiju uz Jelgavas novada Elejas pagastu;
Organizētas tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām;
Izstrādāts projekts “Business Support” Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmā 2014.-2020. gadam.

Tūrisma veicināšana









Organizēta tūrisma koordinācijas darba grupas sanāksme ar Zemgales pašvaldību un
tūrisma informācijas centru darbinieku piedalīšanos; sanāksmē informēts par
aktualitātēm tūrisma nozarē – ETS programmu 2014.–2020. gadam un tūrisma
nozares iespējām, plānotajiem projektiem, aktualitātēm nozarē, kā arī par
piedalīšanos izstādē “BaltTour 2016”;
Nodrošināta dalība Tautsaimniecības padomes Tūrisma komitejas sēdēs (EM);
Organizēts un izveidots kopīgs visu 22 pašvaldību stends “BaltTour 2016” izstādē;
Organizēts un izveidots kopīgs visu 22 pašvaldību tūrisma stends izstādē “Uzņēmēju
dienas Zemgalē”;
Pārskata periodā izplatīta informācija par izsludinātajiem projektu konkursiem
nevalstiskajām organizācijām, tūrisma un lauku uzņēmējiem;
izstrādāti un iesniegti četri tūrisma nozares projektu pieteikumi, no kuriem viens tiks
uzsākts 2017. gadā;
Dalība Zemgalē ikgadējā Zemgales tūrisma konferencē.

Informāciju par tūrisma attīstību un tūrisma iespējām Zemgalē var atrast ZPR mājaslapas
zemgale.lv sadaļā „Tūrisms”, bet papildu informāciju par aktivitātēm uzņēmējdarbības,
tostarp tūrisma un lauku attīstības veicināšanā – sadaļā „Uzņēmējdarbība”, savukārt par
tūrisma un lauku attīstības projektiem – sadaļā „Projekti”.

Izglītības attīstības veicināšana
















Pilnveidota sadarbība starp reģiona Izglītības pārvaldēm, pašvaldību plānošanas
speciālistiem un Pieaugušo izglītības centriem aktuālu izglītības problēmu risināšanā, kā
arī kopīgu projektu ideju pamatojuma izstrādē;
Sniegts atbalsts Zemgales reģionālās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences
organizēšanā;
Nodrošināta ZPR pārstāvja dalība IZM konsultatīvās padomes „Izglītība visiem”
organizētajās sēdēs;
Nodrošināta ZPR pārstāvja dalība UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas organizētajās
konferencēs, kas veltītas ilgtspējīgai izglītības attīstībai Latvijā un pasaulē;
Sadarbībā ar ZUC izveidota informatīvā platforma ar reģiona izglītības iestādēm par
skolēnu mācību firmu izveidi un attīstību;
Pašvaldību mūžizglītības un pieaugušo neformālās izglītības speciālisti piedalījušies ES
fondu atbalsta izmantošanas iespēju apzināšanas pasākumos;
Ar Latvijas–Šveices sadarbības programmas atbalstu reģionā pabeigta piecu Jaunatnes
iniciatīvu centru izveide ( Jelgavas, Ozolnieku, Iecavas, Jaunjelgavas un Pļaviņu novados);
Attīstīta sadarbība ar LLU jaunu izglītības iniciatīvu un projektu atbalstam;
Līdzdalība IZM vidējā termiņa politikas plānošanas dokumentu izstrādē – Izglītības
attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam un Jaunatnes politikas pamatnostādnes
2015.-20120.gadam;
Nodrošināta informatīvā bāze reģiona pašvaldību jaunatnes speciālistu sadarbības
grupai;
Turpināta sadarbība ar Anhaltes/Bittrefeldes pašvaldību Vācijā kopīgu izglītības attīstības
projektu ideju izstrādē un profesionālās izglītības audzēkņu prakses vietu nodrošināšanā
un pedagogu pieredzes apmaiņas programmas īstenošanā Latvijā un Vācijā;
Izglītības atbalstam reģionā sadarbībā ar ZPR partneriem sagatavoti jauni projekti
iesniegšanai ES programmas INTERREG Eiropa un HORIZON 2020 konkursā.

Kultūras attīstības veicināšana




Izstrādāta un ieviesta reģionālā Latvijas Valsts mežu atbalstītā Zemgales Kultūras
programma 2016. Saņemtais finansējums 2016. gadā: 75 000 EUR, programmai Zemgalē
iesniegti 118 projekti par kopējo summu 304 000 EUR, apstiprināti, finansēti un realizēti
67 projekti;
Dalība KM Profesionālās mākslas, mūzikas un dejas konsultatīvās padomes sanāksmē
16.12.2016.

Sociālo pakalpojumu attīstības koordinācija
Lai veicinātu reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010.–2016. gadam
mērķu un uzdevumu sasniegšanu, pašvaldību sociālo dienestu sadarbību un sociālo
pakalpojumu sniegšanas koordināciju, kopš 2012. gada ar ZPRAP lēmumu ir izveidota un
darbojas sociālo pakalpojumu koordinācijas grupa, kurā pārstāvēti visi reģionā esošie sociālie
dienesti.
Lai 2016. gadā nodrošinātu veiksmīgu sociālo pakalpojumu koordināciju reģionā:
 sagatavots un apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības programmas ieviešanas
izvērtējums par 2015. gadu;
 noorganizētas divas sociālo pakalpojumu koordinācijas sanāksmes;
 nodrošināta projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošana atbilstoši apstiprinātajam
projekta iesniegumam:
o veikta pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem izvērtēšana,
o sākta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu bērnunamos
izvērtēšana,
o sākta bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrāde,
o sākta Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrāde,
o sākta sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana personām ar garīga rakstura
traucējumiem,
o sākta “atelpas brīža” pakalpojuma un aprūpes pakalpojuma sniegšana
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,
o nodrošināta projekta publicitāte un regulāra informācija ZPR mājaslapā,
izveidota projekta mājaslapa: www.atversirdi.lv;
 sagatavoti un iesniegti divi reģionālas nozīmes pārrobežu sadarbības projekti sociālās
jomas attīstībai;
 nodrošināta reģiona interešu pārstāvniecība Sociālās iekļaušanas politikas
koordinācijas komitejā;
 nodrošināta reģiona interešu pārstāvniecība LM, LPS, VM un citu iestāžu organizētajos
pasākumos;
 regulāri atjaunota un papildināta informācija reģiona mājaslapas zemgale.lv sadaļā
“Sociālie pakalpojumi”.

Projekti
ZPR reģionālo projektu izstrāde un ieviešana tiek veikta, pamatojoties uz Reģionālās
attīstības likuma 16.1 pantu un ZPR nolikumu:
 veic plānošanas dokumentu izstrādi un ieviešanu, sekmējot un nodrošinot reģiona
līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību;
 nodrošina plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši attīstības plānošanas
dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm;
 izstrādā un īsteno projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros.
Plānošanas dokumentu ieviešanai ZPR izstrādā un ievieš reģionālus projektus, lai
nodrošinātu ZPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2020, Attīstības programmas 2015-2020 un
Rīcības plāna 2015-2020 ieviešanu, kuros kā finanšu resursi jau ir norādīti dažādi projektu
programmu instrumenti.
Plānojot projektu saturu, tiek vērtēts, lai aktivitātes maksimāli nodrošinātu ZPR
plānošanas dokumentos noteikto indikatoru sasniegšanu un reģiona pašvaldību vajadzības.

Lai nodrošinātu labāko rezultātu plānošanas dokumentu ieviešanai un projektu mērķu
sasniegšanai, tiek ievēroti vairāki kritēriji un principi projekta partneru iesaistei:
1. tiek izvērtēta potenciālā projekta partnera idejas atbilstība programmas prioritātei, jo
ne visas vēlamās darbības un investīcijas programma atbalsta;
2. projekta idejai jāatbilst potenciālā partnera plānošanas dokumentiem;
3. projektā netiek plānotas aktivitātes, kurām jau paredzēts atbalsts no Darbības
programmas SAM mērķiem;
4. nepieciešams atbilstošo valstu partneru atbalsts idejas realizācijai, gatavībai
sadarboties, lai viņiem būtu līdzīgas vajadzības;
5. pašvaldību kapacitāte - līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana, spēja
strādāt un sagatavot informāciju angļu valodā, tehniskās dokumentācijas gatavība
infrastruktūras izveidei;
6. pašvaldības iesaistes intensitāte, skaidrība par savam konkrētām vajadzībām, savu
ideju definēšana, ideju novitāte;
7. tāpat katra projekta izstrādē vēl tiek izmantoti konkrētie saturiskie, ģeogrāfiskie un
citi noteicošie kritēriji atbilstoši programmas prasībām.
ZPR administrācija darbojas saskaņā ar nolikumu, kas projektu vadības jomā uzdod par
pienākumu administrācijai veikt reģiona kopīgo projektu apzināšanu, koordināciju projektu
izstrādē un īstenošanā (60.9.punkts), organizēt pasākumus administrācijas un reģiona
pašvaldību speciālistu kapacitātes celšanai (60.10.punkts) un vadīt programmas un projektus
(60.23.punkts).
2016. gadā noslēgta šāda projektu īstenošana:
 Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekts “Informācijas
un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanai”;
 Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības
plānošanas dokumentu izstrādāšana”;
 ES struktūrfondu tehniskās palīdzības projekts 2014.-2015. gadam „Zemgales
plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības īstenošana”;
 ES programmas „Saprātīga Enerģija Eiropai” projekts “Build Up Skills FORCE - Latvija
Pillar II”.
2016. gadā sākta vai turpināta šādu projektu īstenošana:
 Eiropas Sociālais fonds „Atver sirdi Zemgalē” (deinstitucionalizācija);
 Zviedrijas institūta finansēts projekts „Pārresoru, teritoriāli fokusēta integrēta telpiskā
plānošana zaļajai infrastruktūrai”;
 Eiropas Komisijas Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas „Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas politikas atbalsta programma” projekts „Atvērtās
ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus
(SDI4Apps)”;
 NFI 2009. –2014. gadam programma „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā
sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām
iestādēm” 4.3–24 /NFI/INP–002;



Inovatīvi
risinājumi
meliorācijas
un
ūdens
novadīšanas
sistēmu
paraugdemonstrējumos “NUTRIFLOW” Programma – Centrālā Baltijas jūras reģiona
programma 2014-2020 - sākta projekta ieviešana;
 Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un
izaugsmes attīstībai. INTERREG EUROPE 2014-2020 - sākta projekta ieviešana;
 Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas. Programma – Centrālās
Baltijas jūras reģiona programma 2014-2020 - sākta projekta ieviešana;
 Enerģētikas pasākumu telpiskās un sociālekonomiskās ilgtspējības plānošana,
Programmas HORIZON 2020 - sākta projekta ieviešana;
 Zemgales kultūras programma 2016. gadam;
 Zaļais publiskais iepirkums resursu efektīvai izaugsmei reģionos (Green public
procurement for resource-efficient regional growth), Interreg Europa 2020 - sākts
2017. gada janvārī.
Kopā 2016. gadā sagatavoti un iesniegti 17 projektu pieteikumi, no tiem četri
apstiprināti, vēl pieci atrodas izvērtēšanā. 2016. gadā ZPR aktīvi startēja tādās programmās kā
Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020. gadam, Centrālā Baltijas
jūras reģiona programma 2014.-2020. gadam, Starpreģionu sadarbības programma INTERREG
EUROPE 2014.-2020. gadam, Erasmus, Horizon 2020 un citās ES atbalstītajās programmās. Šīs
programmas nepieļauj lielas investīcijas vai nepieļauj investīcijas vispār, projekti paredzēti
sadarbības veidošanai, pieredzes un labās prakses pārņemšanai, inovāciju ieviešanai, politikas
plānošanas uzlabošanai, tie aptver samērā lielu starptautisku partneru loku.
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā ir atbalstāmas investīcijas, tāpēc
šajā programmā ZPR cenšas aktīvi sniegt projektus. 2016. gada vasarā tika izsludināts pirmais
programmas uzsaukums šajā plānošanas periodā, kuram kopumā tika iesniegti septiņi
projekti, no tiem pieci ir noraidīti, taču noraidītie projekti tiks gatavoti iesniegšanai 2.projektu
konkursa kārtā.
Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam
pirmā kārta tika izsludināta tikai 2016. gada otrajā pusē, kopā ar sadarbības partneriem ZPR
iesniedza trīs projektu pieteikumus, kas visi paredz investīcijas. 2017. gada pirmajā pusē vēl
tiek gaidīti projektu izvērtēšanas rezultāti.
ZPR jau desmito gadu pēc kārtas ievieš „Zemgales kultūras programmu”, katru gadu
iesniedzot Kultūrkapitālfondā iesniegumu, kas tiek atbalstīts.
Projekti tiek īstenoti šādās jomās:
Galvenās jomas

2016. gada projekti
(ieviešanā esošie)

Iesniegtie un tie, kuri tiek
gatavoti iesniegšanai
2016/2017

Uzņēmējdarbība

4

5

Kultūra un tūrisms

1

4

Enerģētika un transports

2

1

Vide un daba

2

5

Sociālā joma

1

2

Kapacitāte

1

1

Plānošana

2

0

ES Struktūrfondu Informācijas un uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Jau 2015. gadā tika secināts, uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešams koordinēts
institucionālais atbalsts. Tā kā reģionā darbojas dažādas publiskā un nevalstiskā sektora
institūcijas, tika nolemts veidot reģionālas pār nozaru uzņēmēju atbalsta institūcijas izveidi
Zemgales reģionā. 2016. gadā pēc Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības
centra (LUC) pilotprojekta parauga uz Zemgales Reģionālā struktūrfondu informācijas centra
(RSIC) bāzes tika izveidos ZPR ZUC.
ZUC mērķis ir veidot vienotu konsultāciju tīklu un nodrošināt koordinētu atbalstu
uzņēmējdarbības attīstībai reģionā. Tādejādi būtiskākie jauninājumi salīdzinājumā ar iepriekš
pastāvējušo RSIC darbību ir:
1) plašāks teritoriālais pārklājums (RSIC bija bāzēts tikai vienā pilsētā, savukārt ZUC
apvieno sevī visu pašvaldību speciālistus, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, kā arī
pārstāv reģiona uzņēmējdarbības intereses nacionālajā līmenī);
2) koordinēts konsultatīvais atbalsts uzņēmējiem par dažādu institūciju pārziņā
esošajiem un dažādu finanšu avotu atbalsta pasākumiem;
3) koordinētas juridiskas konsultācijas par pašvaldību un valsts sniegtajiem
pakalpojumiem, kas ietver risinājumu meklēšanu problēmsituācijās.
Kā vienu no pamatdarbībām, veicinot uzņēmējdarbību, ZUC realizējis
pamatinformācijas nodrošināšanu topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par atbalsta
pakalpojumu pieejamību reģionā.
2016. gada laikā sniegtas 100 konsultācijas klātienē, telefoniski un e-pastu veidā.
Papildus šīm konsultācijām, informācija aktīvi papildināta arī ZUC mājas lapā zuc.zemgale.lv,
kas būtiski ļāvis paplašināt sasniegto mērķauditoriju.
2016. gadā organizēti pieci semināri gan esošajiem, gan topošajiem uzņēmējiem:
 par Zemgales kultūras programmas konkursa nosacījumiem un par Nodarbības valsts
aģentūras aktivitātēm;
 “Kā aizsargāt savas tiesības publiskajos iepirkumos”;
 par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) piedāvātajiem pakalpojumiem;
 “Tiesiskā forma un nodokļi mazajiem uzņēmumiem” (divi semināri - Jelgavā un
Jēkabpilī).
Tā kā ZPR ZUC ir sava veida koordinējošā institūcija starp reģiona uzņēmējdarbības
speciālistiem, tad ir organizēti arī vairāki pasākumi biznesa atbalsta pasākumu veicināšanai.
2016. gadā koordinēta dalība izstādēs un gadatirgos (dalība “Balttour 2016” un “Pārnovadu
Uzņēmēju dienās Aizkrauklē”, “Vakanču gadatirgū Jēkabpilī”, “Uzņēmēju dienās Zemgalē
2016”, “Riga Food 2016”), veidoti sadarbības pasākumi un konkursi (“Gada uzņēmējs Zemgalē
2016” un tirdzniecības misija uz Moldovu), organizēta ZPR uzņēmējdarbības centru
koordinācijas darba grupas sanāksme ar ekskursiju un VARAM piedalīšanos.

ZUC arī aktīvi darbojies kā uzņēmējdarbības atbalsta punkts esošajiem un topošajiem
uzņēmējiem, organizējot tikšanās ar atbalsta institūcijām, kā arī organizēti pieredzes apmaiņas
pasākumi uzņēmējdarbības speciālistiem: organizētas tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta
institūcijām Jelgavā (21.01.2016 un 10.02.2016) un Jēkabpilī (01.02.2016), ZPR, pašvaldību
diskusija ar LIAA par Biznesa inkubatoru izveidi reģionā (vietām, skaitu un kritērijiem), rīkota
tikšanās ar Nodarbinātības valsts aģentūru par stratēģijas un vadlīniju sadarbībai ar darba
devējiem izstrādi, noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uzņēmējdarbības speciālistiem
uz Madonu, 23.03.2016. lai iepazītos ar novada pieredzi darbā ar uzņēmējiem, atbalsta
instrumentiem un pasākumiem uzņēmējdarbības veicināšanai novadā, rīkota diskusija par
projekta izstrādi un dalību izstādē “Riga Food 2016”, organizēts seminārs pašvaldību Tūrisma
un uzņēmējdarbības speciālistiem
ZUC aktīvi veicis arī uzņēmējdarbības informatīvās vides uzturēšanu apkopojot
informāciju par Zemgales pašvaldību uzņēmējdarbības aktivitātēm, prezentējot tās arī EM
forumā “Atbalsts uzņēmējiem”, papildus arī aktualizēta Zemgales interaktīvās kartes
uzņēmējdarbības slānis. Veiksmīgas informācijas nodrošināšanai ir arī veikts atbalsta
institūciju sniedzēju izvērtējums Zemgalē.
Izstrādāts (un apstiprināts) projekts Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā
2014.-2020. gadam.

2.4. Darbības rezultatīvie rādītāji
Tabulā apkopoti svarīgākie iestādes darbības rezultatīvie rādītāji 2016. gadā. Tie parāda
iestādes sasniegumus galvenajos kompetencei atbilstīgos darbības virzienos.
Pasākums, rezultatīvie rādītāji

ZPR attīstības programmas 2015-2020 Rīcības plāna aktualizēšana
Sagatavots pārskats par Sociālo attīstības programmu
Organizētas deinstitucionalizācijas procesa uzraudzības padomes sanāksmes
Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības
programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām
Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību
nozaru attīstības plānošanas dokumentiem
Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību
teritoriju plānojumu izstrādei
Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību
Teritoriju plānojumiem
Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības
plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai
Organizētas reģiona nozaru attīstības darba grupas (tūrisma, sociālā,
kultūras, izglītības, autoceļu, enerģētikas)
Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi
Nodrošināta līdzdalība nozaru ministriju darba grupās, nacionāla līmeņa
komisijās un darba grupās reģiona interešu pārstāvniecībai (Saeima, VARAM,
SM. KM. ZM, IZM, EM, FM, LM u.c.)

2016.g
plāns

2016.g
plāna
izpilde

1
1
2
6

1
1
2
11

2

1

2

4

2

1

10

14

8

15

10
52

14
85

Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku personu projektu
iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai
Nodrošināta ZUC darbība, sniedzot
uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus:
Noorganizēti semināri uzņēmējiem un topošajiem uzņēmējiem
Noorganizētas tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām
Noorganizēti informatīvie semināri, pieredzes apmaiņas pašvaldības
uzņēmējdarbības speciālistiem
Koordinēta dalība izstādēs, gadatirgos
Nodrošināta pabeigto projektu uzturēšana

6

16

4
4

4
4

2
3
6

2
3
6

2.5. Pārskats par iestādes vadības un rīcības uzlabošanas
sistēmām efektīvas darbības nodrošināšanai
Reģiona darbību reglamentē ZPR Nolikums un iekšējie normatīvie dokumenti:




Darba organizācijas noteikumi: Zemgales Plānošanas reģiona Grāmatvedības
organizācijas noteikumi; Zemgales Plānošanas reģiona Darba drošības instrukcija;
Zemgales Plānošanas reģiona Darba kārtības noteikumi; Zemgales Plānošanas reģiona
Darba samaksas nolikums; Zemgales Plānošanas reģiona Dokumentu izstrādāšanas,
noformēšanas un virzības noteikumi; Zemgales Plānošanas reģiona Iepirkumu
komisijas nolikums; Zemgales Plānošanas reģiona Elektronisko dokumentu iekšējās
aprites instrukcija; Zemsliekšņa iepirkumu veikšanas kārtība Zemgales plānošanas
reģiona administrācijā; Zemgales plānošanas reģiona uz projektu budžetiem
attiecināmo biroju izdevumu aprēķināšanas metodika
Struktūrvienību nolikumi: Zemgales Plānošanas reģiona Struktūrfondu informācijas
centra nolikums; Zemgales Plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta un autoceļu
attīstības nodaļas nolikums; Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības nodaļas
nolikums, Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra nolikums.

3. BUDŽETA INFORMĀCIJA
Iestādes budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 2016. gadā
ZPR ir sastādīts, apstiprināts un izpildīts 2016. gada budžets saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem dokumentiem:
1) likumu “Par budžetu un finanšu vadību”;
2) Reģionālās attīstības likumu;
3) likumu “Par valsts budžetu 2016. gadam”.
Naudas līdzekļu atlikums uz 2016. gada 1. janvāri Valsts kases kontos bija 302 371 EUR.
Kopējie ieņēmumi 2016. gadā (precizētais plāns) tika plānoti 1 762 635 EUR. Ieņēmumu
izpilde ir 100%, tostarp:








transferti no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 193 505 EUR, t.sk.
o ZPR pamatdarbības (t.sk. Uzņēmējdarbības centra darbības) nodrošināšanai
181 958 EUR;
o pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti 11 547 EUR;
transferts no Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojumu
nodrošināšanai ZPR 43 000 EUR.
pārrobežu projekti (precizētais plāns) 1 384 654 EUR;
Kultūrkapitāla fonda finansējums (Latvijas Valsts mežu atbalstītā Zemgales Kultūras
programma) 75 000 EUR;
pašvaldību dotācija kapacitātes paaugstināšanai 63 330 EUR;
pārējie ieņēmumi 3 146 EUR.

ZPR izdevumi pavisam kopsummā 2016. gadā bija plānoti (precizētais plāns) 896 032 EUR,
izpilde 100%.
Naudas līdzekļu atlikums uz 2016. gada 31. decembri Valsts kases kontos bija 1 168 974 EUR.

3.1.tabula
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums Plānošanas reģiona atbalstam 2016. gadā, EUR
Kopā

30 449

0

0

43 000

43 000

43 000

236 505

236 505

1.1.

Dotācijas

167 524

193 505

193 505

30 449

0

0

43 000

43 000

43 000

236 505

236 505

1.2.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Ārvalstu finanšu palīdzība

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

Ziedojumi un dāvinājumi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Izdevumi (kopā)

167 524

193 505

193 505

30 449

0

0

43 000

43 000

43 000

236 505

236 505

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

167 524

192 731

192 731

30 449

0

0

42 505

43 000

43 000

235 731

235 731

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

167 524

192 731

192 731

30 449

0

0

42 505

43 000

43 000

235 731

235 731

2.1.2.

Procentu izdevumi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.3.

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.4.

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.5.

Uzturēšanas izdevumu transferti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Izdevumi kapitālieguldījumiem

0

774

774

0

0

0

495

0

0

774

774

2.1.

2.2.

apstiprināts

193 505

apstiprināts

193 505

apstiprināts

faktiskā izpilde

2016.g.

apstiprināts

2015.g. (faktiskā
izpilde)

2016.g.

167 524

2.

faktiskā izpilde

2015.g. (faktiskā
izpilde)

2016.g.

Sabiedriskā transporta reģionālo
vietējās nozīmes pārvadājumu
organizēšana

faktiskā izpilde

ES struktūrfondu informācijas
centra darbības nodrošināšana

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)

1

faktiskā izpilde

Finansiālie rādītāji

2016.g.

2015g. (faktiskā
izpilde)

Nr.p.k.

Reģiona darbības nodrošināšanas
un pašvaldību attīstības nacionālie
atbalsta instrumenti

3.2. tabula
Projektu, pārējais finansējums un tā izlietojums 2016. gadā, EUR

apstiprināts

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

53 997

0

0

25 000 1 076 920 1 076 920 2 236 302

262 771

262 771

143 582

186 439

186 439 1 526 130 1 526 130

1.1.

Dotācijas

53 358

0

0

25 000 1 076 920 1 076 920 1 348 908

246 687

246 687

138 267

138 330

138 330 1 461 937 1 461 937

1.2.

Maksas pak. un citi pašu ieņ.

639

0

0

0

0

0

0

0

0

315

3 146

3 146

3 146

3 146

1.3.

Ārvalstu finanšu palīdzība

0

0

0

0

0

0

887 394

16 084

16 084

5 000

44 963

44 963

61 047

61 047

1.4.

Ziedojumi un dāvinājumi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Izdevumi (kopā)

72 756 11 797

11 797

10 764

233 278

233 278 2 503 974

252 197

252 197

127 368

162 255

162 255

659 527

659 527

Uzturēšanas izdevumi

72 756 11 797

11 797

10 764

185 360

185 360 2 503 560

228 890

228 890

118 975

162 255

162 255

588 302

588 302

1

2
2.1.

2.1.1. Kārtējie izdevumi

2016.g.

2016.g.

faktiskā
izpilde

apstiprināts

faktiskā
izpilde

2016.g.

faktiskā
izpilde

2016.g.

apstiprināts

faktiskā
izpilde

apstiprināts

2016.g.

2015g. (faktiskā
izpilde)

2015.g. (faktiskā
izpilde)

Kopā

faktiskā
izpilde

67.06.00, 69.07.00, 69.08.00,
70.08.00 un 71.06.00
programmu projektu īstenošana

Pārējais finansējums (Kultūras
programma, kultūras darbība,
pašvaldību dotācija, HORIZON
2020 projekts, Baltkrievija
delegācijas uzņemšana un
projekts Plan4all)

apstiprināts

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

2015.g. (faktiskā
izpilde)

Finanšu līdzekļi

2015.g. (faktiskā
izpilde)

Nr.p.k.

ESF/ERAF/KF tehniskā
palīdzība ZPR ES
struktūrfondu informācijas
centra darbības
nodrošināšanai

72 756

0

0

10 764

143 568

143 568

91 242

169 897

169 897

52 049

90 320

90 320

403 785

403 785

2.1.2. Procentu izdevumi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

0

0

0

0

0

0

180 223

0

0

37 876

30 420

30 420

30 420

30 420

2.1.4. Maksājumi Eiropas Kopienas
budžetā un starpt.sadarbība

0

0

0

0

0

0 1 236 830

0

0

0

0

0

0

0

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti

0 11 797

11 797

0

41 792

41 792

995 265

58 993

58 993

29 050

41 515

41 515

154 097

154 097

0

0

47 918

47 918

414

23 307

23 307

8 393

0

0

71 225

71 225

2.2.

Izdevumi kapitālieguldījumiem

0

0

3.1.attēls

2016.gada ieņēmumi
4,25%
3,59%
0,18%
10,32%

Zemgales Plānošanas reģiona
darbības nodrošināšanai
Pašvaldību attīstības nacionālie
atbalsta instrumenti
Sabiedriskā transporta
pakalpojumu nodrošināšanai

0,66%
2,44%

78,56%

Pārrobežu projekti
Kultūrkapitāla fonda finansējums
Pašvaldību dotācija
Pārējie ieņēmumi

3.2. attēls

2016.gada izdevumi
Zemgales Plānošanas reģiona
darbības izdevumi

18,11%
Pašvaldību attīstības nacionālie
atbalsta instrumentu izdevumi

28,15%

20,31%
Sabiedriskā transporta
pakalpojumu nodrošināšanas
izdevumi

1,29%
4,80%
26,03%

ESF/ERAF/KF tehniskā palīdzība
Zemgales plānošanas reģiona ES
struktūrfondu informācijas centra
darbības nodrošināšanas izdevumi
Projekta 9.2.2.1/15/I/001 "Atver
sirdi Zemgalē" izdevumi

1,32%
67.06.00, 69.07.00, 69.08.00,
70.08.00 un 71.06.00 programmu
projektu izdevumi

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.
Kā galvenais informācijas izplatīšanas nesējs ir ZPR vietne internetā zemgale.lv, ko
papildina sociālie tīkli, kuru iespējas aizvien paplašinās. Vietnes aktualitāšu sadaļa tiek veidota
kā ziņu kanāls, kurš regulāri tiek papildināts ar aktuālu informāciju par ZPRAP pieņemtajiem
lēmumiem, izsludinātajiem projektu konkursiem un projektu ieviešanas gaitu, par
administrācijas plānotajām un īstenotajām aktivitātēm, kā arī par svarīgākajiem notikumiem
Zemgales ekonomikā, izglītībā, zinātnē, kultūrā un sociālajā sfērā. Lielākā daļa informatīvo
materiālu papildināti ar pašu gatavotām foto ilustrācijām. Liela daļa pašvaldību visnotaļ aktīvi
izmanto ZPR interneta vietni kā ērtu un izdevīgu informācijas kanālu, izplatot svarīgākās ziņas
par galvenajām norisēm teritorijā.
Jaunāko informāciju no ZPR var atrast arī tādos sociālajos tīklos kā Facebook un Twitter.
ZPR Facebook lapā, neraugoties uz to, ka iestādes funkcijām un to īstenošanai ir specifisks
raksturs, sekotāju skaits pakāpeniski palielinās, 2016. gada nogalē sasniedzot 660 sekotājus
(salīdzinājumam - 2015. gada beigās bija 348 sekotāji). Interesanti, ka lapas pastāvīgo sekotāju
vidū galvenokārt ir ekonomiski aktīvie cilvēki vecumā no 25 līdz 45 gadiem kā pašu reģionā, tā
kaimiņu reģionos un pat ārzemēs. Reģiona dzīves aktualitātes atspoguļotas fotogalerijās,
autorrakstu un reģionam nozīmīgu ziņu pārpublicējumos. 2016. gadā ZPR Facebook kontā
sākts publicēt arī projekta “Atver sirdi Zemgalē!” aktualitātes, kas papildus piesaistījušas gan
jaunus sekotājus, gan arī veicinājušas viņu mijiedarbību, daloties ar šīm ziņām. Līdzīgā veidā
notikumi tiek atspoguļoti arī ZPR Twitter kontā, kas pērn sasniedza vairāk nekā 800 sekotājus.
Komunikāciju ar sabiedrību reģionā veicina arī tādi iesakņojušies vērienīgi pasākumi kā
Zinātnieku, Muzeju un tagad arī Baznīcu nakts, Eiropas Kultūras mantojuma dienas u.c., kuru
popularizēšanā, sadarbībā ar pašvaldībām, aktīvu dalību ņem arī ZPR, izmantojot savus
interneta resursus. Līdzīgi var teikt arī par ZPR un tā teritorijā esošo pašvaldību dalību
starptautiskajās izstādēs “BaltTour” un “Riga Food”, ne tikai dalības nodrošināšanā, bet arī
atspoguļošanā. Fotoreportāžas no minētajiem pasākumiem sociālajos tīklos, kā ierasts,
sasniedz ļoti augstu skatījumu skaitu.
Tāpat par svarīgu informācijas nesēju ZPR uzlūko Zemgales uzņēmējdarbības centra
zuc.zemgale.lv interneta vietni, kas ir nozīmīgs komunikācijas kanāls jaunajiem un topošajiem
uzņēmējiem.

5. PLĀNI 2017. GADAM
5.1. Nākamā gada prioritātes
Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, aktualizācija un īstenošana



















Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību darba koordinācija un pārraudzība
attīstības plānošanas dokumentu izstrādē;
Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību Ilgtermiņa attīstības stratēģiju
savstarpējās saskaņošanas nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas
dokumentiem;
Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību Attīstības programmu savstarpējās
saskaņošanas nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas
dokumentiem;
Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību darba koordinācija un pārraudzība
attīstības plānošanas dokumentu izstrādē;
Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību Teritorijas plānojumu savstarpējās
saskaņošanas nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas
dokumentiem;
Informācijas pieejamības nodrošināšana par reģiona un vietējo pašvaldību plānošanas
dokumentu izstrādi;
Plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu atbilstības izvērtēšana nacionālā
līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem;
Reģiona pašvaldību speciālistu tūrisma, sociālo jautājumu un nodarbinātības,
izglītības, uzņēmējdarbības un kultūras attīstības koordinācijas darba grupu efektīva
darba nodrošināšana;
Zemgales Attīstības programmas realizācijas organizācija un tās izpildes kontrole par
2015-2016. gadu;
ZPR Esošās situācijas apraksta aktualizēšana;
Sagatavot Attīstības programmas 2015-2020 un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2015-2030 īstenošanas uzraudzības ziņojumus;
ZPR Attīstības programmas 2015-2020 Rīcības plāna aktualizēšana;
Sociālās attīstības programmas 2010-2016 noslēguma uzraudzības ziņojums;
Zemgales 2017. gada Kultūras programmas projekta izstrāde un ieviešana.

Plānošanas dokumentu ieviešanas atbalsta pasākumi, projekti, aktivitātes






Reģionālo un starptautisko projektu izstrāde un īstenošana;
Organizēt apmācības plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību plānotājiem
par plānošanas dokumentu izstrādi atbilstīgi normatīvo aktu prasībām un metodikai;
Sociālo pakalpojumu attīstības programmas realizācijas organizācija un izpildes
kontrole;
Deinstitucionalizācijas projekta ieviešana saskaņā ar "Pamatnostādnēm sociālo
pakalpojumu attīstībai 2014.-2020. gadam";
Plānošanas reģiona maršrutu tīkla plānošana un sabiedriskā transporta pakalpojumu
organizēšana.

Informatīvo un atbalsta pasākumu īstenošana saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā



Sniegt informatīvos un konsultatīvos pakalpojumus uzņēmējdarbības atbalstam;
Organizēt atbalsta pasākumus saimnieciskās darbības veicināšanai.

5.2. Piešķirtais finansējums 2017. gadam
Nosaukums
ZPR pamatdarbības (t.sk. ZUC darbības) nodrošināšana

Finansējums, EUR
181 958

Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu nodrošināšana

4 651

Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana

6 200

Projekts Nr. 9.2.2.1/15/I/001 "Atver sirdi Zemgalē"

1 017 935

Projekts Nr. CB295 „Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu
apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi
Baltijas jūrā (NUTRINFLOW)”

96 911

Projekts “Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas
(BEA-APP)”

80 000

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

39 629

Projekts “Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot
saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)”

4 000

Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana ZPR

43 000

Izpilddirektors

V. VEIPS

