Zemgales reģiona pašvaldību
institucionālo spēju stiprināšana

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekts "Zemgales reģiona pašvaldību
institucionālo spēju stiprināšana ekonomisko aktivitāšu veicināšanai sadarbībā ar
Norvēģijas institūcijām" (Nr. LV0056)

Projekta vispārējais mērķis: nodrošināt Zemgales reģiona ilgtspējīgu un līdzsvarotu sociālo un
ekonomisko attīstību, saglabājot teritorijai raksturīgas iezīmes.
Projekta specifiskais mērķis:
- Stiprināt Zemgales Plānošanas reģiona un pašvaldību kā galvenā attīstības virzītājspēka
administratīvo kapacitāti, kā arī veidot platformu savstarpējai sadarbībai reģiona ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšanai;
- Izveidot ciešu sadarbību ar Spidebergas (Spydeberg) pašvaldību Norvēģijā.
Projekta īstenotājs:
Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar 10 partneriem:
- Aizkraukles, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils rajona padomēm, Rundāles novadu (Bauskas
rajona padomi)
- Aizkraukles novada domi, Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils pilsētu domēm.
Projekta tiešā mērķa grupa: reģiona un pašvaldību teritorijas plānošanas un attīstības
speciālisti, projektu vadītāji, uzņēmējdarbības speciālisti, politiķi un administratīvais personāls.
Projekta netiešā mērķa grupa: Zemgales plānošanas reģiona iedzīvotāji, t.sk. uzņēmēji un
nevalstiskās organizācijas.

Aktivitātes:
1. Instrumenti ilgtspējīgas reģiona attīstības veicināšanai:
- Vienotu telpiskās/teritorijas plānošanas (darba) rīku izveide;
- Saderīgas/savietojamas indikatoru sistēmas detalizēta izstrāde;
- Metodoloģisko vadlīniju sagatavošana;
- Tehniskā aprīkojuma iegāde;
- Plānošanas dokumentu pilnveidošana.
2. Instrumenti uzņēmējdarbības attīstībai:
- Pētījums par "Zemgales uzņēmējdarbības attīstības programmas" ieviešanu;
- Vienotas datu bāzes izveide par industriālajām teritorijām;
- VPP metodes ieviešanas pasākumi.
3. Kompetences paaugstināšanas pasākumi:
- Plānošanas jautājumos;
- Uzņēmējdarbības attīstības jautājumos;
- Sadarbības tīkla veidošana.
4. Publicitātes pasākumi:

- Ziņu lapa;
- Publiskie diskusiju forumi;
- Darbs ar masu medijiem;
- Informācija mājas lapās;
- Projekta noslēguma konference.
5. Projekta vadība:
- Projekta administrēšana;
- Iepirkumu konkursu organizēšana;
- Projektu atskaišu gatavošana.

Projekta rezultatīvie rādītāji jeb indikatori:
1. Izstrādāti instrumenti ilgtspējīgai reģiona attīstības plānošanai:
- Sagatavots Zemgales reģiona telpiskās plānošanas metodiskais materiāls;
- Datori aprīkoti ar GIS programmatūru;
- Uzlaboti plānošanas dokumenti.
2. Izstrādāti jauni instrumenti biznesa attīstībai un uzņēmējdarbības aktivitātēm reģionā:
- Sagatavota atskaite par „Zemgales uzņēmējdarbības attīstības programmu" un noteiktas
atbalsta aktivitātes un rekomendācijas tās īstenošanai;
- Izstrādāta datu bāze reģiona industriālajām teritorijām;
- Izstrādāti VPP pilotprojekti.
3. Paaugstināta kapacitāte teritorijas attīstības un plānošanas speciālistiem, projekta vadītājiem,
politiķiem, projekta partneru administratīvajiem darbiniekiem:
- Speciālisti apmācīti teritorijas plānošanā;
- Speciālisti apmācīti uzņēmējdarbības attīstībā un sadarbībā;
- Speciālisti apmācīti VPP metodikā.
Projekta budžets:
Kopējais: 516 780 EUR
Norvēģijas finanšu instruments 85%: 439 263 EUR
Līdzfinansējums 15%: 77 517 EUR
Projekta darbības laiks: 01.07.2008. - 30.06.2010.

PROJEKTS IR NOSLĒDZIES

