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Informatīvais ziņojums
par Latvijas gatavību Eiropas Savienības 

finan�u resursu apguvei
(uz 2005.gada 10.janvāri)

Noslēgtie līgumi ar struktūrfondu finansējuma saņēmējiem:
1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir noslēgusi līgumus 

ar 26 ERAF finansējuma saņēmējiem;
2.  Centrālā finan�u un līgumu aģentūra ar 72 ERAF finansējuma 

saņēmējiem;
3. Lauku atbalsta dienests noslēdzis līgumus ar 1186 ELVGF un 

ZVFI finansējuma saņēmējiem;
4.  Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, Nodarbinātības 

valsts aģentūra ir noslēgusi līgumus ar 25 ESF finansējuma 
saņēmējiem.
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Nevienmērīgs struktūrfondu 
finansējuma sadalījums reģionos

-�ajā struktūrfondu apguves periodā par galveno mērķi ir noteikta valsts 
kopējās konkurētspējas paaugstinā�ana, ātrāka tuvo�anās vidējiem ES 
dalībvalstu attīstības rādītājiem un valsts ekonomikas restrukturizācija, lai 
virzītos uz kopējo stratēģisko mērķi veidot uz zinā�anām balstītu 
ekonomiku. Latvija ES reģionālās politikas izpratnē ir viens reģions

-Tomēr kā viens no horizontālajiem stratēģiskajiem mērķiem tika izvirzīts 
īstenot struktūrfondu atbalstu tā, lai paralēli mazinātu nelabvēlīgās 
at�ķirības starp da�ādām valsts teritorijas daļām. 

- �obrīd nākas konstatēt, ka projektu pieteicēju, galvenokārt, uzņēmēju 
aktivitāte Latvijas reģionos ir nevienmērīga un atspoguļo ekonomisko 
aktivitāti valstī.
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Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) apkopotā informācija par 
projektu pieteicēju aktivitāti 2004.gada beigās Latvijas 

reģionos:

Saņemto projektu pieteikumu skaits reģionos:

Institūcija Kurzeme Zemgale Vidzeme Latgale Lielrīga Kopā 
LIAA 19 24 20 7 78 148 
LAD 484 214 383 238 273 1053 

 

Īstenoto projektu skaits reģionos:

Institūcija Kurzeme Zemgale Vidzeme Latgale Lielrīga Kopā 
LAD 82 57 77 27 16 259 
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Pirmās prioritātes �Ilgtspējīgas attīstības veicinā�ana�, kas 
ietver liela apjoma infrastruktūras projektus pa�valdībās, 

indikatīvais finansējuma sadalījums līdz 2004.gada 
novembrim apstiprinātajās nacionālajās programmās ir 

sekojo�s: 

Kurzeme Zemgale Vidzeme Latgale Lielrīga 
19.5 milj.LVL 10.4 milj.LVL 18.4 milj.LVL 7.5 milj.LVL 61.8 milj.LVL 
 

(pēc Uzņēmumu reģistra datiem Rīgas reģionā ir ~65% visu 

Latvijas uzņēmumu, bet Latgales reģionā ~7%, Vidzemes ~7%, 

Zemgales ~8%, Kurzemes ~13%.), 
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Pastāv zināms risks, ka struktūrfondu atbalsta 
īsteno�anas rezultātā teritoriālās at�ķirības var palikt 

nemainīgas vai pat palielināties. 
Risinājums:
1. Jautājums par nosacījumiem struktūrfondu finansējuma 
pie�ķir�anai reģionālā griezumā ir jārisina valsts reģionālās 
attīstības politikas kontekstā. 
2. Gadījumā, ja programmas īsteno�anas gaitā atbrīvosies 
finansējums, būs iespējams pie�ķirt papildu līdzekļus 
uzņēmējdarbības aktivitātēm īpa�i atbalstāmajos reģionos. 
3. Gatavojot nākamā struktūrfondu apguves perioda 2007.-
2013.gadam programmē�anas dokumentus, paredzēt
priek�roku mazāk attīstītiem reģioniem ES struktūrfondu
saņem�anai.
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Zemgales plāno�anas dokumentiZemgales plZemgales plāānono��anas dokumentianas dokumenti

Zemgales plāno�anas reģiona attīstības programma :

• attīstības stratēģija 

• nozaru attīstības koncepcijas 

• darbības plāns 4 gadiem 

• gadskārtējais darbības plāns

Teritorijas plānojums 
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�Iek�zemes kopprodukts uz 1 iedzīvotāju -  pieauguma tempi  8% 

gadā;

�Kopējā pievienotā vērtība, tūkst. Ls -  pieauguma tempi 8% gadā;

�Bezdarba līmenis, % -  samazināt par 0,5% pret iepriek�ējo gadu;

�Zemgales iedzīvotāju skaita izmaiņas salīdzinot ar Latvijas 

iedzīvotāju skaita izmaiņām, % - izmaiņas pret iepriek�ējo gadu 

par 0,2% zemākas nekā vidējie rādītāji Latvijā

Stratēģijas izpildes vērtē�anas indikatoru 
attīstības tempi:
StratStratēēģģijas izpildes vijas izpildes vēērtrtēē��anas indikatoru anas indikatoru 
attattīīststīības tempi:bas tempi:
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Zemgale ES skatījumā
� EM ziņojumā par tautsaimniecības attīstību, 2004.g jūnijs 

ir atzīmēts ka Latvīja 20-30 gados sasniegs ES valstu 
vidējos rādītājus IKP uz vienu iedzīvotāju.Pa�raiz tas 
sastāda 42%, bet 62% plānots sasniegt 2010. gadā. Lai 
sasniegtu �os rādītājus IKP uz vienu iedzīvotāju 
ikgadējiem pieauguma tempiem jābūt 8% gadā.(Zemgalei 
IKP 56% no vidējā Latvijā !!!) 

� Vidējais nodarbinātības līmenis ES 2003.gadā vecuma 
grupā no 15 līdz 64 gadiem ir 63%. (Zemgalē � 61,8%;)

� Vidējais bezdarba līmenis ES 2004.gada oktobrī ir 8,7%.
(2004.gZemgalē � 6,7%);
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IKP uz 1 iedzīvotāju

� 23.attēls. Iek�zemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju 1998.-
2002. gadā, Ls
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Iedzīvotāju blīvums



13

138 649 154 618

138 911 153 566

139 423 152 626

138 762 152 564

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

2000

2001

2002

2003

pilsētas lauki

Pilsētu un lauku iedzīvotāju skaits Zemgalē



14



15

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

Rīgas Vidzemes Kurzemes Zemgales Latgales

1999 2000 2001 2002 2003

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo



16

Zemgales plāno�anas reģiona darbības 
plāns (2004.-2007.gadam)

Zemgales plZemgales plāāno�anas reģiona darbības no�anas reģiona darbības 
plplāāns (2004.ns (2004.--2007.gadam)2007.gadam)

�  Apstiprināts ar Zemgales plāno�anas reģiona attīstības padomes 
16.03.2004. lēmumu Nr.8

DarbDarbīības plbas plāāna uzdevumi :na uzdevumi :

1) veicināt reģiona iedzīvotāju labklājības un sociālās dro�ības 
līmeņa paaugstinā�anos;

2) samazināt reģiona teritoriju nelabvēlīgās un attīstīt labvēlīgās 
at�ķirības.

3) veicināt stratēģijā noteikto Zemgales ekonomikas attīstības 
tempu sasnieg�anu;
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Plānoto, izstrādes procesā eso�o vai 
paveikto projektu skaits

PlPlāānoto, izstrnoto, izstrāādes procesdes procesā ā eso�o vai eso�o vai 
paveikto projektu skaitspaveikto projektu skaits
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Ūdensapgādes projekti

82 (68) projektiKOPĀ:

3 projektiStarprajonu, vairāku 
pa�valdību, 
sad.iest.�Bērzes krasti�

9 projektiDobeles rajons
11 projektiJelgavas rajons

15 (3) projektiBauskas rajons
18 projektiAizkraukles rajons
26 projektiJēkabpils rajons
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Ūdensapgādes projekti

Ls 21 545 182KOPĀ:

Ls    556 150Starprajonu, vairāku pa�valdību, 
sad.iest.�Bērzes krasti�

Ls 3 005 400Jēkabpils rajons
Ls 2 086 004Dobeles rajons
Ls 4 060 080 Jelgavas rajons
Ls 5 544 226Aizkraukles rajons
Ls 6 293 322Bauskas rajons
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Sasniedzamība - 45 min. attālumā
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Zemgales tehnoloģiskais parks
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Zemgales tehnoloģiskais parks
Sasniedzamie rezultāti:                           

� IKP pieaugums uz produkcijas ar augstu pievienoto 
vērtību bāzes;

� eksporta pieaugums augsto tehnoloģiju nozarēs;
� MVU skaita pieaugums, t.sk., augsto tehnoloģiju

nozarēs;
� produktīvo tehnoloģiju nozarēs nodarbināto īpatsvara 

pieaugums;
� speciālistu ar augstāko profesionālo izglītību skaita 

pieaugums ra�ojo�ā sektorā;
� ārzemju un vietējā kapitāla piesaistes ra�o�anai 

(investīciju ) pieaugums;
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Zemgales tehnoloģiskais parks
� ES strukturālo fondu efektīvu piesaisti;
� privātā sektora finansētu un līdzfinansētu pētniecības 

projektu pieaugumu;
� lauksaimniecības nozares modernizāciju un 

darbaspēka iesaistī�anos citās saimnieko�anas nozarēs;
� augsti kvalificētu darbinieku īpatsvara pieaugumu 

saimnieciskā sektorā;
� augstākās izglītības un pētniecības darba integrāciju, 

presti�a un motivācijas paaugstinā�anos;
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Zemgales tehnoloģiskais parks
Vēlamais valdības atbalsts:

� Tirgus pētījumu atbalsts, kas būtiski visai nozarei 
kopumā.

� Jaunu ra�o�anas tehnoloģiju izstrādā�ana.
� Jaunu pārtikas produktu izstrāde.
� Apmācības un semināri pārtikas uzņēmumu 

darbiniekiem.
� Starptautisku projektu izstrāde, starptautiskas 

sadarbības izveide, lai veicinātu studentu, maģistrantu 
un doktorantu apmaiņas programmu realizāciju.
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Jēkabpils tehnoloģiskais parks

Projekta  rezultātā:
Rekonstruētas ra�o�anas telpas 7300 m2

Izbūvētas biroju un apmācību telpas 300 m2

Sakārtota teritorija 5 ha � ie�ogota, izbūvēti 
ceļi un laukumi, veikta apzaļumo�ana;

Izbūvētas ārējās komunikācijas � fekalā un 
lietus ūdens kanalizācija, ūdensvads, gāzes 
vads, elektrības un telefona kabeļi, uzstādīts 

transformators.
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Me�a un koksnes produktu pētniecības un 
attīstības institūts Jelgavā



27

Me�saimniecības attīstības 
programma (1)

- Izstrādāt programmu skolotāju, pasniedzēju tālākizglītībai;

- Izstrādāt un realizēt izglītības programmas zinā�anu par me�a audzē�anas
un kokrūpniecību iekļau�anai pamatskolu (Me�a mācība), vispārizglītojo�o 
un profesionālo skolu programmās (Me�saimniecības pamati);Praktizēt 
skolēnu ekskursijas uz labākajiem kokapstrādes uzņēmumiem un me�u 
audzē�anas saimniecībām.

- Specializēt Viesītes un Aizkraukles profesionālās arodskolas kā  
speciālistu sagatavotājus , me�u audzē�anai un  kokrūpniecībai. 

-  Apzināt iespējamās prak�u vietas Viesītes un Aizkraukles audzēkņu 
nodro�inā�anai ar prakses vietām;
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Me�saimniecības attīstības 
programma(2)

� Izstrādāt neizmantoto lauksaimniecības zemju apme�o�anas 
programmu, kurā pēc augsnes auglības jāizvērtē vai platības jāapme�o, 
jāierīko specializētas koku plantācijas vai arī jāizmanto 
lauksaimnieciskajā ra�o�anā. 

� Apzināt lauksaimniecībā neizmantojamo zemju platības, kuras būtu 
iespējams apme�ot ar mērķi audzēt enerģētisko koksni.

� Izstrādāt ieteikumus plantāciju me�u ierīko�anai uz neizmantotajām 
lauksaimniecības zemēm noteiktu sortimentu audzē�anai (enerģētiskās 
koksnes, finierkluči, papīrmalkas), 

� Pa�laik Zemgales pa�valdības kopumā apkurei izmanto vairāk kā   
124 000 km3 koksnes
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Me�saimniecības attīstības 
programma(3)

- Izstrādāt sadarbības veicinā�anas modeļus starp zinātni un 
ra�o�anas uzņēmumiem.

- Veicināt inkubatoru izveidi reģionā tādejādi sekmējot 
zinātnes, cilvēkresursu, kokapstrādes un me�saimniecības 
attīstību Zemgalē

- Uzņēmēju sara�otās produkcijas popularizācija, sadarbības 
partneru, investoru piesaiste izmantojot plāno�anas reģionu 
portālu (saikne ar MVU Vācijā, Zviedrijā), Zemgales mājas 
lapā.

- Sekmēt Jēkabpils tehnoloģiskā parka tālāku papla�inā�anos 
un piesaistot jaunus uzņēmējus
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Siltumenerģijas izmaksu salīdzinājums 1 MWh siltuma 
iegū�anai katla izejā
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Bauska:

� Bir�u ielā - biju�ā lidlauka 
teritorija.

� Pa�valdības zeme, aptuveni 
70 ha teritorija, tie�ā 
automaģistrāles A7 �Via
Baltica� tuvumā. 
Pieejamība infrastruktūrai. 

! Loģistika

! Pārtikas pārstrāde
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Zemgales attZemgales attīīststīības abas aģģententūūrara
Pasta iela 37, Jelgava, LVPasta iela 37, Jelgava, LV--30013001

www.zemgale.jrp.lvwww.zemgale.jrp.lv

EE--pastspasts: : zaa@jrp.lvzaa@jrp.lv ;;

TelefonsTelefons: : +371+371--30275493027549

Paldies par uzmanPaldies par uzmanīību!!!bu!!!


