
ZEMGALES ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 
ZEMGALES ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 



IZSTRĀDE 

• Zemgales IAS2030 un AP2020 izstrāde uzsākta 2014.gada 
sākumā 

• 2014.gada marts - septembris - nozaru darba grupas 
izglītības(1), enerģētikas(1), transporta(1), uzņēmējdarbības(2), 
tūrisma(3), vides(3), sociālajos(2) jautājumos 

• Oktobrī – sanāksmes ar reģiona pašvaldībām par attīstības 
programmas rīcības plānu: 2.oktobrī – Dobelē, 7.oktobrī – 
Viesītē, 8.oktobrī – Pļaviņās, 10.oktobrī – Iecavā, 2.12.-
Skaistkalne Izglītības darba grupa, 20.11. Aknīstē tūrisma 
nozares darba grupa, 26.11. Jelgava darba grupa ar LLU. 

• ZAP 21.11. Apstiprināta 1.redakcija un nodota apspriešanai 
21.11.-22.12.2014. 

 

 

 



Attīstības centru tīkls 



Transporta sistēma 



Attīstības asis 



Pakalpojumu sasniedzamība 



Funkcionālās zonas 



Zemgales plānošanas reģiona ekonomikas profils – 
galveno jomu  mijiedarbība 

«Maizes klēts» 

Lauksaimniecība 
un pārtikas 

ražošana 

Resursi 

Meži un derīgie 
izrakteņi 

Apstrādes 
rūpniecība 

Tūrisms un 
amatniecība 

Izglītoti, radoši 
un uzņēmīgi 
cilvēki laukos 

un pilsētās 



ZEMGALES ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 

APDZĪVOTAS ZEMGALES PILSĒTAS UN LAUKI 

Izglītots, radošs 
un uzņēmīgs 

Konkurēt-
spējīga un 
inovatīva 

Ilgtspējīga, 
kvalitatīva un 

iekļaujoša  

pilsētās & laukos 

CILVĒKS EKONOMIKA DZĪVES VIDE 



ZEMGALES ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 

1. Zemgale – reģions ar attīstītu lauksaimniecību un uz 
vietējiem resursiem balstītu lauku saimniekošanu. Zemgale – 
intensīvās lauksaimniecības un ekosaimniekošanas 
„sadzīvošanas” modelis. 

2. Zemgales nacionālas un reģionālas nozīmes pilsētas – 
reģiona rūpniecības un pakalpojumu centri, kas dod attīstības 
starojumu lauku teritorijām.  

3. Apdzīvoti Zemgales lauku apvidi, kur attīstās mazā 
uzņēmējdarbība un ir saglabāta tradicionālā dzīves vide.  

4. Zemgale - izglītības, zinātnes un inovāciju reģions ar Latvijas 
lauksaimniecības universitāti kā intelektuālo potenciālu lauku 
attīstībai un spēcīgām profesionālās izglītības iespējām 
reģionam nozīmīgās kompetencēs. 

 



6+2: ZEMGALES VIDĒJA TERMIŅA ATTĪSTĪBAS 
PRIORITĀTES 

• Vidēja termiņa prioritātes:  
– P1 Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide – bāze inovācijām ilgtermiņā  
– P2 Elastīga izglītība mūža garumā 
– P3 Efektīva transporta sistēma reģiona ārējai un iekšējai 

sasniedzamībai 
– P4 Vides un dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un attīstība 
– P5 Efektīva pakalpojumu sistēma 
– P6 Zemgales kultūrvide un identitāte  

 

• Horizontālās prioritātes:  
– HP1 Apdzīvotības saglabāšana – kopienas un dzīves telpas ilgtspēja   
– HP2 Vieda pārvaldība 

 



Sasaiste starp prioritātēm 

Vidēja termiņa prioritātes / Horizontālās 

prioritātes 
HP1 Apdzīvotības saglabāšana – kopienas un 

dzīves telpas ilgtspēja 

HP2 Vieda pārvaldība 

P1 Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide – 

bāze inovācijām ilgtermiņā  

 Nelielo uzņēmumu, amatnieku un mājražotāju 

konkurētspējas stiprināšana 

  

 Zemgales ģeoportāla kapacitātes uzlabošana 

uzņēmēju sadarbības un investoru piesaistes 

veicināšanai 

P2 Elastīga izglītība mūža garumā 
 Vienādu iespēju pieeja izglītības 

pakalpojumiem 

 Izglītības iestāžu sasniedzamība 

 Tālmācības un videoapmācības risinājumu 

izveidošana 

P3 Efektīva transporta sistēma reģiona 

ārējai un iekšējai sasniedzamībai 

 Sabiedriskā transporta risinājumu plānošana 

reti apdzīvotās vietās 

  

 E-pakalpojumi mobilitātes veicināšanai 

reģionā 

 Integrēti transporta risinājumi 

P4 Vides un dabas resursu ilgtspējīga 

apsaimniekošana un attīstība 

 Atbalsts videi draudzīgas lauksaimniecības 

attīstībai 

 IKT iespēju izmantošana integrētā vides 

aizsardzības un risku vadības plānošanā 

P5 Efektīva pakalpojumu sistēma 
 Ilgtspējīgas un pievilcīgas dzīves telpas 

attīstība pilsētu un lauku teritorijās 

 Veselības un sociālo institūciju sasniedzamība  

 IKT un e-pakalpojumu pieejamības 

veicināšana lauku iedzīvotājiem 

 IKT un e-platformu izmantošana pakalpojumu 

kvalitātes un pieejamības uzlabošanai 

P6 Zemgales kultūrvide un identitāte 
 Zemgales reģiona atpazīstamības sekmēšana 

caur lauku tūrisma piedāvājumu 

 Kopienas stiprināšanas aktivitātes 

 Zemgales identitātes popularizēšanas un 

mārketinga pasākumi 

 IKT risinājumi kultūras un tūrisma jomās 

 



Paldies par uzmanību ! 


