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Vidzemes plānošanas reģiona
Izdevums reizi 2 mēnešos
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Vidzemes cilvēki— reģiona lielākā vērtība
Nule apstiprinātās Vidzemes plānošanas reģiona (VPR)
ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam un VPR attīstības
programma 2015.-2020. gadam balstītas uz trim virzītājspēkiem
- ekonomikas, teritorijas un cilvēkiem. Nenoliedzami, tieši
cilvēks ir pats būtiskākais, jo cilvēka prāts un darbs ir tie, kas spēj
pilnveidot mūsu reģionu, valsti un pasauli. Savukārt, lai cilvēks
justos labi, būtiska ir kvalitatīva apkārtējā vide un iespējas augt
un attīstīties.
Gatavojot attīstības plānošanas dokumentus, dažādu nozaru
eksperti definēja Vidzemes reģiona stiprās puses. Viena no tām
ir ekoloģiski tīra vide, kā arī bioloģiskā un ainavu daudzveidība.
Kas vēl būtiski, varam lepoties ar blīvu autoceļu tīklu, ģeogrāfiski
izdevīgu atrašanās vietu, robežojamies ar divām kaimiņvalstīm Igauniju un Krieviju, un attīstītu IT infrastruktūru. Šīs un daudzas
citas priekšrocības novērtē cilvēki, kas dzīvo Vidzemē.
Pieminētajos dokumentos esam fiksējuši virkni uzdevumu, kas
tuvāko gadu laikā jāpaveic, lai Vidzemē dzīvotu droši, darbīgi un
talantīgi cilvēki, šeit attīstītos konkurētspējīgi un inovatīvi
uzņēmumi, kā arī veidotos ilgtspējīgāka un pievilcīgāka dzīves
vide.
Varu apgalvot, ka kopīgi realizējot attīstības stratēģijā un
programmā iekļautās aktivitātes, dzīvošana un strādāšana
Vidzemē kļūs arvien labāka.

audiovizuālos
brīnumdarus
Valkā,
aizrautīgu
Vecpiebalgā, vīna darītājus Naukšēnos un citus.

biškopi

Daudzi no viņiem savu darbību sākuši tieši krīzes laikā un
ieguvuši sava veida rūdījumu, kas, iespējams, ir palīdzējos
sasniegt sekmīgus rezultātus šobrīd. Daži pēc pieredzes vai
izglītības iegūšanas citur, atgriezušies savā dzimtajā pusē.
Katrs stāsts ir unikāls, bet visi dara tās lietas, kas viņiem tīk,
padodas un sniedz gandarījumu. Lai arī stāsti ir dažādi, katra
galvenais varonis ir uzņēmīgs un pozitīvs cilvēks. Stāstus
apkoposim un prezentēsim tradicionālajos Vidzemes dārza
svētkos, kas 19.augustā notiks Burtnieku novada Valmiermuižā.

Jau ceturto gadu apkopojam Vidzemes veiksmes stāstus. Tie ir
stāsti par uzņēmīgiem un aktīviem cilvēkiem, ar kuru
darbošanos Vidzemē varam lepoties. Viņu pieredze un mācības
var kalpot par iedvesmas avotu citiem vidzemniekiem.
Ik gadu viesojamies katrā no 26 novadiem un runājam ar
cilvēkiem, kas izvēlējušies darboties mūsu reģionā. Šogad esam
sastapuši akmeņkali Līgatnē, gardas šokolādes meistari Trikātā,

Guna Kalniņa-Priede
Vidzemes plānošanas reģiona
Administrācijas vadītāja

Vidzemes dārza svētki
VPR turpina Vidzemes dārza svētku tradīciju, kuros godinām aktīvus un uzņēmīgus ļaudis, reģiona patriotus. Tos saucam par Vidzemes
veiksmes stāstiem, jo mūsu veiksme ir ļaudis, kuri savu nesavtīgu darbu un entuziasmu iegulda Vidzemes attīstībā.
Šogad visu gadu veiksmes stāstu varoņus un Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjus aicinām uz Vidzemes veiksmes stāstu
godināšanas pasākumu, 19.augustā pulksten 12:30, Valmiermuižas alus dārzā (Dzirnavu iela 2a, Valmiermuža, Burtnieku novads).
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TERITORIJAS PLĀNOŠANAS NODAĻA

Apstiprina Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
un programmu
VPR Attīstības padomes sēdē apstiprināti ilgtspējīgas attīstības
dokumenti - VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam,
kā arī VPR Attīstības programma 2015.-2020. gadam.
Izstrādātie attīstības plānošanas dokumenti iezīmē reģiona
nozīmīgākos attīstības virzienus ilgtermiņā, aktualizējot
sasniegto un veicinot turpmāk nepieciešamās izmaiņas.
„Līdz šim ir ieguldīts liels darbs, lai sagatavotu šos dokumentus,
taču vēl vairāk darāms, lai izvirzītos mērķus sasniegtu. Šeit
saredzu savu lomu ne vien Vidzemes plānošanas reģionam, bet
katram reģiona iedzīvotājam,” saka VPR administrācijas vadītāja
Guna Kalniņa – Priede.
Attīstības plānošanas dokumentos ietvertā vīzija paredz
fokusēties uz Vidzemi kā talantīgus un darbīgus cilvēkus
piesaistošu, labi savienotu, iekšēji integrētu un drošu reģionu,
kas spēj elastīgi piemēroties izaicinājumiem, ir konkurētspējīgs
un tiecas uz izcilību reģiona viedās specializācijas jomās.
Akcentēta sabiedrības un vietas nozīme attīstības procesos.

Vidzemes vīzija balstās uz trīs stratēģisko virzienu – cilvēks,
ekonomika, teritorija, kopuma
Vidzemes stratēģiskais mērķis līdz 2030. gadam ir sekmēt
līdzsvarotu reģiona sociālo, ekonomisko un teritoriālo attīstību,
kā arī īstenot elastīgu un integrētu starpsektoru attīstības
politiku, kas nodrošina reģiona ekonomisko un teritoriālo
priekšrocību
izmantošanu
iedzīvotāju
labklājības
un
drošumspējas palielināšanai.
Lai nodrošinātu veiksmīgu attīstības plānošanas dokumentu
realizāciju un izvirzīto mērķu un prioritāšu sasniegšanu, tiks
ieviesta VPR uzraudzības un izvērtēšanas sistēma, kas būs
nepārtraukts informācijas ieguves un analīzes process, kuru
veido vispārējie attīstības uzraudzības rādītāji (rezultatīvie
rādītāji), attīstības programmas rīcību uzraudzības rādītāji.
Attīstības plānošanas dokumenti publicēti VPR tīmekļa vietnē.

Vidzemes mērķu sasniegšanai noteiktās ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes

Ieva Kalniņa
Nodaļas vadītāja
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Prezentē ideju par transportu pēc pieprasījuma
VPR Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs Lotārs Dravants
10.jūlijā piedalījās Latvijas pašvaldību savienības projekta
Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas
uzlabošana ietvaros rīkotā seminārā Pārgaujas novadā un
klātesošos informēja par transports pēc pieprasījuma ideju.

skaits, bet esošā sabiedriskā transporta
modeļa uzturēšanas izmaksas paliek
nemainīgas vai pat palielinās.

Semināra dalībnieki VPR pārstāvim uzdeva
sevi interesējošos jautājumus un izteica
Lauku reģionos un vietās ārpus pilsētas ne vienmēr var atbalstu šāda modeļa attīstīšanai Latvijas
nodrošināt tik pat efektīvu sabiedriskā transporta pakalpojumu situācijā.
kāds tas ir pilsētās. Transports pēc pieprasījuma ir veids kā
VPR prezentāciju atradīsiet šeit.
samazināt līdzekļus brīdī, kad samazinās pārvadāto pasažieru

Lotārs Dravants
Nodaļas vadītājs

KLASTERIS
Aizvadīta biedrības „Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris” sanāksme
Maija vidū Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā tika aizvadīta
biedrības „Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris”
valdes un „Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera" dalībnieku sanāksme. Kopš šī gada sākuma Vidzemes pārtikas klasteris ir kļuvis par biedrību, un tā darbības pamatā joprojām nemainīgi ir uzņēmēju savstarpējā sadarbība un informācijas apmaiņa. Kā biedrības mērķis izvirzīts sekmēt veselīgas,
augstvērtīgas un drošas pārtikas ražošanas un pārstrādes attīstību un patēriņa pieaugumu. Plašāk par tikšanos šeit.
Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris ir atvērts
jauniem biedriem, kā arī vietējai un ārvalstu partnerībai.

Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera
biedri turpina sadarbību ar Vācijas partneriem
Jau trešo gadu pēc kārtas Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas
pārtikas klastera biedri Z/S „Gundegas”, SIA „Shpats and sons”
un SIA „Perfecto” piedalījās ikgadējā starptautiskā pārtikas un
amatniecības izstādē „Europa-Markt 2015” Magdeburgas pilsētā
Vācijā. Izstādē uzņēmumiem bija kopīgs stends un dalība tajā
bija bez maksas, pateicoties pārtikas klastera sadarbības partneriem Magdeburgas tirdzniecības un rūpniecības kamerai. Kā atzīst paši dalībnieki, arī šogad izstāde bijusi veiksmīga, saņemtas
pozitīvas atsauksmes un produkti jau kļuvuši atpazīstami.

Kristaps Ročāns
Projektu vadītājs
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Aicina pašvaldības iesaistīties deinstitucionalizācijas īstenošanā
1.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 313,* kas
nosaka deinstitucionalizācijas mērķi, pieejamo finansējumu,
prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem,
atbalstāmās darbības u.c.
Šobrīd, kad zināmi noteikumi deinstucionalizācijas procesa
ieviešanai, VPR kā projekta iesniedzējs šajā pasākumā uzsācis
projekta pieteikuma sagatavošanu iesniegšanai ierobežotas
projektu iesniegumu atlases konkursā un aicina ieinteresētās
pašvaldības iesaistīties projektā kā sadarbības partneriem.
Ja esat nolēmuši kļūt par sadarbības partneri projektā „Vidzeme
iekļauj”,
lūdzam
aizpildīt
nodomu
protokolu
ar
nepieciešamajiem datiem par pašvaldību un nosūtīt skenētu
versiju uz epastu ineta.purina@vidzeme.lv un 2 oriģinālus pa
pastu uz adresi – Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, LV-4101 līdz š.g.
21. augustam.

vajadzībām atbilstošas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība
pašvaldībās, speciālistu apmācība jaunu pakalpojumu
sniegšanā, kā arī dažādi citi pasākumi, lai pārtrauktu klientu
ievietošanu institūcijās, piedāvājot alternatīvus pakalpojumus.
Jāpiemin gan, ka uz dzīvi sabiedrībā paredzēts pārcelt tos
klientus, kuri, saskaņā ar novērtēšanas komisijas atzinumiem,
būs spējīgi uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus sociālās aprūpes
iestādēm. Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada beigām.
* Ministru kabineta noteikumi Nr. 313 „Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību
personām
ar
invaliditāti
un
bērniem"
9.2.2.1.pasākuma
"Deinstitucionalizācija"
īstenošanas noteikumi”.

Deinstitucionalizācijas ietvaros tiek plānota sociālās aprūpes
iestādēs mītošo klientu vajadzību izpēte un individuālajām
Ineta Puriņa
Projekta vadītāja

PRIEKS
Konkursā „Radām novadam” uzvar komanda no Vidzemes
Jūnijā konkursa „Radām novadam” starpfinālā triumfēja Vidzemes Augstskolas
komanda ‘’Jauniešu vētra”, kas savas idejas attīsta Mazsalacas novadā,
darbojoties 3 dažādos virzienos- ražo bērnu palielināmo velosipēdu
‘’SpeedUpBike’’, veido tūrisma aktivitātes, virzītas uz pasākumu un dabas
tūrisma attīstību un darbojas dārzkopībā.
Šī komanda sasniegusi augstākos rezultātus gan piesaistot lielāko finansējumu
saviem biznesa projektiem, gan radot lielāko apgrozījumu. Komanda ieguva
konkursa naudas balvu 3500 EUR, kā arī saņēma portāla Delfi.lv simpātiju
balvu , kuru tā varēs izmantot reklamējot savus produktus.
Projektā ‘’Radām novadam’’ 18 studentu komandas, 18 novados no 8
augstskolām attīsta vairāk nekā 18 biznesa un sociālas idejas ar mērķi attīstīt uzņēmējdarbību Latvijas novados, radot jaunas
darbavietas, piesaistot investīcijas.
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Demola Latvia pavasara sezonā uzvar VPR rosināts projekts
Demola Latvia pavasara sezonā uzvar komanda, kas
strādā pie VPR ierosināta projekta.
Jaunieši no Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa
universitātes un Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas,
strādāja pie mūsdienīga risinājuma, kas ļauj efektīvi
uzrunāt un iesaistīt iedzīvotājus, jo īpaši jauniešus,
Vidzemes attīstības plānošanā un informēt par reģiona
attīstības mērķiem un uzdevumiem.
Jaunieši projektu īsteno starp Demola Latvia un VPR
noslēgtas sadarbības ietvaros.
Dalība un uzvara konkursā ļauj jauniešiem kopā ar
nozares profesionāļiem turpināt risinājuma pilnveidi,
ieviest to darbībā un arī dod lielisku pieredzi, iemaņas un
biznesa kontaktus, kas noder turpmākajā karjeras
attīstībā.
Demola Network ir Somijā radīta platforma, kas veicina
studentu, augstskolu un nozaru sadarbību inovāciju
radīšanā un šobrīd darbojas 9 pasaules valstīs.

Uzvarētāju komanda un VPR pārstāvji

PROJEKTU JAUNUMI
Tūrisma maršruta „Via Hanseatica” aktualitātes
No jūnija vidus tūrisma maršruta Via Hanseatica izdotais
tūrisma ceļvedis „Neaizmirstamie piedzīvojumi Via Hanseatica
maršrutā” un maršruta tūrisma kartes pieejamas vilciena RīgaSanktpēterburga-Rīga pasažieriem. Grāmata būs lielisks laika
kavēklis ikvienam vilciena pasažierim, turklāt lasītājiem nonākot
galapunktā, gan ceļvedi, gan tūrisma karti atļauts ņemt līdzi, lai

iepazītos rūpīgāk ar atpūtas
iespējām Latvijā, Igaunijā un
Krievijā! Šobrīd SIA „L –EKSPRESIS”
nogādātas 100 grāmatas un 200
tūrisma kartes krievu valodā.
Vairāk
lasīt
šeit:
http://
www.vidzeme.lv/lv/
jaunumi_vidzeme/3/128958/
Savukārt, īsi pirms Jāņiem VPR sadarbībā ar Latvijas Tūrisma
Aģentu un Operatoru Asociāciju (ALTA) un Tūrisma attīstības
valsts aģentūru (TAVA) organizēja pieredzes apmaiņas
braucienu ALTA biedriem un sadarbības partneriem. Ar tūrisma
maršruta Via Hanseatica piedāvājumu iepazinās pavisam 27
tūroperatori.
Tā kā brauciens ilga tikai vienu dienu, tad tūroperatori
paviesojās tikai dažos Via Hanseatica tūrisma objektos Latvijā,
tomēr atklāja sev gan pavisam jaunus un nezināmus tūrisma
piedāvājumus, gan arī iepazinās ar jaunumiem jau labi zināmos
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ALTA biedri un sadarbības partneri iepazīst Via Hanseatica

Pieredzes brauciena laikā tā dalībniekiem tika izrādīta tikai
neliela daļa Via Hanseatica kopējā tūrisma piedāvājuma, tomēr
pat Latvijas tūrisma piedāvājums pārsteidza ar vēl nezināmiem
jaunumiem, ar kuriem iekārdināt pieredzējušos tūroperatorus
un viņu klientus.
Par objektiem, kuros viesojās tūroperatori, lasiet šeit: http://
www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/129000/.
Izmantojot sociālos tīklus, Via Hanseatica tūrisma maršruts
aktīvi tiek popularizēts arī Facebook lapā www.facebook.com/
ViaHanseaticaLatvija, aicinot ikvienu izbaudīt atpūtu,
apmeklējot iespējams vēl
nezināmas, bet interesantas
tūrisma apskates vietas gan
Vidzemē, gan arī kaimiņzemēs.
Potenciālie tūristi tiek aicināti
piedalīties
arī
dažādos
erudīcijas konkursos. Dalība
konkursos ļauj vienlaikus gan
uzzināt ko jaunu par Via
Hanseatica
maršruta
piedāvājumiem, gan arī laimēt
vērtīgas un noderīgas balvas
no Via Hanseatica komandas!
Apceļosim savu zemi un
kaimiņvalstis, pirms doties
iekarot siltās zemes!
Ilze Liepa
Tūrisma eksperte
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Laivošana ir kas tāds, ko ikvienam vajadzētu
izmēģināt kaut reizi dzīvē!
Noslēdzies projekts Riverways
Jūnija vidū veiksmīgi noslēdzies VPR realizētais Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības
projekts ūdenstūrisma attīstībai Vidzemē -

Riverways! Kurzemes plānošanas reģiona

vadībā tajā piedalījās 39 partneri no Igaunijas un Latvijas.
Tā ietvaros tika veiktas dažnedažādas aktivitātes ūdenstūrisma vides uzlabošanai 26
Igaunijas un Latvijas upēs, kā arī 3 ezeros.

Attīstīti jauni laivošanas maršruti.

Izstrādāts Latvijas laivu iznomātāju kvalitātes standarts un veiktas viņu apmācības zīmola „Q-Latvia”
ietvaros.
Apgūta kaimiņu pieredze Lietuvā, Igaunijā un Somijā.

Veiktas 26 ekspedīcijas upju izpētei, kopā nolaivojot 430 km.

Uzlabota infrastruktūra
upju krastos—Vidzemē
jaunas un uzlabotas
atpūtas vietas pie Salacas,
Gaujas un Vaidavas.
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Izveidoti video par atpūtu Vidzemes upēs. Klips „Vidzemes upes – piedzīvojums aiz katra līkuma” pat ieguvis 1. vietu Rīgas starptautiskā tūrisma filmu
festivāla „Tourfilm Riga” Latvijas tūrisma produkta kategorijā!

Projekta mājaslapā
www.upesoga.lv tiek
veidots laivošanas
maršrutu plānotājs, kas
ļaus uz kartes izveidot
sev interesējošo upes
maršrutu un iegūt informāciju par atpūtas
vietām un apskates objektiem pie upes.

No koku aizkritumiem iztīrītas 19 upes Igaunijā un Latvijā, kopā 312 km garumā.

Izveidoti noderīgi materiāli laivotājiem – gan brošūra par ūdenstūrisma piedāvājumu Igaunijā un Latvijā (elektroniski pieejama šeit),
gan arī detalizētas kartes 65 upēm, aprakstot laivošanas maršrutus
3000 km garumā. Vidzemē izstrādātas kartes par Gauju, Salacu,
Braslu, Vaidavu, Amatu, Aivieksti, Pededzi, Ogri, Abulu, Rūju, Sedu,
Briedi un Burtnieku ezeru.
Latvijas un Krievijas mediji iepazīst ūdenstūrisma piedāvājumu Vidzemē
Projektam
tuvojoties
noslēgumam, ar projekta laikā
paveikto un ūdenstūrisma
piedāvājumu Vidzemē tika
iepazīstināti arī Latvijas un
Krievijas žurnālisti. Viņi tika
aicināti
doties
laivu
izbraucienos pa Vidzemes
upēm Salacu, Pededzi, Gauju,
un Braslu, jo vēlējāmies

žurnālistus iedvesmot aktīvai
atpūtai dabā, jo tikai pašiem
nobraucot pa upi, kļūst
skaidrs, cik interesanta un
baudījumu pilna var būt šāda
atpūta.
Par šo braucienu norisi lasiet
šeit.

Igaunijas un Latvijas ūdenstūrisma profesionāļi tiekas
„Riverways” noslēguma konferencē
Projekta "Riverways" noslēgumā 26. maijā Hāpsalu, Igaunijā
tika rīkota vērienīga konference ūdenstūrisma speciālistiem
un pašvaldību tūrisma koordinatoriem. Tajā varēja iepazīties ar pievilcīgu tūrisma produktu veidošanas paņēmieniem gan vietējiem, gan ārval-

stu tūristiem, kā arī iepazīties
gan ar Latvijas, gan Igaunijas
ūdenstūrisma
pakalpojumu
sniedzēju pieredzi un ieteikumiem.
Konferences
materiāli
pieejami šeit.

www.upesoga.lv

Ineta Puriņa
Projekta vadītāja
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Vidzemes plānošanas reģiona Jauniešu projekta pārstāvji piedalījušies Eiropas Jaunatnes nedēļā Briselē
Jau iepriekš ziņots, ka VPR
projekts
“Jauniešu
uzņēmējspējas un dialoga
veicināšana
par
videi
draudzīgas, ilgtspējīgas un
inovatīvas
uzņēmējdarbības
attīstības
iespējām
lauku
reģionos” ir atzīts par Latvijas
uzvarētāju labāko Eiropas
Savienības
programmā
“Erasmus+” īstenoto projektu
vidū. Maija sākumā projekta
pārstāvji devās uz Briseli, lai
piedalītos Eiropas Jaunatnes
nedēļā, kuras ietvaros notika projektu apbalvošanas ceremonija.
6. maija dienas pirmajā pusē Eiropas Parlamenta esplanādē
norisinājās YO!Fest, kura ietvaros bija izveidota telts ar
labākajiem „Erasmus+” projektiem. Dienas pirmo pusi teltī
norisinājās dažādas diskusijas gan ar projektu pārstāvjiem, gan
arī ar „Ideas Lab” un „New Narrative for Europe” pārstāvjiem
(citas nacionālo Jaunatnes aģentūru rīkotas iniciatīvas ES

jauniešiem). Interesanti bija Eurofound prezentētie pētījumu
rezultāti par jauniešu uzņēmējdarbību, kas parādīja Eiropas
tendenci, ka 48% jauniešu gribētu darboties kā pašnodarbinātie,
taču tikai 6% tādi ir, par galvenajām barjerām uzskatot finanšu
nepietiekamību, administratīvo slogu un informācijas trūkumu
par uzņēmējdarbības uzsākšanu.
Dienas otrajā daļā norisinājās augsta līmeņa paneļdiskusija
„Jaunatnes iesaistīšanās veicināšana, lai izvairītos no
neiecietības un antidemokrātiskas uzvedības.” Paneļdiskusiju
atklāja Eiropas Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs
Tibors Navračičs, kā arī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministre Mārīte Seile. Paneļdiskusijā vairākkārt tika uzsvērta
nepieciešamība jauniešus nopietnāk iesaistīt vietējos
pārvaldības procesos, un dot iespēju pašiem piedalīties lēmumu
pieņemšanā – tā ļaujot apzināties savu nozīmi sabiedrībā, kas arī
bija viens no VPR realizētā projekta mērķiem. Pēc
paneļdiskusijas tika apbalvoti labākie Eiropas jaunatnes projekti.
VPR realizētais jauniešu projekts ir atspoguļots Eiropas līmeņa
informatīvā brošūrā, kas elektroniski pieejama šeit.

ES FONDU INFORMĀCIJAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA JAUNUMI
Tiekas pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti
Maijā VPR ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības
centrs (turpmāk - centrs) Valmieras biznesa un inovāciju
inkubatorā
rīkoja
tikšanos
ar
reģiona
pašvaldību
uzņēmējdarbības koordinatoriem. Tikšanās mērķis bija informēt
par jaunizveidotā centra uzdevumiem un mērķiem, kā arī
vienoties par turpmāko sadarbību starp centru un pašvaldībām.
Sēdes dalībnieki rosināja arī turpmāk veidot šāda veida tikšanās.
Tas dotu ne tikai iespēju tikties jomas speciālistiem, lai diskutētu
un meklētu risinājumus kopējām problēmām, bet arī uzzinātu
par labo praksi un pozitīvu pieredzi uzņēmējdarbības vides
attīstīšanai citos novados un pilsētās. Plānots, ka tādas notiks
vismaz reizi trijos mēnešos, nākamā - augusta beigās.
Jau ziņots, ka centra darbības mērķis ir nodrošināt koordinētu
atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģionā un sadarbojoties ar
iestādēm un organizācijām, kas piedāvā dažāda veida atbalstu
uzņēmējiem.
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Vidzemes reģiona komunikācijas speciālisti pilnveido zināšanas
Maijā Valmierā notikta VPR rīkots seminārs par ES struktūrfondu
publicitātes prasībām.
Tas organizēts ar mērķi ES fondu komunikācijā iesaistītos
ekspertus informēt par biežāk pieļautajām kļūdām komunikācijas
prasību ievērošanā ES fondu iepriekšējā plānošanas periodā, kā arī
sniegt ieskatu par būtiskākajām izmaiņām jaunajā plānošanas
periodā, piemēram, logo lietošanā. Tāpat semināra dalībnieki
varēja uzzināt sabiedrisko attiecību speciālista nozīmi un digitālo
mediju izmantošanu efektīvai, ES fondu publicitātes
nodrošināšanā.
tika rīkotas projekta „Tehniskā palīdzība Vidzemes plānošanas
reģiona ES fondu informācijas centra darbībai” (vienošanās Nr.
VSID/TP/CFLA/11/03/003) ietvaros.

Kaspars Rūklis un semināra dalībnieki

Noticis seminārs topošajiem uzņēmējiem par pirmajiem soļiem uzņēmējdarbībā
Maijā VPR rīkoja semināru „Pirmie soļi uzņēmējdarbībā”. Tas
organizēts ar mērķi informēt par nosacījumiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai un dotu stimulu realizēt savas idejas To vadīja
ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Finanšu un grāmatvedības institūta direktore, kā arī vairāku
ekonomikas grāmatu autore Inguna Leibus.
Tāpat seminārā par savu pieredzi uzsākot uzņēmējdarbību,
stāstīja audio reklāmu studijas „80art” vadītājs Toms Bergs. SIA
„80art”, kas dibināts 2011.gadā, izgatavo audio reklāmas. To
izveidojuši divi bijušie kursa biedri, kuriem ir vairāku gadu pieredze
reklāmas nozarē.
Seminārā bija aicināti piedalīties augstskolu studenti, profesionālo
skolu skolēni, kā arī ikviens interesents, kam radusies ideja sava
biznesa uzsākšanai un nepieciešama koncentrēta informācija par
uzņēmumu saimnieciskās darbības formām, Latvijas Republikā
esošajiem nodokļu veidiem un uzņēmuma reģistrēšanu.

Inguna Leibus

Lelde Ābele
ES fondu informācijas un uzņēmējdarbības centra vadītāja
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Noslēgušās skolēnu ekskursijas uz profesionālās izglītības iestādēm Vidzemē
Noslēgušās VPR organizētās skolēnu mācību ekskursijas uz
Vidzemes profesionālās izglītības iestādēm. Tās tika organizētas
konkursa „5 minūtes manā nākotnes profesijā” ietvaros,
piedāvājot konkursantiem iepazīties ar Valmieras tehnikuma,
Smiltenes tehnikuma, Cēsu Profesionālās vidusskolas, Priekuļu
tehnikuma un Ērgļu Profesionālās
vidusskolas realizētajām mācību
programmām. Ekskursijās piedalījās
vairāk kā 50 skolēni no Madonas,
Gulbenes, Smiltenes, Kokneses,
Carnikavas, Cesvaines, Līgatnes un
Priekuļu novadiem.
Viesojoties Valmieras tehnikumā,
skolēniem bija iespēja piedalīties
radošās darbnīcās, gūstot nelielu
ieskatu par katru no tehnikumā
apgūstamajām profesijām.
Smiltenes tehnikums ekskursijas
dalībniekus visvairāk aizrāva saistībā
ar
apgūstamo
veterinārārsta
asistenta profesiju. Jaunizveidoto
telpu, kā arī svaigi iegādāto
materiālo līdzekļu apskate neatstāja vienaldzīgus pat tos, kurus
vairāk interesēja citas apgūstamās profesijas.
Ekskursijā uz Cēsu Profesionālo vidusskolu jaunieši viesojās
jaunajās Cēsu Profesionālās vidusskolas telpās Valmieras ielā 19,
kur audzēkņi mācības uzsāks tikai septembrī. Jaunās darbnīcas,
kā arī modernie darbagaldi ļāva apjaust, ka šeit iespējams iegūt
mūsdienu tehnoloģiju attīstībai atbilstošu profesionālo izglītību.
Savukārt SIA "Kampenuss furniture" vadītājs Inguss Kampenuss,
Cēsu Profesionālās vidusskolas absolvents, dalījās pieredzē par
sava uzņēmuma izveidošanu, iegūtajām profesionālajām
zināšanām, kā arī par galdnieka profesiju kopumā.
Priekuļu tehnikums bija viena no tām apmeklētajām
profesionālās izglītības iestādēm, kurās apmeklējuma laikā no
dažiem skolēniem varēja dzirdēt, ka viņi ļoti labprāt izvēlētos
Priekuļu tehnikumu par savu nākamo mācību iestādi.

Noslēdzošā konkursa ekskursija aizveda skolēnus uz Ērgļiem. Tur
jauniešiem bija iespēja pašiem pagatavot dažādus sulu kokteiļus,
apgūt salvešu locīšanas mākslu un uzzināt daudz ko jaunu
saistībā ar viesmīlību. Savukārt namdaru blokā skolēni paši
varēja izmēģināt roku sastatņu izgatavošanā.
Organizētā konkursa „5 minūtes
manā nākotnes profesijā” mērķis
bija ne tikai iedrošināt skolēnus
domāt par savas nākotnes
karjeras iespējām un pārdomāt
izvēlētās profesijas saistību ar
tendencēm darba tirgū, bet arī
akcentēt Vidzemes reģionā esošo
profesionālās izglītības iestāžu
piedāvātās
iespējas
un
priekšrocības, ko dod specifiska
amata apgūšana.
Aptaujājot ekskursijās devušos
skolēnus, gandrīz visi atzina, ka
šīs
ekskursijas
ir
bijušas
noderīgas, vairāki pat ir spējuši
izdarīt jau savas nākotnes
profesijas izvēles, kā arī pat jau noskatījuši savu nākamo
izglītības iestādi. Daži dalībnieki šo vizīšu laikā atklājuši, ka līdz
šim vēlamā profesija patiesībā ir diezgan tālu no iedomātā,
tādējādi pasargājot viņus jau laicīgi no nepareizām izvēlēm.
Ekskursijas tika rīkotas projekta „Tehniskā palīdzība Vidzemes
plānošanas
reģiona
ES
fondu
informācijas
centra
darbībai” (vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/11/03/003) ietvaros.

Maija Rieksta
Projekta speciāliste
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KULTŪRAS AFIŠA
Atpūties un baudi kultūru Vidzemes pusē!
Jaunākais par notikumiem kultūrā
www.vidzeme.lv/lv/kulturas_zinas/

Vidzemes plānošanas
reģions
Jāņa Poruka iela 8
108.kabinets, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101
Tālr.: 64116006
Fakss: 64116012
vidzeme@vidzeme.lv

Par izdevumu „VPR Jaunumi”
„VPR Jaunumi” ir Vidzemes plānošanas reģiona izdevums, lai informētu par aktualitātēm reģionā un novados.
Sagatavoja: Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālisti Gatis Tauriņš
(gatis.taurins@vidzeme.lv, tālr. 28303078) un Rūta Vasermane (ruta.vasermane@vidzeme.lv, tālr. 26513351).
Citējot vai pārfrāzējot obligāta atsauce uz “VPR Jaunumi”
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