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Vidzemes plānošanas reģiona
Izdevums reizi 2 mēnešos
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Vidzemes plānošanas reģions atbalsta pašvaldību informatīvo izdevumu
izdošanu
Vērojot diskusiju publiskajā telpā un iepazīstoties ar Latvijas
reģionālo laikrakstu pārstāvju sagatavoto vēstuli Latvijas
amatpersonām, kurā pausta kritika pašvaldību informatīvo
izdevumu saturam, to saucot par „mediju un reklāmas tirgus
kropļošanu”, Vidzemes plānošanas reģions (VPR) vēlas atgādināt
par nepieciešamību saglabāt informācijas avotu dažādību.
Zināms, ka pašvaldības, sekojot likumdošanas normām,
izveidojušas vairākus informācijas kanālus, lai pēc iespējas
sasniegtu lielāku auditoriju, informējot par pašvaldības darbu un
aktualitātēm, tai skaitā, izdodot pašvaldības informatīvo
izdevumu. Nav atbalstāms aicinājums pārtraukt iedzīvotāju
informēšanu, pārmetot pašvaldībām, ka tās galvenokārt gatavo
pašslavinoša rakstura informāciju – atsevišķu pašvaldību
pārkāpumi nevar tikt attiecināmi uz visām institūcijām kopumā,
pozicionējot to kā problēmu valsts mērogā.
Vienlaikus VPR vēlas arī atspēkot pārmetumus, ka pašvaldību
speciālisti veido žurnālistiku imitējošas publikācijas – veidojot,
piemēram, intervijas ar uzņēmīgiem cilvēkiem, kas dzīvo
pašvaldības teritorijā, tās kalpo par iedvesmas avotu, aicinot
uzdrīkstēties arī pārējos.
Tāpat VPR nav pārliecības, ka pašvaldības, izdodot informatīvos
materiālus, pretendē uz mediju izdevēju statusu. Tieši
reģionālajiem medijiem ir priekšrocības izvēlēties savu
publikāciju un sižetu saturisko vēstījumu un apmēru, kamēr
pašvaldības informē par savu ikdienas darbu, sākot ar
pašvaldību saistošajiem noteikumiem un beidzot ar
pašdarbnieku kolektīvu sagatavoto koncertprogrammu.

notiek padziļināta iepazīšanās ar lietas apstākļiem, tiek
iztaujātas visas iesaistītās puses, rezultātā piedāvājot lasītājam
analītisku rakstu. Līdz šim VPR ir izveidojusies laba sadarbība ar
atsevišķiem reģionālajiem medijiem, sniedzot tiem noderīgu un
konstruktīvu pamatinformāciju laikraksta satura veidošanai.
Vienlaikus VPR piekrīt, ka visticamāk, lai izvairītos no
turpmākiem pārpratumiem, nepieciešams skaidri definēt šādu
informatīvo izdevumu pieļaujamo saturu, lai tajā neparādītos
komerciāla rakstura informācija, TV programmas, politiskā
reklāma un cita līdzīga veida informācija, kas neatspoguļo
pašvaldības ikdienas darbu.
Diskusijas publiskajā telpā nerimst, esam gatavi atbalstīt
pašvaldības cīņā par tiesībām izplatīt informāciju par pašvaldību
funkciju realizāciju bezmaksas ikvienam interesentam!

Pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu izsūtītā informācija
lieliski kalpo par pamatu masu medijiem gatavojot rakstus, kas
tiek veidoti sekojot profesionālas žurnālistikas principiem -

Guna Kalniņa-Priede
Vidzemes plānošanas reģiona
Administrācijas vadītāja

LEPOJAMIES!
2013. gadā VPR īstenoja projektu, lai motivētu Vidzemes jauniešus uzsākt savu uzņēmējdarbību. Eiropas Komisija to ir novērtējusi un

konkursā par labāko Eiropas Savienības programmā “Erasmus+” īstenoto projektu par Latvijas uzvarētāju ir
atzīts VPR īstenotais projekts “Jauniešu uzņēmējspējas un dialoga veicināšana par videi draudzīgas,
ilgtspējīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības iespējām lauku reģionos”, kas īstenots programmā “Jaunatne
darbībā”.
VPR projekta pārstāvji šī gada 6. maijā devās uz Briseli, kur prezentēja savu projektu augsta līmeņa debatēs un piedalījās projekta
apbalvošanas ceremonijā.
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ATD atzinīgi vērtē VPR paveikto sabiedriskā
transporta koordinēšanā reģionā
31. martā VPR Cēsu birojā viesojās VSIA „Autotransporta
direkcija” vadība, lai ar reģiona pārstāvjiem pārrunātu dažādus
jautājumus saistībā ar sabiedrisko transportu.
Sanāksmes laikā Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs
Kristiāns Godiņš īpaši interesējās par VPR rosināto ideju izmēģināt
Vidzemē jaunu sabiedriskā transporta pakalpojuma veidu „Transports pēc pieprasījuma”. Autotransporta direkcija aicina
VPR ideju prezentēt arī citu plānošanas reģionu pārstāvjiem, lai
rosinātu šāda veida pakalpojumu ieviest uzreiz visā Latvijā,
saredzot būtiskus ieguvumus, ko tas varētu sniegt.
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs Lotārs Dravants tikšanās
laikā klātesošos informēja, ka Vidzemē apsekotas jau 2334
pieturvietas un tiek prognozēts, ka līdz maija mēnesim tiks

apkopota informācija par pilnīgi visām reģistrētajām pieturvietām
VPR teritorijā.
Sanāksmes laikā tika runāts arī par t.s. skolēnu autobusiem – šo
pakalpojumu pamatā sniedz pašvaldības, jo vēl nesen lielāka daļa
pašvaldību Latvijā šos transportlīdzekļus saņēma dāvinājumā.
Laika gaitā gan nācies secināt, ka izmaksas, lai turpinātu
nodrošināt šo pakalpojumu ar pašvaldības rīcībā esošajiem
līdzekļiem, ir pārāk augstas – papildus ikdienas izmaksām,
dāvinātie autobusi arvien biežāk jāremontē. Tāpēc pašvaldības
arvien biežāk interesējas par iespēju šo
pakalpojumu nodot reģionālajiem pārvadātājiem,
veicot savstarpējos norēķinus.
Vairāk par ATD vizītes laikā pārrunāto lasiet šeit .

Lotārs Dravants
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs

Vidzemē dzelzceļa sliežu remonta laikā periodiski tiks slēgtas vairākas pārbrauktuves!
SIA "LDZ infrastruktūra" informē, ka 2015. gadā sliežu ceļu remontdarbu laikā nepieciešams
slēgt satiksmi (arī operatīvajam transportam) pāri vairākām dzelzceļa pārbrauktuvēm, t.sk.
arī Vidzemes plānošanas reģionā. Detalizētu sarakstu ar pārbrauktuvēm un laika posmiem,
kad tās tiks slēgtas skatīt šeit .

VPR AKTUALITĀTES
Stiprinās Dānijas-Latvijas sadarbību
21. aprīlī izpētes vizītē Cēsīs ieradās Nestvedas pašvaldības
(Næstved, Dānija) uzņēmējdarbības speciālists Pīters Fjerings
(Peter Fjerring), kurš ir arī Dānijas-Latvijas sadarbības asociācijas
valdes loceklis. Cēsīs viņš tikās gan ar VPR pārstāvjiem, gan Cēsu
novada pašvaldības pārstāvjiem. Fjeringa vizīte Latvijā ilga nedēļu,
un tās laikā viņš tikās ar dažādu ministriju, reģionu un pašvaldību
pārstāvjiem, kā arī Dānijas vēstnieku Latvijā. Viņa mērķis ir veicināt
Dānijas-Latvijas sadarbību, tāpēc šobrīd viņš vāc informāciju par
Latviju, lai ieinteresētu Dānijas pašvaldības dibināt sadarbības
kontaktus Latvijā. Vizītes rezultātā taps informatīvs buklets Dānijas
medijiem un pašvaldībām, kas iepazīstinās ar Latvijas pašvaldībām
un sadarbības piedāvājumiem. Plašāk par vizīti lasiet šeit.
VPR aicina pašvaldības informēt Pīteru Fjeringu par savām
sadarbības interesēm ar Dāniju, kā arī par iepriekš realizētajām
veiksmīgajām partnerībām, kuras reformu rezultātā ir pārtrūkušas,
rakstot uz peterfjerring@hotmail.com.

Pīters Fjerings iepazīstina ar savu piedāvājumu Dānijas-Latvijas sadarbības
uzlabošanai
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VPR Attīstības padomes sēdē VARAM rosina funkcionāli pilnveidot
plānošanas reģionu darbību
20. martā Auciemā notika VPR Attīstības padomes sēde, kurā
pulcējās reģiona pašvaldību priekšsēdētāji, lai pārrunātu vairākus
reģiona attīstībai būtiskus jautājumus. Šoreiz padomes sēdē
piedalījās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos
Ilona Raugze, lai ziņotu par VARAM redzējumu attiecībā uz
plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu.
VARAM informatīvajā ziņojumā minēts, ka līdz 2020. gadam nav
paredzētas izmaiņas līdzšinējā plānošanas reģionu darbā, tāpat
plānots saglabāt līdzšinējo teritoriālo sadalījumu – Latvijā šobrīd ir
pieci plānošanas reģioni. Vienlaikus VARAM uzskata, ka
nepieciešams funkcionāli pilnveidot plānošanas reģionu darbību,
papildinot līdzšinējo kompetenci un funkcijas ar jaunām
atbildībām, iesaistot plānošanas reģionus vairāku nozaru politiku
plānošanā un īstenošanā.
Papildus jau esošajām plānošanas reģionu pamatfunkcijām un
kompetencēm, kas minētas Reģionālās attīstības likumā,
Labklājības ministrija noteikusi plānošanas reģionus kā partnerus
deinstitucionalizācijas projekta ieviešanā. Savukārt Izglītības un
zinātnes ministrija, plānojot pieaugušo izglītības sistēmas pilnveidi,
plāno deleģēt vairākas funkcijas plānošanas reģioniem, lai
paplašinātu darba tirgus vajadzībām atbilstošas pieaugušo
izglītības pieejamību. Plānošanas reģioni varētu kļūt arī par

priekšlikumu sniedzējiem arī attiecībā uz publisko individuālo
pakalpojumu klāsta (jeb t.s. „pakalpojumu groza”) perspektīvo
izvietojumu reģiona teritorijā, radot pamatu, piemēram,
vienmērīgai un vienotai sociālo pakalpojumu plānošana un
attīstībai pašvaldībās. Pakalpojuma groza iedzīvināšana ir noteicoša
gan pārdomātu un efektīvu investīciju piesaistei, gan arī tāpēc, lai
iedzīvotāji un uzņēmēji varētu rēķināties, kādus pakalpojumus
saņems, ja izvēlēsies dzīvot vai strādāt noteiktā teritorijā.
Plānošanas reģions, sniedzot atzinumu par VARAM sagatavoto
informatīvo ziņojumu projektam „Par plānošanas reģionu darbības
pilnveidošanu”, norādīja, ka nepieciešams ievērot pieņemto
lēmumu pēctecību, lai sekmīgi plānotu darbu ilgtermiņā, kā arī
noteikt deleģētajam funkciju apmēram atbilstošu finansējumu.
Savukārt Attīstības padomes, locekļus interesēja, vai būtu vēl citas
funkcijas, kuru īstenošanu varētu uzticēt plānošanas reģioniem, kā
piemēru minot Autoceļu padomes darbu un ietekmi uz lēmumiem
par autoceļu infrastruktūras sakārtošanu, kas pašvaldībām ir īpaši
aktuāls jautājums. Pašvaldību pārstāvji padomes sēdē pauda
atzinīgus vārdus par VPR darbību Sabiedriskā transporta padomē,
novērtējot reģiona atbalstu, kurš padomē pārstāv Vidzemes
pašvaldību intereses, kamēr Autoceļu padomē pašvaldību un
reģiona prioritātes nav noteicošās, attīstot kopējo nozares politiku
– reģionu loma un ietekme jāstiprina.
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Arī VPR sava DEMOLA Latvia komanda: jaunieši risinās reģiona pieteikto problēmjautājumu
Vēl 2014. gada pavasarī VPR kopā
ar citiem sadarbības partneriem
parakstīja
memorandu
par
starptautiskas
sadarbības
platformas „DEMOLA Latvia” izveidi un attīstību Latvijā, savukārt
šogad, VPR aktīvi iesaistījies projektā, piedāvājot savu
problēmjautājumu atrisināt DEMOLA Latvia jauniešiem. Īsi pirms
Lieldienām, 2. aprīlī jaunieši
viesojās VPR Cēsu birojā, lai tuvāk
iepazītos ar plānošanas reģiona
darbību un funkcijām, kas
savukārt palīdzētu labāk izprast
piemērotākos risinājumu veidus.
Šobrīd norit pēdējie soļi pie VPR
attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes, noslēgusies atkārtota
dokumentu publiskā apspriešana.
Dokumentu izstrāde notiek ciešā
sadarbībā ar reģiona iedzīvotājiem – vairāk gan dokumentu
komentēšanā un apspriešanā iesaistās pašvaldību speciālisti, tomēr
ikviens vidzemnieks līdz šim bijis aicināts līdzdarboties šo Vidzemes
reģionam tik nozīmīgo dokumentu izstrādē, aicinot sniegt savus
komentārus. Nav noslēpums, ka joprojām varētu vēlēties aktīvāku

iedzīvotāju iesaisti reģiona attīstības prioritāšu definēšanā.
Tieši šis problēmjautājums būs DEMOLA Latvia jauniešu
komandas dienaskārtībā, lai izstrādātu un piedāvātu VPR darbības
plānu, rekomendējot viņuprāt labākos un efektīvākos
instrumentus, kā uzrunāt ikvienu vidzemnieku, kā informēt
iedzīvotājus par attīstības dokumentu būtību un mērķi, lai sasaiste
ar to saturu un turpmāko attīstību
būtu skaidra un tiktu sasniegti
izvirzītie mērķi. Īpaši VPR vēlētos
sasniegt reģiona jauniešus un
izmantojot
mūsdienīgus
paņēmienus, sekmēt to iesaisti
reģiona attīstības plānošanā – arī
pie tā strādās DEMOLA Latvia
komanda.
Aprīļa beigās tika aizvadīta pirmā
idejas koncepta prezentācija,
kurā studenti prezentēja savu
piedāvājumu VPR pieteiktās problēmas risinājumam un saņēma
ekspertu komentārus, lai varētu turpināt darbu. Projekts paredz,
ka galējais risinājums tiek izstrādāts 3 mēnešu laikā.
Projekta DEMOLA Latvia mājaslapa: http://latvia.demola.net/

VPR tiekas ar pašvaldībām, lai pārrunātu deinstitucionalizācijas projekta ieviešanu Vidzemē
Lai apzinātu visu VPR teritorijā esošo pašvaldību viedokli par to, vai
tās vēlētos piedalīties deinstitucionalizācijas (DI) projekta ieviešanā
Latvijā, tostarp arī Vidzemē, arī martā un aprīlī tika organizētas
tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem – potenciālajiem projekta
partneriem. Organizējot tikšanās, tika skaidrots gan projekta
mērķis, gan arī tā ieviešanas gaita.
13. martā VPR Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede un
projektu vadītāja Ineta Puriņa tikās ar Apes, Alūksnes un Gulbenes
novadu pašvaldību pārstāvjiem (sīkāk šeit), savukārt 24. martā
noritēja tikšanās ar Madonas, Ērgļu, Cesvaines, Lubānas un
Varakļānu novada pašvaldību pārstāvjiem. 16. aprīlī diskusijas par
DI projektu tika organizētas ar Strenču, Valkas un Smiltenes novada
pašvaldību speciālistiem, visbeidzot diskusiju ciklu noslēdzot 23.
aprīlī, kad projekta ieviešanas iespējas tika pārrunātas ar Valmieras
pilsētas pašvaldības un Kocēnu, Beverīnas un Burtnieku novada
pašvaldību pārstāvjiem (sīkāk šeit). Diskusiju dalībnieki gandrīz
vienprātīgi pauduši konceptuālu atbalstu projekta idejai un ir gatavi
iesaistīties projekta īstenošanā, apzinoties, ka projekts ir atbalsts

pašvaldībām sociālo pakalpojumu nodrošināšanā.
Paredzams, ka 2015. gada jūnijā pašvaldības, kuras sniegušas
konceptuālu atbalstu, slēgs nodomu protokolus ar VPR, tādējādi
oficiāli kļūstot par projekta partneriem. Projekts paredz, ka tā
ieviešanu uzraudzīs Labklājības ministrija, savukārt VPR deleģēta
projekta ieviešana ciešā sadarbībā ar pašvaldībām.
Par deinstitucionalizāciju
Deinstitucionalizācijas ietvaros tiek plānota sociālās aprūpes iestādēs
mītošo klientu vajadzību izpēte un individuālajām 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.
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TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

Aprīļa beigās noslēdzās
atkārtotā
publiskā
apspriešana
VPR
Ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas 2014.-2030. gadam un VPR Attīstības programmas
2014.-2020. gadam izstrādātajiem dokumentu projektiem.
Publiskās apspriešanas sanāksme notika Gulbenē, un tajā
piedalījās Gulbenes novada deputāti, novada pārvalžu vadītāji, un
citi atbildīgie speciālisti gan no Gulbenes, gan Alūksnes novadiem.
Galvenās diskusijas publiskās apspriedes laikā bija par tūrisma
attīstības teritoriju un apdzīvojuma struktūras attīstību Vidzemē,
kā arī par Gulbenes novada un pilsētas lomu reģionā.
Diskutējot par apdzīvojuma struktūras attīstību, Gulbenes novada
pārstāvji argumentēja nepieciešamību papildināt novada nozīmes
attīstības centru sarakstu ar atsevišķiem Gulbenes novada
attīstības centriem. Balstoties uz publiskās apspriešanas
rezultātiem, dokumentu gala redakcijā šie centri tiks iekļauti kā
potenciālie novada nozīmes attīstības centri.
Diskusijas dalībnieki vērsa uzmanību arī uz gāzes apgādes
uzlabošanas nepieciešamību ap reģionālas nozīmes attīstības
centriem. Šī problēma ir aktuāla gan Gulbenes, gan Alūksnes
novadā, tāpēc, sagatavojot gala redakciju, šī problēma tiks
pastiprināti akcentēta, vēršot uzmanību uz nepieciešamību
stiprināt gāzes apgādes pieejamību Vidzemē.

Tāpat arī Gulbenes novada pārstāvji uzsvēra zemo valsts sniegto
pakalpojumu pārklājumu novadā un Gulbenes pilsētā, norādot uz
lielajiem attālumiem, kas iedzīvotājiem jāmēro uz citiem attīstības
centriem, lai saņemtu valsts sniegtos pakalpojumus. Viņi aicināja
dokumentos akcentēt nepieciešamību stiprināt Gulbenes pilsētas
lomu reģionā, attīstot valsts sniegto pakalpojumu pieejamību
iedzīvotājiem.
Kopumā publiskās apspriešanas laikā rakstiski komentāri tika
saņemti tikai no vienas pašvaldības ar priekšlikumiem
redakcionāliem papildinājumiem VPR Attīstības programmas
2014.-2020. gadam projektā.
8. maijā plānotajā VPR Attīstības padomes sēdē paredzēts
pieņemt lēmumu par izstrādāto attīstības plānošanas dokumentu
nodošanu atzinuma saņemšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai. Plānots, ka atzinums tiks saņemts jūnija
sākumā, lai līdz jūnija mēneša beigām VPR Ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2014.-2030. gadam un VPR Attīstības programmu 2014.2020. gadam varētu apstiprināt VPR Attīstības
padomē.

Ieva Kalniņa
Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja

VIDZEMES KULTŪRAS PROGRAMMA 2015
atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2015” atbalstu tiks
īstenota virkne kultūras pasākumu ar izglītojošām, radošām un
Vidzemes mantojumu popularizējošām aktivitātēm – aktuālā
informācija par projektu ieviešanas gaitu būs pieejama VPR mājas
lapā.
VPR izsludinātajā un administrētajā „Latvijas valsts mežu atbalstītās
ATBALSTĪTIE projektu pieteikumi Latvijas valsts mežu atbalstītās
Vidzemes kultūras programmas 2015” projektu konkursā, kas
Vidzemes kultūras programmas 2015 projektu konkursā
notika no 2015. gada 9. marta līdz 9. aprīlim, saņemts rekordliels
apskatāmi šeit.
projektu pieteikumu skaits – pavisam 153 pieteikumu ar
VPR pateicas projektu pieteicējiem par lielo
kopējo pieprasīto finansējuma summu 551 468,57 atsaucību un kopumā labi sagatavotajiem
projektu pieteikumiem!
eiro.
Ekspertu komisija, ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos
kritērijus, izvērtēja projektu pieteikumus un lēma atbalstīt pavisam
46 projektus par kopējo summu 75 303 eiro.
No 2015. gada maija līdz pat decembrim ar „Latvijas valsts mežu

Ieva Vītola
Vidzemes kultūras programmas koordinatore
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ES STRUKTŪRFONDU INFORMĀCIJAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRS

Vidzemē uzsācis darbu ES struktūrfondu informācijas un
uzņēmējdarbības centrs
Iedzīvotāji aicināti konsultēties par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām
2015. gada marta beigās uz VPR ES struktūrfondu informācijas centra bāzes tika izveidota jauna struktūrvienība – VPR ES struktūrfondu
informācijas un uzņēmējdarbības centrs. Tā darbības mērķis ir nodrošināt koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģionā,
sadarbojoties ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām. Centrs pakāpeniski kļūs par vienas pieturas aģentūru, nodrošinot nepieciešamo
zināšanu minimumu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Vairāk par jaunizveidotās struktūrvienības plānotajām aktivitātēm lasiet šeit .

ES fondu informācijas un
uzņēmējdarbības centra vadītāja

VPR ES struktūrfondu informācijas un
uzņēmējdarbības centrs
Adrese: Cēsu iela 19-61 (3.stāvs), Valmiera, LV

Komercdarbības speciāliste
(konsultācijas par uzņēmējdarbības
uzsākšanu un attīstību)

Lelde Ābele
lelde.abele@vidzeme.lv

Laima Engere
laima.engere@vidzeme.lv

Tālr. +371 64219021
Mob.t. +371 29266757

Tālr. +371 64219022
Mob.t. +371 28376912

CFLA klientu apkalpošanas centrā sniedz konsultācijas par iespējām pretendēt uz ES fondu līdzfinansējumu
27. martā tika atklāts klientu apkalpošanas centrs Rīgā, Meistaru ielā 10, interesentiem piedāvājot konsultācijas par
ES fondu līdzfinansējuma saņemšanas iespējām projektu realizācijai 2014. – 2020. gada plānošanas periodā. Klientu
apkalpošanas centrs informāciju sniedz gan telefoniski, gan atbildot uz jautājumiem e-pastā, gan arī nodrošinot
individuālas klātienes konsultācijas, uz kurām interesenti mēdz pieteikties pat iepriekš. CFLA klientu apkalpošanas
centra konsultācijas iespējams saņemt attālināti, rakstot e-pastu info@cfla.gov.lv vai zvanot uz klientu apkalpošanas
centra tālruni 27012216. Vairāk informācijas šeit .
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Projekts VIA HANSEATICA oficiāli noslēdzies: radies jauns
starptautisks tūrisma maršruts
Pagājuši trīs gadi, ieviešot projektu „Via Hanseatica“,
kurš šobrīd sasniedzis augstu popularitāti gan vietējo,
gan starptautisko tūristu vidū. Projekts, kura vadošais
partneris bija VPR, ir spilgts piemērs tam, kā no tipiska
projekta iespējams radīt augstas pievienotās vērtības
tūrisma produktu. Turklāt projekta partneri izteikuši
vēlmi sadarboties arī turpmāk un uzturēt projekta laikā
radīto arī pēc tam, kad oficiāli projekts noslēdzies. Par
to, kas tapis projekta laikā, lasiet šeit .

Pašvaldības vienojas par projekta VIA
HANSEATICA rezultātu uzturēšanu 2015.
gadā: tiks meklētas iespējas projekta
turpinājumam
25. martā Valkā tikās projekta „Via Hanseatica” bijušie un
potenciālie partneri no Latvijas, Igaunijas un Krievijas, kopumā ap
16 organizācijām, lai vienotos par turpmākajām aktivitātēm
projekta rezultātu uzturēšanai 2015. gadā.
Sanāksmes laikā tika pārrunātas ne tikai vitāli svarīgas aktivitātes
tūrisma maršruta „Via Hanseatica” popularizēšanai 2015. gadā,
bet arī iespējas attīstīt jaunas projektu idejas, uz kuru pamata
turpināt „Via Hanseatica” maršruta attīstību, veicinot tā
starptautisko atpazīstamību. Tāpēc sanāksmē piedalījās arī
potenciālie projekta partneri, kas jau šobrīd ir pauduši ticību
starptautiskā maršruta ietekmei uz reģiona attīstību un ir gatavi
iesaistīties „Via Hanseatica” tīklojumā, veidojot jaunas sadarbības

formas, sekmējot savu tūrisma uzņēmēju kapacitāti un zināšanas,
kā arī veicinot konkrētās pašvaldības ekonomisko izaugsmi, kuru
spēcinātu ienākošais tūrisms. Kā zināms, „Via Hanseatica”
dalībnieku loks nav slēgts, maršruts ir atvērts jaunu dalībnieku
uzņemšanai.
Lai lemtu par kopīgu maršruta attīstību, tiks izveidota „Via
Hanseatica” valde, kuras locekļi regulāri tiksies, lai pieņemtu
lēmumus par tūrisma maršruta attīstības virzienu. Tāpat katrā
valstī ir izvirzīti koordinatori, kuru atbildībā būs 2015. gadā
aktivitāšu īstenošana, lai līdz laikam, kad tiks atrastas jaunas
finansiāla atbalsta iespējas, līdz šim paveiktais netiktu laists zudībā
un tūristi regulāri tiktu informēti par atpūtas iespējām maršrutā,
stiprinot „Via Hanseatica” zīmolu.
2015. gada laikā paredzēts mērķtiecīgi strādāt ar tūroperatoriem
un tūrisma aģentūrām, rosinot izmantot tās priekšrocības un
iespējas, ko piedāvā „Via Hanseatica” tūrisma
maršruts. Vienlaikus, aktīvi tiek sekots līdzi ES
pārrobežu programmu piedāvātajām iespējām
– VPR šobrīd ir galvenais iniciators jaunu
projektu pieteikumu veidošanā, cerot gūt
Eiropas Savienības atbalstu, lai turpinātu attīstīt
„Via Hanseatica” tūrisma maršrutu, kura
potenciālu līdz šim saredzējuši jau daudzi
tūrisma nozares profesionāļi.
Ilze Liepa
Tūrisma eksperte
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Vidzemes ūdenstūrisma uzņēmēji piedalās klientu apkalpošanas
kvalitātes uzlabošanas treniņā
21. aprīlī Priekuļos aizvadīts VPR
rīkotais ūdenstūrisma uzņēmēju
praktiskais komunikācijas un
sadarbības treniņš „Vai laivotājam
vienmēr taisnība?”, kuru projekta
„Riverways”
ietvaros
vadīja
Latvijas
Zinātņu
akadēmijas
Ekonomikas institūta speciālisti. Seminārā piedalījās gan
pieredzējuši Vidzemes ūdenstūrisma uzņēmēji, gan iesācēji šajā
jomā, gan arī tūrisma gidi un citi ar ūdenstūrismu saistīti
interesenti. Semināra mērķis bija paaugstināt ūdenstūrisma
uzņēmēju klientu apkalpošanas kvalitāti, un veicināt viņu
uzņēmējdarbības attīstību.
Apmācību saturs tika veidots, balstoties uz iepriekšējā vasarā
„Riverways” ietvaros veikto pētījumu Latvijas tūrisma
pakalpojumu kvalitātes zīmola „Q-Latvia” ietvaros. Pētījuma
laikā, izmantojot „slepenā viesa” metodi, tika apmeklēti
Vidzemes, Kurzemes un Rīgas reģiona ūdenstūrisma uzņēmumi,
un vērtēta viņu saziņa ar klientu, viņu piedāvājums, kā arī citi

pakalpojuma sniegšanas kritēriji. Apmācību laikā īpaša nozīme
tika pievērsta tiem saskarsmes un sadarbības aspektiem, kuri
pētījumā saņēma viszemāko novērtējumu. Tika runāts gan par
netiešo komunikāciju – saziņu pa telefonu un elektroniski, gan arī
par tiešo komunikāciju un saskarsmes valodu un kultūru. Aktīvi
piedaloties treniņā, uzņēmēji izspēlēja dažādas situācijas no
savas darba ikdienas, kas ļāva viņiem iejusties klienta lomā jeb
„iekāpt laivotāja kurpēs” un paskatīties uz savu pakalpojumu no
malas. Uzņēmēji plašās diskusijās apmainījās ar pieredzi un
kopīgi meklēja labākos veidus, kā sadarboties ar visdažādākajiem
klientiem atšķirīgās situācijās, lai vienlaikus gan apmierinātu
laivotāju vēlmes, gan iegūtu sev pastāvīgu klientu.
Semināra laikā tika arī apbalvoti tie Vidzemes ūdenstūrisma
uzņēmēji, kas „Q-Latvia” pētījumā saņēma visaugstāko
novērtējumu un ieguva „Q-Latvia” kvalitātes zīmi – Baiļi,
Laivot.lv un Salacas kanoe.
Arī Vidzemes Televīzija ziņoja par šīm apmācībām— sižetu var
noskatīties šeit!

LEPOJAMIES!
VPR veidotais videoklips „Vidzemes upes – piedzīvojums aiz
katra līkuma!”, kas popularizē aktīvu atpūtu Vidzemes upēs,
ieguvis 1. vietu 8. Starptautiskajā tūrisma filmu festivālā
"Tourfilm Riga - 2015" nominācijā "Latvijas tūrisma produkts".
Šovasar visi uz Vidzemes upēm!

www.upesoga.lv

Ineta Puriņa
Projekta vadītāja
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Jaunās profesionālās pilnveides izglītības programmas energoefektīvā būvniecībā saņem
nozares ekspertu atbalstu
komandai jāturpina darbs, lai programmas un izglītības iestādes,
kurās šīs programmas varēs apgūt, būtu licencētas un reģistrētas
NVA izglītības iestāžu reģistrā.

Projekta BUILD UP Skills FORCE ietvaros turpinās sarunas ar
būvniecības un izglītības nozares ekspertiem un atbildīgo
ministriju pārstāvjiem, lai gūtu atbalstu projekta ietvaros
izstrādātajām profesionālās pilnveides programmām un
aktualizētu kvalificēta darbaspēka nozīmību būvniecības un
renovācijas nozarē. Jau iepriekš ziņots, ka projekta BUILD UP Skills
FORCE ietvaros tiek izstrādātas divas profesionālās pilnveides
izglītības programmas, lai paaugstinātu būvdarbu veicēju
zināšanas un prasmes – „Ēku siltināšanas darbi un energoefektīva
renovācija” un „Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi”. Projekta
pārstāvji ir tikušies gan ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA),
gan ar Būvniecības nozares ekspertu padomes (NEP), gan
Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvjiem.
Sarunās NVA Apmācību nodaļas vadītāja Valda Puiše atzinīgi
izteicās par jaunajām mācību programmām, kuru lielākā
priekšrocība būtu aktuālas un tirgū pieprasītas zināšanas par
gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību un energoefektivitātes
risinājumiem ēku renovācijā. Tā kā viņa uzskata, ka šīs
programmas varētu būt noderīgas esošajiem bezdarbniekiem,
NVA ir gatavi iesaistīties šo programmu realizēšanā, taču projekta

Lai varētu uzsākt sarunas ar ministriju atbildīgajām
amatpersonām par atbalstu projekta BUILD UP Skills FORCE
izglītības programmām un nepieciešamajiem likumdošanas
grozījumiem būvniecībā nodarbināto kvalifikācijas celšanai,
nepieciešams saņemt būvniecības nozares profesionāļu NEP
atzinumu par izveidoto izglītības programmu piemērotību
būvniecības profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un
iekļaušanu valsts un privātajās būvniecības profesionālajās
izglītības programmās. 19. februārī aizvadītajā NEP sanāksmē tika
saņemts atbalsts šo programmu izstrādei un realizācijai nākotnē.

11. martā aizvadīta pirmā tikšanās ar EM Būvniecības un mājokļu
politikas departamenta Būvniecības politikas nodaļas vadītāju
Renāru Špadi. Tikšanās laikā projekta pārstāvji iepazīstināja EM
pārstāvi ar priekšlikumiem, kas veicinātu stingrāku prasību
piemērošanu būvniecībā strādājošo izglītībai un kvalifikācijai, kas
savukārt celtu būvniecības nozares efektivitāti. Projekta eksperti
uzskata, ka šādas kvalifikācijas prasības būtu jāiestrādā Eiropas
Savienības grantu 2014.-2020. gadam saņemšanas kritērijos –
būvlaukumā strādājošajiem ir jābūt apmācītiem. EM šādu
iniciatīvu konceptuāli atbalsta, jo jau šobrīd izstrādātie vispārīgie
būvnoteikumi iekļauj terminu „kvalificēts būvdarbu izpildītājs”,
kas dod iespēju iepirkumos izvirzīt kvalifikācijas prasības ne vien
pret tehniskā projekta izstrādātajiem, bet arī pret būvniecībā
iesaistītajiem strādniekiem, tādejādi veicinot
strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanu. Līdz
ar to šāda prasība grantu saņemšanas
kritērijos veicinātu esošās likumdošanas
ieviešanu.

Aija Rūse
Projekta vadītāja
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ES FONDU INFORMĀCIJAS CENTRA JAUNUMI
Organizētais seminārs iepirkumu speciālistiem kupli apmeklēts

ES fondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs turpina
regulāri rīkot bezmaksas informatīvos seminārus dažāda profila
pašvaldību speciālistiem. Marta beigās notika seminārs par
publisko iepirkumu plānošanas un norises galvenajiem
principiem ES fondu projektos. To apmeklēja vairāk kā 50
speciālistu no visas Vidzemes. Par semināra laikā apskatītajiem
jautājumiem lasiet šeit . (Lektora prezentācijas pieejamas šeit ).
Seminārs tika organizēts projekta „Tehniskā palīdzība Vidzemes
plānošanas
reģiona
ES
fondu
informācijas
centra
darbībai” (Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/11/03/003) ietvaros.

„Problēmas visur līdzīgas, risinājumi dažādi”: pieredzes apmaiņas brauciens dabaszinību
skolotājiem
Marts un aprīlis bijuši raženi mēneši projekta „Tehniskā palīdzība
Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra
darbībai” īstenošanā. Organizēts vērtīgs pieredzes apmaiņas
brauciens dabaszinību skolotājiem – pavisam tajā piedalījās 40
pedagogi no visas Vidzemes, viesojoties pie kolēģiem Cēsu
novada, Priekuļu novada, Vecpiebalgas novada, Cesvaines novada
un Madonas novada pašvaldībās. Brauciena laikā pedagogi
iepazinās, kā ar Eiropas Savienības fondu līdzekļu un citu finanšu
avotu līdzfinansējumu skolās nodrošināta materiālā bāze
dabaszinību
mācību
priekšmetu
apguvei.
Vienlaikus
apmeklējamās izglītības iestādes dalījās pieredzē par dažādām
iniciatīvām, kādas tās īsteno dabaszinību jomā, piemēram, dalība
Eko skolu programmā un citos
projektos. Par to, kas tika apskatīts
brauciena laikā, lasiet šeit.

Lelde Ābele
ES fondu informācijas un
uzņēmējdarbības centra vadītāja
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Konkurss „5 minūtes manā sapņu profesijā”: skolēnus iepazīstina ar Vidzemes profesionālās
izglītības iestāžu mācību programmām
Martā noslēdzās VPR ES Struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centra organizētais konkurss 7.-9. klašu skolēniem „5 minūtes
manā nākotnes profesijā”. Kopumā konkursā piedalījās 56 skolēni, pārstāvot izglītības iestādes ne tikai no Vidzemes, bet arī no citiem
plānošanas reģioniem. Konkursa uzvarētāji balvā saņēma iespēju doties bezmaksas ekskursijā uz kādu no sev interesējošajām
Vidzemes profesionālās izglītības iestādēm.
Konkursa 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. Pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstam, lielākajā daļā izglītības
iestāžu, infrastruktūra un materiālā bāze uzlabota tā, lai sniegtu saviem audzēkņiem augsta līmeņa zināšanas un profesionālās
iemaņas, ko novērtē nākamie darba devēji. Ekskursijas laikā tiks izcelti īstenotie Eiropas Savienības fondu projekti skolās, akcentējot
ieguvumu, ko šāds atbalsts sniedzis.
Laikā no 29.aprīļa līdz 14. maijam konkursa uzvarētāji viesosies Cēsu Profesionālajā vidusskolā, Valmieras tehnikumā, Smiltenes
tehnikumā, Priekuļu tehnikumā, kā arī Ērgļu Profesionālajā vidusskolā, lai iepazītos tuvāk ar profesionālās izglītības iestāžu
piedāvātajām mācību programmām, kā arī iepazīsies ar skolu absolventu veiksmes stāstiem kā mācības profesionālās izglītības iestādē
ietekmēja viņu karjeru.
Saraksts ar konkursa uzvarētājiem pieejams šeit.

Lelde Ābele
ES fondu informācijas un
uzņēmējdarbības centra vadītāja
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Rosina piedalīties konkursā „ES struktūrfondi Vidzemē”, aicinot smelties idejas savai attīstībai
Ik mēnesi konkursa „ ES struktūrfondi Vidzemē” ietvaros tiek
izsludināta jauna kārta, aicinot ikvienu interesentu atbildēt
uz 10 iepriekš sagatavotiem jautājumiem. Dalība konkursā
ne tikai paplašina konkursantu zināšanas par to, kur reģionā
veiksmīgi ieguldīti ES struktūrfondu līdzekļi – meklējot
pareizās atbildes, tiek apzināti produkti un pakalpojumi, par
kuriem līdz šim konkursanti nav zinājuši.
Turklāt produkti attīstīti, ieguldot struktūrfondu līdzekļus.
Tādējādi, piedaloties konkursā, tiek gūta gan praktiski
noderīga informācija ikdienai, gan arī konkursanti tiek
mudināti smelties idejas savai attīstībai un, kas zina – varbūt
drīzumā arī kāds no konkursa dalībniekiem izmēģinās
veiksmi ES struktūrfondu piesaistē, lai attīstītu savu sen
lolotu sapni.

Katru mēnesi starp tiem konkursa dalībniekiem, kas
iesūtījuši pareizi atbildes uz konkursa jautājumiem tiek
izlozēti 3 laimīgie, kuri īpašumā saņem veicināšanas balvas
no VPR. Gada beigās notiks cīņa par galveno balvu – izlozē piedalīsies visi, kas katrā konkursa kārtā būs piedalījušies, atbildot pareizi uz
visiem jautājumiem.
Konkursa „ES struktūrfondi Vidzemē” nolikums pieejams šeit , savukārt konkursa kārtas tiek izsludinātas VPR mājaslapā
www.vidzeme.lv un VPR sociālo tīklu kontos.

26. maijā tiks organizēts seminārs sabiedrisko attiecību
speciālistiem
Informējam, ka 26. maijā Valmierā notiks bezmaksas seminārs sabiedrisko attiecību speciālistiem

"Biežāk pieļautās kļūdas Eiropas fondu 2007-2013 projektu publicitātes prasību ievērošanā".
Semināra lektori – Kaspars Rūklis (komunikācijas treneris, lektors Latvijas Universitātē, kā arī izbijis komunikācijas menedžeris LatvijasIgaunijas programmā Tartu), Rolands Laķis (sociālo mediju eksperts), kā arī Daiga Reihmane (sabiedrisko attiecību vadītāja Centrālajā
finanšu un līgumu aģentūrā).
Plānotā semināra darba kārtība šeit.
Interesenti aicināti pieteikties semināram VPR mājaslapā sadaļā „Semināri VPR”.

Lelde Ābele
ES fondu informācijas un
uzņēmējdarbības centra vadītāja
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VPR JAUNUMI
Marts/Aprīlis 2015
www.vidzeme.lv

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 speciālistes Anita Āboliņa
(anita.abolina@vidzeme.lv, tālr. 29454752) un Rūta Vasermane (ruta.vasermane@vidzeme.lv, tālr.
26513351).
Citējot vai pārfrāzējot obligāta atsauce uz “VPR Jaunumi”
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