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Vidzemes plānošanas reģiona
Izdevums reizi 2 mēnešos

Novembris/Decembris 2014
Atskats uz 2014. gadu

Par ciešāku sadarbību 2015. gadā
sadarbība ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas
Tirdzniecības un Rūpniecības kameru par labvēlīgas vides
radīšanu
uzņēmējdarbībai.
Arī
valstiskā
mērogā
uzņēmējdarbības stiprināšana ir viena no prioritātēm. ES fondu
informācijas centri 2015. gadā pārstrukturizēsies, kļūstot par
uzņēmējdarbības centriem. Tiks sniegtas konsultācijas, rīkoti
semināri, skaidrojot valsts un Eiropas uzņēmējdarbības atbalsta
mehānismus.

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome un iestādes
darbinieki šajā pastāvīgi svārstīgajā situācijā ir aktīvi un
mērķtiecīgi strādājuši, lai aizstāvētu reģiona pašvaldību un
iedzīvotāju intereses un vienotu visas iesaistītās puses dialogā,
kopīgu konstruktīvu risinājumu rašanā un sadarbībā šo
risinājumu ieviešanā.

Šobrīd prognozēts, ka jaunais gads plānošanas reģioniem varētu
atnest arī jaunas, ministriju deleģētas funkcijas, jo atzīts, ka ir
jautājumu loks, kuru risināšana nacionālā līmenī nav tik efektīva.
Viens no valsts mēroga projektiem sociālās aprūpes jomā, par
kura ieviešanu līdzatbildīgi būs plānošanas reģioni, ir sociālo
pakalpojumu deinstitucionalizācija, paredzot, ka cilvēkiem, kuri
pašlaik uzturas valsts sociālās aprūpes institūcijās un kuru
veselības stāvoklis to atļauj, pakāpeniski tiks radīti apstākļi dzīvei
sabiedrībā. Sava loma reģioniem būs arī pieaugušo izglītības
jomas pilnveidošanā. Tiek plānots, ka plānošanas reģioniem tiks
uzticētas funkcijas vairākās jomās, kā piemēram, jau minētā
uzņēmējdarbība, sociālā aprūpe, pieaugušo izglītība, kā arī
jauniešu politika, darba tirgus un nodarbinātība, ar kuru
palīdzību centīsimies uzlabot gan iedzīvotāju dzīves kvalitāti, gan
arī kopumā sekmēt reģiona attīstību un konkurētspēju, kļūstot
par labu vietu, kur augt, dzīvot un strādāt, kuru apmeklēt un
iepazīt!

Esam sekmīgi piesaistījuši Eiropas Savienības līdzekļus teritorijas
attīstībai, un ieguvēji no tā ir gan pašvaldības, gan reģiona
iedzīvotāji. Esam pārstāvējuši reģiona intereses nacionālajās un
pārrobežu komitejās un darba grupās.

Mēs aicinām mūsu reģiona pašvaldības strādāt plecu pie pleca
gan savā, gan reģiona labā, domājot par ilgtspējīgu Vidzemes
attīstību! Esam pārliecināti, ka, skatoties caur kopīgu reģiona
prizmu, arī vietējie jautājumi var tikt risināti veiksmīgāk!

Plānošanas reģionu institūcija sevī apvieno valsts un pašvaldību
varu. Šeit saskaras valsts centralizācijas - decentralizācijas un
varas koncentrācijas – dekoncentrācijas principi. Saskaras
sabiedrības un pašvaldību vajadzības ar valsts varas diktētiem
uzstādījumiem. Tādēļ jau kopš plānošanas reģionu izveides,
dažādos līmeņos pastāvīgi tiek apspriesti plānošanas reģionu
reformu, reorganizāciju, likvidēšanas vai pārstrukturēšanas
plāni, cenšoties mainīt šo valsts un vietējās varas līdzsvaru uz
vienu vai otru pusi.

Reģionālās politikas plānošana un saskaņošana notiek ar reģiona
pašvaldībām – to intereses tiek ņemtas vērā gan izstrādājot
attīstības plānošanas dokumentus, gan sagatavojot jaunus
projektu pieteikumus ideju realizēšanai Vidzemē. Pagājušā gada
nogalē publiskajai apspriedei tika nodoti VPR Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un VPR Attīstības
programmas 2014.-2020. gadam projekti. Dokumentus plānots
apstiprināt 2015. gada pirmajā pusgadā.
Domājot par Vidzemes reģiona attīstību, paredzams, ka tiks
stiprināta arī plānošanas reģiona loma uzņēmējdarbības un
reģiona sociālekonomiskās attīstības veicināšanā. Aizsākta

Lai šajā gadā runā darbi! Spēku, izturību un
panākumus 2015. gadā!

Hardijs Vents
Vidzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomes priekšsēdētājs
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Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un
projektu nodaļai 2014. gads, tāpat kā
visiem projektu attīstītājiem Eiropā, ir bijis
projektu noslēgšanas un jaunu ideju
attīstības posms.

Atskatoties uz tiem projektiem, kuri 2014.
gadā ir pabeigti vai iegājuši noslēgšanas
fāzē, esam analizējuši, kāds ir bijis katra
projekta pienesums, ko katrs no tiem savā
jomā ir mainījis.
Projekts
„Medi@tic”
pirmoreiz
runā
par
audiovizuālo sektoru kā
Vidzemes specializācijas nišu un ir radījis
pārliecību par šīs jomas izaugsmes
iespējām. To arī apliecina vēlāk veiktais
pētījums "Vidzemes plānošanas reģiona
viedās specializācijas iespējas" projektā
„Kapacitātes stiprināšana un institucionālā
sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas
valsts institūcijām, vietējām un reģionālām
iestādēm”. Projekta „Medi@tic” laikā ir
pārņemtas zināšanas un pieredze no
labākajiem digitālā mārketinga un mediju
ekspertiem, savestas kopā reģiona
ieinteresētās puses un kopīgi atrasti jomas
attīstības risinājumi. Ir izmainīts Vidzemes
Augstskolas mediju studiju programmas
saturs, izstrādāts vispārējās vidējās
izglītības mācību priekšmeta standarta
paraugs un mācību priekšmeta programma
„Komunikācija un mediji”.
Projektā
„Via
Hanseatica”
izveidots
unikāls,
trīs
valstis
šķērsojošs
tūrisma
maršruts
un
tā
tematiskie
maršruti,
apmācīti šī maršruta tūrisma uzņēmēji un
gidi, izveidota vienota mobilā aplikācija un
ceļojuma plānotājs piecās valodās, izdota
grāmata – ceļvedis, uzlabota maršruta
vizuālā atpazīstamība un attīstīta tūrisma
infrastruktūra Kocēnos, Cēsīs, Strenčos,
Valkā un Valmierā. Izveidota sadarbība

starp Latvijas, Igaunijas un Krievijas tūrisma
uzņēmumiem.
Projekts „RITS-net” pierādīja,
ka inteliģentās transporta
sistēmas (inovatīvi transporta
pakalpojumu risinājumi un
efektīva satiksmes pārvaldība, kuru īsteno
ar informācijas tehnoloģiju palīdzību) ir
attiecināmas ne tikai uz lielpilsētām, bet arī
uz lauku reģioniem. Caur projekta
aktivitātēm ir izdevies pozitīvi iespaidot
daudzu jomas profesionāļu viedokli
attiecībā uz transporta sistēmām un IT
pielietojumu tajās. Projekta ietvaros ir
izstrādāts «Transports pēc pieprasījuma»
pakalpojuma tehnoloģiskais un finanšu
modelis, kas kalpos par pamatu turpmākai
sabiedriskā
transporta
sistēmas
uzlabošanai reģionā.
Projekts „Move on
Green” ir aktualizējis
Eiropas
Savienībā
mobilitātes problēmas
lauku reģionos, t.sk. Vidzemes reģionā. Ja
līdz šim aktuālākas ir bijušas lielpilsētu
mobilitātes problēmas, tad projekts lika
paskatīties uz lauku – pilsētu mobilitātes
likumsakarībām:
vāja
pilsētu
sasniedzamība ar sabiedrisko transportu

rada personīgo automašīnu pieplūdumu
pilsētās un sastrēgumus. Projektā tika
gūtas zināšanas un pieredze no labākajiem
transporta jomas ekspertiem, tika savestas
kopā nacionāla, vietējā un reģiona līmeņa
ieinteresētās puses un kopīgi atrasti
Vidzemes reģionam piemēroti ilgtspējīgi
risinājumi sabiedriskā transporta jomā. Ir
uzsākts darbs pie „Transports pēc
pieprasījuma” prakses ieviešanas Vidzemē.
Projekts
„Health
for
Growth” ir pozicionējis
veselības nozari kā augošu
uzņēmējdarbības nozari. Daudzos tas ir
mazinājis uzskatu par veselības aprūpi kā
tikai patērējošu nozari. Ir veikta
uzņēmējdarbības
vides
izpēte
potenciālajiem veselības aprūpes mājās
pakalpojumu sniedzējiem, iegūtas un
popularizētas zināšanas un pieredze no
labākajiem ekspertiem, kuri darbojas
veselības uzņēmējdarbības sektorā, attīstīts
dialogs starp veselības nozarē visos
līmeņos iesaistītajām pusēm un izstrādāta
Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrības
veselības stratēģija. Tā rezultātā veselības
aprūpe ir izvirzījusies par vienu no
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības
prioritātēm līdz 2020. gadam.

Saplāno savu ceļojumu Via Hanseatica plānotājā www.viahanseatica.info un lieto arī mobilo
aplikāciju!
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Projekta
„Histcape”
rezultātā
tapušais labo prakšu pārņemšanas plāns un
politikas rekomendācijas bijušas par pamatu
Vidzemes
plānošanas
dokumentu
uzlabošanai ainavu pārvaldības jomā. Ir
veicināta vienotas izpratnes radīšana,
lietojot terminu «ainava» un aktualizēta
ikdienā
lietojamo
ainavu
kvalitātes
nozīmība. Projekta laikā Burtniekos tika
izvietoti aptaujas stendi, ļaujot gan
vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem vērtēt
apkārt esošo ainavu, tādējādi praktiski
piedaloties vietējās ainavu politikas
veidošanā. Aptaujas rezultāti tika nodoti
Burtnieku novada pašvaldības rīcībā.
Visbiežāk ainava tiek vērtēta no ekspertu
viedokļa, bet ļoti retos gadījumos iedzīvotāju skatījumā. Šis piemērs parādīja,
ka iedzīvotāji un viesi ir vērtīgi un atbildīgi
padomdevēji ainavu plānošanas jautājumos.
„Grisi+” projekta ietvaros
Vidzemes
plānošanas
reģions, Latvijas Pašvaldību
savienība
un
astoņas
Vidzemes novada pašvaldības (arī Baldone
no Rīgas plānošanas reģiona) parakstījušas
nodomu protokolu par labās prakses
pārņemšanu savā novadā attālinātā darba

attīstībai. Projekts ir aktualizējis attālinātā komitejā.
darba tēmu, kā arī lauku teritoriju attīstības
Projekta „Latvijas plānošanas
iespējas izmantojot ģeomātikas rīkus.
reģionu
un
vietējo
Reģiona un pašvaldību attīstības plānotāji
pašvaldību
teritoriālās
un citi speciālisti ir ieguvuši vērtīgas
attīstības
plānošanas
zināšanas un jaunas idejas par ģeotelpisko
kapacitātes palielināšana un attīstības
datu
izmantošanas
iespējām
vietas
plānošanas dokumentu izstrādāšana”
mārketingā un attīstībā.
ietvaros ir izvērtētas reģiona viedās
Projekts „Tourage” specializācijas iespējas, un ieinteresētās
ir radījis izmaiņas puses ir iesaistītas attīstības plānošanas
tūrisma pakalpojumu sniedzēju, kā arī dokumentu izstrādē, tādējādi nodrošinot
tūrisma politikas plānotāju attieksmē pret sabiedrības
līdzdalību
un
mandātu
ceļotājiem — senioriem. Noskaidrotas Vidzemes
reģiona
attīstības
mērķu
senioru ceļošanas prasības, apzinātas definēšanā. Ir stiprināta reģiona un
intereses gan Latvijā, gan citur Eiropā, kā arī pašvaldību speciālistu kapacitāte un
veicināta īpaši senioriem piemērotu tūrisma kompetence
attīstības
plānošanas
produktu attīstība. Ar "Amatas pagastu jautājumos, apgūstot Norvēģijas attīstības
stāstnieku" apmācību uzsākta brīvprātīgo plānošanas pieredzi. Ir izstrādāta reģiona
senioru gidu kustība Latvijā, tādējādi attīstības dokumentu 1. redakcija. Šo
paaugstinot senioru dzīves kvalitāti un projektu veiksmīgi papildinājis projekts
uzlabojot paaudžu sadarbību, reģiona „Jaunieši un demokrātija”, kas jauniešiem
skolniekiem un ģimenēm ar bērniem lika domāt par to, kā iesaistīties sev aktuālu
klausoties pagasta stāstnieku interesantajos problēmu risināšanā pašvaldībā un reģionā,
vietas un cilvēku dzīves stāstos. Pateicoties un kā ar savām idejām sniegt ieguldījumu
projekta iniciatīvām, seniorus sāk uzlūkot kā reģiona attīstības dokumentu izstrādē.
nozīmīgu reģiona attīstības resursu. Senioru
tūrisma jautājumi un to loma ekonomiskajā
attīstībā tika plaši apskatīta arī VPR Paraugoties atpakaļ, jāsecina, ka, sākot šeit
organizētajā plaši pārstāvētajā konferencē minēto projektu izstrādi, mēs uz daudzām
skatījāmies
atšķirīgi.
Jaunas
Briselē, Eiropas Savienības Reģionu lietām
zināšanas ir nesušas dziļāku izpratni un
ļāvušas saskatīt līdz šim nepamanītas
likumsakarības un jaunus risinājumus
ierastajās lietās, kur sākotnēji ir šķitis, ka
izmaiņas ir neiespējamas.
Uzsākot 2015. gadu un jauno plānošanas
periodu, es visiem projektu cunftes
kolēģiem novēlu jaunus
izaicinājumus un ambīcijas,
lielus plānus un gandarījumu
par paveikto!

Amatas seniori izrāda ekskursantiem novada bagātības

Laila Gercāne
Attīstības un projektu nodaļas vadītāja
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TERITORIJAS PLĀNOŠANAS NODAĻA 2014

Noslēdzies 2014. gads, kas Teritorijas
plānošanas nodaļai bijis ļoti intensīvs, jo
prioritāte bija darbs pie jaunu reģiona
attīstības
plānošanas
dokumentu
izstrādes, lai reģions ar labām
iestrādēm un precīzu reģiona vajadzību
un interešu apzināšanu sagatavotos
nākamajam plānošanas periodam.

gada pirmajā pusē tos varētu apstiprināt
VPR Attīstības padomē.
2014. gads gan pašvaldībām, gan arī
reģionam ir bijis būtisks, domājot par
tuvāko septiņu gadu nākotni, jo ir aktīvi
sniegti
priekšlikumi
informatīvajam
ziņojumam
„Par
pilsētvides
un
policentriskās
attīstības
investīciju
ieviešanas principiem ES fondos 2014.2020. gadam”. Šis dokuments būs pamats
plānotajai reģionālajai politikai šajā
plānošanas periodā, tāpēc jau tagad
vairākas pašvaldības uzsākušas esošo
attīstības programmu investīciju plānu
aktualizēšanu, dažas jau ķērušās pie jaunas
attīstības programmas izstrādes, lai
nodrošinātu normatīvo aktu prasības, kas
nosaka attīstības plānošanas dokumentu
saturu un atbilstību nacionāla līmeņa
politikas plānošanas dokumentiem.

Lai veicinātu Vidzemes reģiona
ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību,
viena no VPR pamatfunkcijām ir
teritorijas attīstības plānošana.
Šīs
funkcijas veiksmīgai realizācijai VPR
2014. gada sākumā uzsāka dalību
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.2014. projektā „Latvijas plānošanas
reģionu
un
vietējo
pašvaldību
teritoriālās
attīstības
plānošanas
kapacitātes palielināšana un attīstības
plānošanas dokumentu izstrādāšana”,
kura ietvaros tiek izstrādāti reģiona
attīstības plānošanas dokumenti.
Izstrādājot
attīstības
plānošanas
dokumentus, aktīvi komunicējām ar
mērķgrupām,
lai
panāktu
ticību
izstrādātajiem dokumentiem sabiedrībā un
sociālo akceptu reģionā. Tas nesa līdzi
lielāku
darba
ieguldījumu
un
administrācijas resursus, taču rezultātā
ceram iegūt lielāku pašvaldību, nevalstisko
organizāciju, valsts institūciju un citu
plānošanas procesā iesaistīto pušu izpratni
par to, cik nozīmīgi ir piedalīties reģiona
plānošanas dokumentu izstrādē un
sajusties līdzatbildīgiem kopīgi nosprausto
mērķu sasniegšanā. Tieši tāpēc gada
pirmajā pusē tika organizētas tematiskās
darba grupas, kuru ietvaros dalībnieki
diskutēja gan par reģiona stratēģiskajiem
mērķiem, gan ilgtermiņa un vidēja termiņa
prioritātēm, kas būtu iekļaujamas attīstības
plānošanas
dokumentos.
Kopumā
organizējām 11 tematiskās darba grupu
sanāksmes, kuras vadīja eksperti attiecīgajā
jomā (uzņēmējdarbības attīstība, lauku
apdzīvotības un vides attīstība, transports

Arī 2014. gadā Vidzemes pašvaldības ir turpinājušas
darbu pie savu attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes, un gandrīz visām tas ir veiksmīgi izdevies.

un pieejamība, pakalpojumu attīstība,
pārvaldība).
Lai
noteiktu,
kurās
uzņēmējdarbības
jomās
Vidzemes
reģionam
ir
vislielākais
viedās
specializācijas potenciāls, tika izstrādāts
arī Vidzemes viedās specializācijas iespēju
pētījums.
Gada otrajā pusē reģiona speciālisti kopā
ar ekspertiem rīcības plāna izstrādei
strādāja
pie
Ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas,
attīstības
programmas
stratēģiskās daļas, kā arī rīcības plāna
izstrādes. Šajā darbā balstījāmies gan uz
tematisko darba grupu rezultātiem, gan
konsultācijām ar atbildīgajām nozaru
ministrijām.
Šobrīd, balstoties uz pirmās redakcijas
publiskās apspriešanas rezultātiem, notiek
aktīvs darbs pie attīstības plānošanas
dokumentu pilnveidošanas, lai jau 2015.

Jaunais 2015. gads iezīmējas ar Latvijas
Prezidentūru ES Padomē, kur viens no
reģionālās attīstības jautājumiem ir Latvijas
nostāja un intereses attiecībā uz ES pilsētu
politikas izstrādi t.sk. mazo un vidēji lielo
pilsētu lomu un ieguldījumu ES izaugsmes
mērķu sasniegšanā. Vidzemes plānošanas
reģiona teritorijas plānošanas nodaļa savas
kompetences ietvaros aktīvi iesaistīsies šo
jautājumu virzībā. Tāpat 2015. gadā darbu
uzsāks Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēma (TAPIS), kas līdzi nesīs
jaunus izaicinājumus pašvaldību ikdienas
darbā. Turpināsim jau iesāktos darbus, lai
veiksmīgi pabeigtu darbu pie attīstības
plānošanas dokumentu izstrādes un veiktu
pirmos soļus šo dokumentu īstenošanā.

Ieva Kalniņa
Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA NODAĻA 2014

VPR aktīvi strādā pie jaunas pilotprojekta idejas attīstīšanas – pakalpojuma „Transports pēc
pieprasījuma” izveides
Jaunu lietu iedzīvināšana prasa laiku – Vidzemes plānošanas
reģions visu 2014. gadu aktīvi strādājis pie jaunas pilotprojekta
idejas attīstīšanas un plānots, ka darbs mērķtiecīgi tiks turpināts
arī 2015. gadā. Latvijā vēl nebijis sabiedriskā transporta
pakalpojums „Transports pēc pieprasījuma” šķiet interesants
ne tikai vairākām pašvaldībām Vidzemē un sabiedriskā transporta
pārvadātājiem, pozitīvu atbalstu idejai paudusi arī Autotransporta
direkcija un Satiksmes ministrijas pārstāvji.
Pakalpojums varētu risināt sabiedriskā transporta pieejamību
attālākos lauku reģionos, kur šobrīd pārvadātājiem grūti
nodrošināt regulārus reisus, jo mazā iedzīvotāju skaita dēļ,
mērojot lielus attālumus, reisi nav rentabli un rada pārvadātājiem
zaudējumus, kas savukārt tiek kompensēti no valsts budžeta.
Interese par projektu ir arī citiem plānošanas reģioniem, kuri ar
cerībām raugās uz konkrēto iespējamo risinājumu.
Pakalpojums „Transports pēc pieprasījuma” pēc būtības ir
papildinājums sabiedriskajam transportam. Vietās, kur
sabiedriskais transports kursē neregulāri vai nekursē vispār,
iedzīvotājiem ir dota iespēja pieteikt individuālu braucienu sev
vēlamā laikā, lai nokļūtu līdz tuvākajam reģiona centram, kur
atrodas galvenās pakalpojumu saņemšanas vietas, piemēram,
ārsts, skola, veikals, u.tml. Pakalpojums tiek nodrošināts ar mazas
ietilpības transportlīdzekļiem, tādējādi ekonomējot resursus. Lai
pieteiktos braucienam, jāzvana uz pakalpojumu sniegšanas centru
vai jāpiesakās elektroniski internetvietnē – pēc šādas sistēmas
pakalpojums strādā citviet Eiropā.

pieprasījuma” pakalpojumu. Iedzīvotāji sniedza ziņas par saviem
braukšanas paradumiem, norādīja iemeslus, kāpēc regulārais
sabiedriskais transports nespēj apmierināt viņu vajadzības.
Atbalsts jaunajai idejai ir arī starp pašvaldībām – ¾ no Vidzemes
plānošanas reģionā esošajām pašvaldībām ir gatavas šāda
risinājuma ieviešanai, taču visvairāk tās interesē pakalpojuma
finansēšanas kārtība.
Sarunās ar sabiedriskā transporta pārvadātājiem, secināts, ka
Vidzemē piemērota pilotteritorija pakalpojuma testēšanai varētu
būt Mazsalacas novads, Rūjienas novads vai Valkas novads. Šogad
turpināsies sarunas ar pašvaldību pārstāvjiem.

Lai Latvijā ieviestu šādu sabiedriskā transporta veidu,
nepieciešams veikt izmaiņas arī Latvijas likumdošanā, šobrīd jau
saņemts atzinums, kādi grozījumi būtu nepieciešami. Pagaidām
nav skaidrības par idejas īstenošanai nepieciešamā finansējuma
avotu, taču vēl 2014. gadā Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvjiem pauda konceptuālu
atbalstu idejai, minot, ka, iespējams, pakalpojuma pilotprojektu
varētu finansēt no valsts mērķdotācijām sabiedriskajam
transportam.
Vidzemes plānošanas reģions pakalpojumu „Transports pēc
pieprasījuma” saskata kā iespēju, lai aizstātu regulāros
sabiedriskā autobusa maršrutus mazapdzīvotās teritorijās. Šāds
risinājums ir uz iedzīvotāju vajadzībām vērsts pakalpojums, turklāt
ļautu efektīvāk izmantot pasažieru pārvadājumiem paredzēto
valsts finansējumu.

Līdz šim idejas attīstīšanai veiksmīgi izmantots Eiropas Savienības
piešķirtais finansējums, jo ,realizējot Vidzemes plānošanas
reģionā vairākus projektus, kas saistīti ar Eiropas transporta
sistēmu attīstību, veikta gan Vidzemes iedzīvotāju aptauja, gan arī
veikts pētījums par to, kāds varētu būt optimālais pakalpojuma
ieviešanas modelis Vidzemē un cik tā ieviešana un darbības
uzturēšana varētu izmaksāt. Pētnieki vienbalsīgi uzskata, ka
pakalpojuma veiksmīga ieviešana atkarīga no iedzīvotāju atbalsta
šai idejai.
Apkopojot vidzemnieku aptaujas rezultātus, noskaidrots, ka 67%
no aptaujātajiem būtu gatavi izmantot „Transports pēc

Lotārs Dravants
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA NODAĻA 2014

2014. gadā iesācies darbs pie autobusu
pieturvietu apsekošanas Vidzemē
Tā kā visā valstī tiek veidota vienota autobusu pieturvietu datu
bāze, VPR Sabiedriskā transporta nodaļas darbinieki 2014. gada
otro pusi aktīvi pavadījuši, apsekojot Vidzemes plānošanas reģiona
teritorijā esošās sabiedriskā transporta pieturvietas.

attālumus
starp
pieturvietām.
Tieši
neprecīzie, vēl padomju
laikos
ar
automašīnas
spidometru
uzņemtie
attālumi ir biežs iemesls,
kāpēc pārvadātāju aprēķini
ir kļūdaini, jo vēlāk
nesaskan ar autobusu
nobraukumu mērījumiem,
radot
zaudējumus
pārvadātāju darbībā.

Pieturvietas apsekošanas laikā tiek noteiktas precīzas GPS
koordinātes, tiek fiksēts, kādā stāvoklī šobrīd ir pieturvieta. Kā
stāsta VPR Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs Lotārs Dravants,
apsekošanas laikā atklājies, ka pieturvietu stāvoklis ir ļoti dažāds –
atsevišķās lauku teritorijās ir gadījumi, kad tikpat kā nekas
neliecina, ka konkrētajā vietā atrodas pieturvieta. Šādas Apsekošana norit visos
reģionos
informācijas apkopošana ne tikai ļaus apzināt patieso pieturvietu plānošanas
vienlaicīgi,
sekojot
vienotai pieejai, ko 2014. gadā izstrādāja
stāvokli, bet, pateicoties GPS koordinātēm, ļaus precīzāk noteikt
Autotransporta direkcija. Darbs pie pieturvietu apsekošanas
Vidzemē turpināsies arī 2015. gadā, jo līdz šim brīdim apsekotas
apmēram puse jeb 1642 no visām esošajām
pieturvietām.

Lotārs Dravants
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs

KULTŪRA 2014
2014. gads ir bijis bagātīgs kultūras dzīvē ne vien Rīgā, kas bija
visas Eiropas Savienības kultūras galvaspilsēta 2014, bet arī
Vidzemes plānošanas reģionā.
Ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu tika turpināta Vidzemes
kultūras programmas realizācija, atbalstot dažāda mēroga
kultūras projektus, kas veicināja līdzsvarotu kultūras procesu
attīstību un kultūras pieejamību Vidzemes reģionā. Programmas
mērķis bija
sekmēt kvalitatīvu, inovatīvu un daudzveidīgu
Vidzemes kultūras pakalpojumu attīstību un pieejamību, veicinot
jaunradi, radošumu un zināšanu pārnesi.
Līdzīgi kā 2013. gadā, arī 2014. gadā tika saņemts liels projektu
pieteikumu skaits - 83 projekti par kopējo summu 253 037,40
EUR, kas ir apliecinājums tam, cik aktīvi un radošām idejām bagāti
ir vidzemnieki. Programmas ietvaros pieejamais finansējums bija
56 500 EUR, un no visiem 83 pieteikumiem šogad atbalstīts tika 31
projekts ar maksimālo atbalsta summu vienam projektam līdz pat
5000 EUR. Ar kultūras programmas atbalstu 2014. gadā tika
organizētas Vasaras saulgriežu radošās darbnīcas Valmiermuižā un
atklāts Pasaules latviešu mākslas centrs Cēsīs, izveidota Melānijas
Vanagas muzeja virtuālā ekspozīcija, Kārļa Skalbes 135. dzimšanas
dienas pasākumu cikls Vecpiebalgā, bibliotekāru profesionālās
kompetences pilnveide Valkā un vairāki citi vērtīgi projekti visā

Vidzemē.

Arī 2014. gadā VPR organizēja vairākus seminārus un konferences,
attīstot reģiona kultūras speciālistu profesionālās spējas un
iedvesmojot tos. Plašākās pārtikas izstādes Baltijas valstīs „Riga
Food 2014” ietvaros, kurā jau otro gadu apmeklētājus un gardēžus
priecēja arī Vidzemes reģiona mazo ražotāju stends, tika
organizēta arī kultūras programma, akcentējot reģiona kulināro
un kultūras unikalitāti.
Tāpat arī aizvadītajā gadā nemainīgi pārstāvējām reģiona
intereses LR Kultūras ministrijas konsultatīvās komisijas sēdēs, lai
noteiktu no valsts budžeta finansējamo izglītojamo skaitu
profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības
programmās.
Liels paldies visiem semināru un konferenču
dalībniekiem, organizatoriem un atbalstītājiem,
kā arī ļoti aktīvajiem projektu iesniedzējiem
Vidzemes kultūras programmā! Lai 2015. gads,
kurā Latvija ir ES Prezidējošā valsts, izvēršas vēl
radošāks un idejām bagātāks nekā iepriekšējais!
Rūta Vasermane
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU INFORMĀCIJAS CENTRS 2014

Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu
informācijas centrs 2014. gadā intensīvi
strādājis, lai piedāvātu dažādu jomu
reģiona speciālistiem iespēju iepazīties ar
kolēģu pieredzi reģionā, piedaloties
pieredzes
apmaiņas
braucienos.
Iepriekšējais plānošanas periods (2007.2013. gadam) noslēdzies, un teju katrā
jomā ir iespēja palepoties ar veiksmīgi
īstenotiem ES struktūrfondu projektiem, arī
Vidzemē. Ir īstais brīdis palūkoties uz
padarīto un smelties iedvesmu nākotnes
projektu idejām.
Visa gada griezumā ES fondu informācijas
centrs ir iesaistījies dažādu institūciju
organizēto informējošo un atbalstošo
pasākumu īstenošanā, piemēram, gada
sākumā Cēsīs un Alūksnē sadarbībā ar
Ekonomikas
ministriju
un
Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru tika
organizēti
informatīvie
semināri
„Daudzdzīvokļu
māju
renovācija.
Kvalitatīva
projektu
īstenošana
un
ilgtspēja”,
maijā
Madonā
aizvadīts
reģionālais forums „Atbalsts uzņēmējiem”,
gada otrajā pusē nodrošināta informācija
par Ekonomikas ministrijas rīkotajiem
forumiem „Atbalsts uzņēmējiem” par ES
fondu finansējuma piesaistes iespējām.
Informācijas centrs aktīvi iesaistījies arī
programmu
„Eiropa
pilsoņiem”,
„Erasmus+”, u.c. finanšu instrumentu
informatīvajos
pasākumos,
sniedzot
vidzemniekiem
aizvien
pieejamāku
informāciju par dažādām finansējuma
saņemšanas
iespējām
savu
ideju
attīstīšanai.
Februārī
Gulbenē
tika
organizēts seminārs par Publisko iepirkumu
likumu grozījumu ietekmi uz zemsliekšņa
iepirkumu veikšanu pēc 2014. gada 1.
janvāra, vienlaikus vēršot uzmanību uz
būtiskākajiem
pārkāpumiem
ES
struktūrfondu
projektu
zemsliekšņa
iepirkumos.
2014. gadā aktīvi strādāts arī pie Vidzemē
īstenoto ES Struktūrfondu projektu

izvērtējuma un rezultātu popularizēšanas.
Līdztekus jau ierastajiem informatīvajiem
semināriem, tika organizēti pieredzes
apmaiņas braucieni ar mērķi iepazīstināt
Vidzemes pašvaldību attīstības un projektu
speciālistus, dabaszinātņu skolotājus un
sociālos darbiniekus ar to, kā šo jomu
projektus ir īstenojuši kolēģi citos novados.
Apmainoties ar pieredzi, ieteikumiem un
redzot, cik daudz ir paveikts, varam
mācīties gan no pieļautajām kļūdām, gan
no veiksmīgās pieredzes. Šāda veida
pieredzes
braucieni
dabaszinātņu
skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem,
komunālo dienestu speciālistiem tiks
organizēti arī 2015. gadā. Šogad strādāsim
arī ar jaunu mērķauditoriju – skolēniem,
kurus iepazīstināsim ar profesionālās
izglītības iestāžu piedāvājumu.

cik tomēr lieliskā vietā, Vidzemē, dzīvojam,
cik daudz iespēju šeit paveras, un cik
svarīgs reģiona attīstībai ir cilvēks.
Gada nogalē tika organizēts fotokonkurss
„Vidzeme toreiz un tagad”, sniedzot
iespēju ikvienam vidzemniekam palepoties
ar Eiropas Savienības struktūrfondu gudru
un mērķtiecīgu ieguldīšanu Vidzemē.
Plašāk par to lasiet 15. lpp.

2014. gads ienesis arī būtiskas pārmaiņas
ES fondu informācijas centra darbībā, jo
gada otrajā pusē tika pieņemts „Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzija fonda
2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likums”. Tā kā likums vairs
neparedz reģionālo ES struktūrfondu
informācijas centru līdzdalību informācijas
un atbalsta sniegšanā esošajiem un
potenciālajiem
ES
fondu
atbalsta
saņēmējiem, 2015. gadā ES struktūrfondu
informācijas
centrā
gaidāma
pārstrukturizēšanās. Tas tiks pārveidots par

Vidzemes uzņēmējdarbības atbalsta
centru. Turpināsim organizēt bezmaksas

Vidzeme ir bagāta ar uzņēmīgiem,
drosmīgiem, radošiem cilvēkiem, kas
uzdrīkstējušies. Tas ik gadu pierādās
Vidzemnieku dārza svētkos, kad tiek
sumināti un izcelti labo darbu darītāji. Arī
2014. gadā, vasaras izskaņā, Pārgaujas
novada mednieku apmācību un atpūtas
bāzē „Mārkulīči” bija pulcējušies 2014.
gada „Veiksmes stāsti”. Tā kā noslēdzas
struktūrfondu īstenošanas periods, 2014.
gada dārza svētkos uzsvars tika likts uz
iniciatīvām,
kas
īstenotas
ar
ES
struktūrfondu atbalstu. Veiksmes stāstu
pulkam pievienojās 26 jauni stāsti, pa
vienam no katra reģiona novada. Šie
veiksmīgie projektu stāsti ir ļāvuši apjaust,

seminārus un konsultēsim klientus par
jautājumiem,
kas
saistīti
ar
uzņēmējdarbības
attīstību.
Centra
turpmākajām aktivitātēm sekojiet līdzi
nākamajos VPR Jaunumu izdevumos, kā arī
Vidzemes plānošanas
reģiona mājaslapā.
Uz tikšanos jaunos
semināros, kursos un
projektos!

Vēlot, lai Jaunā gadā
pietiek spēks piepildīt visas ieceres,
Lelde Ābele
ES fondu informācijas centra vadītāja
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2014. gadā ir turpinājusies „Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas
pārtikas klastera” izaugsme – ir attīstījusies sadarbība klastera
dalībnieku starpā, klastera sadarbība ar citiem nozaru klasteriem
Latvijā un sadarbība ar ārvalstu partneriem – nozaru klasteriem
Eiropā. Īpaši nozīmīga bijusi 2014. gada izskaņa, kad tika
pilnveidota klastera institucionālā un vadības struktūra. Klastera
dalībnieki vienojās par klastera kā biedrības dibināšanu,
apstiprinot biedrības valdi un statūtus, līdz ar to, ar 2015. gadu
savu darbību uzsāk biedrība „Latvijas augstvērtīgas un veselīgas
pārtikas klasteris”.

VIDZEMES PĀRTIKAS KLASTERIS 2014
pārstāvēts starptautiskā klasteru konferencē „BSR Cluster to
cluster conference and matchmaking”, kurā attīstītas jaunas
partnerības ar nozaru klasteriem Eiropā. Savukārt sadarbībā ar
Latvijas IT klasteri, Latvijas Loģistikas klasteri, Loģistikas klasteri no
Zviedrijas un Igaunijas IT klasteri tika sagatavots un iesniegts
projekta „5forexcellence” pieteikums Eiropas Komisijas
programmā „Uzņēmumu konkurētspēja un MVU” (COSME).
Pārtikas klasteris šobrīd aktīvi piedalās vairāku projektu
sagatavošanā. Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības
programmai tiek gatavots projekts „BSR Inno Food”, kura ietvaros
paredzēts veidot Baltijas jūras reģiona pārtikas nozares
profesionāļu sadarbības tīklu, lai veicinātu mazo un vidējo
uzņēmumu inovatīvu pārtikas produktu un saistīto pakalpojumu
attīstību, internacionalizāciju un savstarpējo sadarbību. Savukārt
projekts „BSR Food Innovation Lab” paredz pārtikas nozares
konkurētspējas veicināšanu, ieviešot ilgtspējības konceptu
pārtikas ražošanā un attīstot starptautisku atbalsta struktūru, kas
sekmēs Baltijas jūras reģiona pārtikas nozares ilgtspēju.

Biedrības „Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris” valde
paraksta līgumu par dibināšanu.

Aizvadītajā gadā notikušas četras klastera dalīborganizāciju
kopīgās sanāksmes, katru reizi tās rīkojot pie kāda no
dalībniekiem – pavasarī kolēģus uzņēma SIA „Valmiermuižas
alus”, vasarā SIA „Aloja-Starkelsen”, rudenī SIA „Sula”, savukārt
ziemā viens no klastera jaunajiem dalībniekiem SIA „Rozīne”.
2014. gadā klasteris ir uzņēmis trīs jaunus biedrus – jau pieminēto
SIA „Rozīne”, kas ražo Skrīveru mājas saldējumu, SIA „Teya”, kas
ražo tējas un SIA „Northern Treats”, kas ražo medu un uztura
bagātinātājus.

No kreisās: Zviedrijas vēstnieks Latvijā V.E. Henriks Landerholms, SIA
"Valmiermuizas alus" saimnieks Aigars Ruņģis, SIA "Felici" valdes

2014. gadā klastera dalībnieki ir iesaistījušies dažādās iniciatīvās,
tostarp DEMOLA Latvia projektā, kuras ietvaros studentu
komanda strādāja pie IT risinājuma Z/S „Ķelmēni” resursu
plūsmas pārraudzībai. Arī Vidzemes augstskolas organizētās
„Baltijas Starptautiskās vasaras skolas” ietvaros ārvalstu
studentiem bija iespēja strādāt pie SIA „Felici”, SIA „Very Berry”
un SIA „Rozīne” mārketinga kampaņām.

Gada nogalē Zviedrijas biznesa balvai VPR izvirzīja SIA „Felici”
kategorijā „Gada jaunais uzņēmējs”, savukārt SIA „Valmiermuižas
alus” kategorijā „Ilgtspējības izaugsmes balva”. Abi uzņēmumi
iekļuva trīs labāko uzņēmumu vidū katrs savā nominācijā. Šie
uzņēmumi ir arī biedrības „Latvijas augstvērtīgas un
veselīgas pārtikas klasteris” valdes dalībnieki.

Pagājušajā gadā turpinājās arī iesāktā sadarbība ar ārvalstu
partneriem. SIA „Perfecto”, SIA „Shpats and sons” un Z/S
„Gundegas” jau otro gadu pēc kārtas piedalījās VPR sadarbības
partneru – Magdeburgas tirdzniecības un rūpniecības kameras
(Vācijā) rīkotajā starptautiskajā pārtikas un amatnieku tirdziņā
„Europa-Markt 2014”. Septembrī Vidzemes pārtikas klasteris tika

Kristaps Ročāns
Latvijas augstvērtīgas un veselīgas
pārtikas klastera koordinators
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Plānošanas reģionu atbildībā
deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
2015. gads VPR uzsācies ar gatavošanos jaunam valsts mēroga
projektam sociālās aprūpes jomā – deinstitucionalizācijai
(turpmāk – DI). Gada sākumā visi pieci plānošanas reģioni uzsāks
darbu pie projekta pieteikuma sagatavošanas, lai saņemtu
finansējumu DI plāna izstrādāšanai un ieviešanai.
2015. gada sākumā plānots apstiprināt MK noteikumus
„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”
pasākuma
“Deinstitucionalizācija”
īstenošanas noteikumi”, kuri
paredz sabiedrībā balstītu
sociālo
pakalpojumu
ieviešanu, kas sniegs personai
atbalstu
funkcionālo
traucējumu
radīto
ierobežojumu pārvarēšanai,
dodot iespēju dzīvot mājās,
un bērnu gadījumā – augt
ģimeniskā
vidē,
ietverot
preventīvos pasākumus, lai novērstu ilgstošas sociālās aprūpes
un
sociālās
rehabilitācijas
institūciju
pakalpojumu
nepieciešamību.
Pasākuma finansējuma saņēmēji būs plānošanas reģioni.
Pasākuma īstenošanā ir svarīgi nodrošināt efektīvu pakalpojumu
pārklājumu visā valsts teritorijā, nodrošinot pašvaldību sadarbību
pakalpojumu sniegšanā un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību
pašvaldību iedzīvotājiem, neatkarīgi no pašvaldības lieluma.
Katrs plānošanas reģions sagatavos projekta pieteikumu un
īstenos projektu savā reģionā, balstoties uz Labklājības
ministrijas (LM) izstrādāto Rīcības plānu DI īstenošanai. Plānotās
projektu aktivitātes nosacīti var iedalīt 2 posmos – plānošanas
posmā un pakalpojumu sniegšanas posmā.
Plānošanas posmā tiks veikta mērķa grupu personu individuālo
vajadzību izvērtēšana un individuālo plānu izstrāde, balstoties uz
kuriem katrā plānošanas reģionā tiks izstrādāts DI plāns, nosakot

attīstāmo pakalpojumu teritoriālo izvietojumu. Pēc individuālā
novērtējuma veikšanas tiks noteikts, vai persona ir gatava dzīvei
sabiedrībā. Klientus, kuru saslimšanas ir ļoti smagas (III un IV
aprūpes līmenis), šobrīd nav iespējams un netiek plānots
piemērot dzīvei sabiedrībā, un viņiem joprojām tiks nodrošināta
iespēja saņemt institucionālās aprūpes pakalpojumus.
Savukārt pakalpojumu sniegšanas posmā konkrētajiem
nosacījumiem atbilstošas personas ar garīga rakstura
traucējumiem, kas uzturas Valsts sociālās aprūpes centros
(VSAC), tiks sagatavotas pārejai uz dzīvi sabiedrībā, kā arī tiks
sniegti sabiedrībā balstīti
pakalpojumi,
piemēram,
nodrošināti dienas centri,
specializētas darbnīcas u.c.
Šie pakalpojumi būs pieejami
gan tām personām ar garīga
rakstura traucējumiem, kas
uzturējušās VSAC, gan tām,
kas tajos nav nonākuši. Katrai
personai, kas iznāks no VSAC,
tiks
piesaistīts
sociālais
mentors, kurš tam palīdzēs
iekļauties
sabiedrībā.
Pasākuma
ietvaros
tiks
organizēti arī potenciālo
audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju motivēšanas pasākumi
bērnu skaita samazināšanai bērnu ilgstošās aprūpes institūcijās.
Par plānošanas reģionu sadarbības partneriem ir noteiktas
pašvaldības kā sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošinātājas,
valsts sociālās aprūpes centri un bērnu ilgstošas aprūpes
institūcijas, savukārt sociālo pakalpojumu sniedzēji, kas reģistrēti
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, varēs piedalīties
pasākuma īstenošanā kā pakalpojumu sniedzēji.

Plašāku informāciju par DI ieviešanas plāniem
LM pārstāvji sniegs Vidzemes plānošanas

Attīstības padomes sēdē 23.
janvārī, Mazsalacā.
reģiona

Ineta Puriņa
Projektu vadītāja
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Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību speciālistu konference
Turpinot iepriekšējos gados veiksmīgi
iesākto tradīciju vienu reizi gadā vienkopus pulcēt reģiona
pašvaldību attīstības speciālistus un palūkoties uz gadā paveikto, ir
aizritējusi Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību speciālistu
konference, kurā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieki.
Šogad konference tika veltīta audiovizuālajai jomai reģionā, jo
nozares izaugsmei ir potenciāls un vajadzīgie priekšnosacījumi, lai
attīstītu Vidzemi par izcilu vietu radošam digitālam darbam
pievilcīgā vidē.
Par veiksmīgiem piemēriem radošās digitālās uzņēmējdarbības

attīstībai stāstīja Valmieras biznesa un inovāciju inkubatora,
Madonas un Cēsu novada pašvaldību un Vidzemes Augstskolas
pārstāvji.

Tāpat konferences laikā tika sniegts atskats uz
šajā gadā paveikto. 2014. gads Vidzemes
plānošanas reģionam ir nozīmīgs, jo noslēdzas
vairāki projekti, dodot savu ieguldījumu reģiona
attīstībai tūrisma, uzņēmējdarbības, izglītības un
transporta jomā. Vairāk par konferenci lasiet šeit.

Krāšņi videoklipi un aizraujošs tūrisma ceļvedis stāsta par
Via Hanseatica bagātībām
2014. gadam noslēdzoties, projektā Via
Hanseatica joprojām noritēja spraigs darbs pie dažādām
aktivitātēm, lai popularizētu starptautisko tūrisma maršrutu RīgaSanktpēterburga.
Projekta ietvaros klajā nākuši astoņi videoklipi, uzskatāmi parādot
kā atšķirīgo, tā vienojošo visās trīs tūrisma maršruta „Via
Hanseatica“ valstīs. Videoklipus veidoja producentu grupa Hansa
Media, Latvijā pazīstamās režisores Adrianas Rozes vadībā,
savukārt mūzikas autors ir grupa „Brothers Among Wera“ no
Zviedrijas. Videoklipos atspoguļoti Via Hanseatica tematiskie
maršruti „Ģimenes prieki“, „Piedzīvojumi brīvā dabā“, „Satikt
cilvēkus, iepazīt kultūru“. Tāpat viens no videoklipiem
veltīts atpūtas iespējām ziemā. Atsevišķi videoklipi izveidoti arī
katrai no tūrisma maršrutā esošajām valstīm, ļaujot baudīt
tikai Latvijai, Igaunijai vai Krievijai raksturīgākās iezīmes. Savukārt
videoklips „Sajūti, izgaršo, pasmaržo – Via Hanseatica!“ dod
nelielu ieskatu par to, kas tūristam sagaidāms, dodoties ceļojumā
pa „Via Hanseatica“ maršrutu 580 kilometru garumā. Videoklipi
veidoti ar mērķi ikvienu iepazīstināt ar atpūtas iespējām „Via

Laila Gercāne
Projekta

Hanseatica“ maršrutā, mudinot izmantot ceļojumu plānotāju
travel.viahanseatica.info, kur iespējams saplānot katram pašam
savu ceļojumu.
Gada noslēgumā latviešu valodā tika izdots Via Hanseatica tūrisma
ceļvedis
„Neaizmirstamie
piedzīvojumi
maršrutā
„Via
Hanseatica””. Vēloties sniegt papildus pievienoto vērtību, tika
lauzts priekšstats par tipisku tūrisma ceļvedi – Via Hanseatica

tūrisma ceļvedim ir romāna cienīgs sižets, kas tūristu vienlaikus
gan izklaidē, gan arī izglīto. Drukātā formātā ceļvedis pieejams
Valkas novada, Strenču novada, Valmieras pilsētas,
Kocēnu novada, Cēsu un Siguldas tūrisma
informācijas centros. Taču, tā kā drukātie
eksemplāri ir ierobežotā skaitā, ceļvedis lasāms arī
elektroniski.

Ekrānšāviņš no videoklipa “Via Hanseatica — Latvija”; Valmieras muzejs

Dagnija Ūdre
Projekta vadītāja
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Akcijas „Upes Oga” ietvaros šovasar visvairāk laivots pa Gauju
Šī gada vasarā projekta Riverways ietvaros
plašu atpazīstamību ieguva akcija „Upes
Oga”, kuras mērķis bija aicināt iedzīvotājus
pavadīt brīvo laiku pie upēm, ezeriem un

Foto: www.ezi.lv

jūras krastā. Akcijas ideja bija ne tikai sniegt pozitīvu impulsu
cilvēkiem atpūsties pie ūdens, bet arī aicināt kaimiņus laivot latviešus Igaunijā un igauņus Latvijā, izceļot laivošanu kā lielisku
aktīvās atpūtas veidu – līdzīgi kā riteņbraukšana, skriešana,
došanās pārgājienā vai cita aktīvā atpūta dabā. Akcijas laikā
ikviens tika aicināts braukt ar laivu un reģistrēt vienu braucienu
Latvijā un vienu – Igaunijā. Akcijas dalībnieki par iecienītāko
laivošanai piemēroto upi izvēlējušies Gauju. To kā savu laivošanas
maršrutu norādījuši 51% akcijas dalībnieku.
Nākamā populārākā bijusi Abava - jau tikai ar 8%,
kam seko Daugava, Salaca, Irbe un Brasla - ar
mazāk nekā 5% katra. Un tikai pāris laivotāji savus
laivošanas maršrutus atzīmējuši Ventā, Tebrā,
Misā, Lielupē, Rojā, Mēmelē, Aiviekstē, Durbē un
citās upēs. Vairāk par projektu lasiet šeit.
Ineta Puriņa
Projekta vadītāja

Būvlaukumā strādājošo kvalifikācijai un atalgojumam jābūt savstarpēji
saistītiem: Briselē tiekas stratēģiskās iniciatīvas Build up Skills projektu ieviesēji
Novembra vidū projekta „Build up Skills FORCE” pārstāvji devās uz
Briseli, lai tiktos ar pārējiem stratēģiskās iniciatīvas „Build up
Skills” projektu ieviesējiem no visas Eiropas un apmainītos
pieredzēm, kā arī apmeklētu Ēku energoefektivitātes direktīvas
(Energy Performance of Buildings Directive) dalībvalstu sanāksmi.
Šādas sanāksmes ir būtiskas, lai katrs iniciatīvas ieviesējs pastāstītu
par sava projekta attīstības gaitu, gan arī uzklausītu citu pieredzi
un kopīgi strādātu pie problēmjautājumu risināšanas. Interesanta
pieredze uzklausīta jautājumā par būvlaukumā strādājošo
kvalifikācijas diferencēšanu – Igaunijā strādājošo kategorijas jau
ieviestas, savukārt Īrijā ir nodoms ieviest t.s. strādnieku pases,
kurās tiek veikti ieraksti par apmācībās iegūtajām zināšanām.
Tādējādi radīts stimuls arī strādniekiem būt ieinteresētiem savu
zināšanu un kvalifikācijas celšanā par energoefektīvu būvniecību,
jo kļūstot par speciālistiem, no tā atkarīgs gan prestižs, gan arī

atalgojums. Tāpat tika diskutēts par to, cik specifiskām šādām
apmācībām būtu jābūt, lai tās spētu sniegt nepieciešamās
zināšanas par energoefektīvu būvniecību, kā tās integrēt
profesionālās izglītības sistēmā, kā arī, vai šādai izglītībai vispār
būtu pieprasījums. Vairāk par tikšanās laikā izskanējušām atziņām
lasiet šeit.

Aija Rūse
Projekta vadītāja
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Vidzemes pašvaldības un iedzīvotāji atbalsta iniciatīvu „Transports pēc
pieprasījuma”
Vidzemes plānošanas reģiona rīkotajā seminārā „Mobilitātes
risinājumi un ilgtspējīgs transports lauku reģionos” pulcējās
gandrīz 60 ar transporta jomu saistīti profesionāļi – Vidzemes
pašvaldību speciālisti un sabiedriskā transporta pakalpojuma
nodrošinātāji, ministriju un plānošanas reģionu pārstāvji.
Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle savā runā uzsvēra, ka

Eiropas Savienībā vairāk tiek runāts par pilsētu mobilitāti un
mazāka uzmanība ir pievērsta lauku teritoriju mobilitātei. Eiropas
lauku teritorijas ir ļoti dažādas – atšķirīgi ceļu tīklojumi un
stāvoklis, iedzīvotāju blīvums un sarežģīts reljefs. Visi šie apstākļi
nosaka, ka risinājumi iedzīvotāju mobilitātes uzlabošanai nevar
būt vienādi. Katra situācija ir jāvērtē individuāli un jāmeklē
piemērotākais risinājums. Prezentācijas noslēgumā tika uzsvērts,
ka ilgtspējīgai mobilitātei lauku un kalnu apvidos Eiropas Savienībā
būtu jāvelta lielāka uzmanība.
Seminārs bija lieliska iespēja kopā savest iesaistītās puses, lai
apspriestu un rastu risinājumus ilgtspējīga transporta sistēmas
nodrošināšanai reģionos. Semināra vadītāja Daiga Mežapuķe
uzsvēra, ka „Dialogs starp institūcijām ir uzsākts, un tas ir pirmais
solis problēmu risināšanai.” Vairāk par šo semināru lasiet šeit.

Lelde Ābele
Projekta vadītāja

Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle izklāsta Eiropas sabiedriskā
transporta politiku

Izstrādāts pētījums „Mājas aprūpes pakalpojumu un uzņēmējdarbības attīstība
Vidzemes reģiona” un Visaptverošais ieviešanas plāns
Projekta „Health4Growth” īstenošanas gaitā VPR iepazinās ar
dažādiem labās prakses piemēriem no Eiropas un mācījās no
projekta partneriem. Kā vienu no vērtīgākajām idejām, kura tika
apzināta triju gadu laikā, plānošanas reģions atzina mājas aprūpes
pakalpojumu, kuru var skatīt kā uzņēmējdarbības formu. Lai
noskaidrotu, kā tas varētu darboties Vidzemē, tika veikts pētījums
„Mājas aprūpes pakalpojumu un uzņēmējdarbības attīstība
Vidzemes
reģionā”.
Kā norādīja pētījuma rezultāti, ceturtā daļa Vidzemes iedzīvotāju
ir seniori - vecumā no 65 gadiem. Tas nozīmē, ka šis pakalpojums
ir un būs nepieciešams reģiona iedzīvotājiem. Veselības aprūpes
iestādes reģionā mājas aprūpes pakalpojumu sniedz, bet tā
biežumu regulē LR Veselības ministrijas noteiktās kvotas, kas
nozīmē, ka visi pacienti šo pakalpojumu nevar saņemt. Risinājums
būtu ļaut uzņēmējam attīstīt šos pakalpojumu un nodrošināt to

pacientiem. Lai to izdarītu, nepieciešams pakalpojumu legalizēt,
sniegt informācijas apmaiņu par veselības aprūpi un aprēķināt
pakalpojuma efektivitāti.
Pētījums „Mājas aprūpes pakalpojumu un uzņēmējdarbības

attīstība Vidzemes reģionā” ir pieejams šeit.

Lelde Ābele
Projekta vadītāja
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Izstrādāts ieviešanas plāns senioru tūrisma attīstības pilnveidošanai
Vidzemē un latviešu valodā izdota TOURAGE labo prakšu brošūra
Vidzemes plānošanas reģions, īstenojot projektu TOURAGE,
izstrādājis ieviešanas plānu senioru tūrisma attīstībai reģionā,
pamatojoties uz projektā gūto pieredzi – labo prakšu atlasīšanu un
izvērtēšanu,
veiktajiem
pētījumiem
un
izstrādātajiem
dokumentiem, kā arī diskusijām ar senioru organizāciju
pārstāvjiem, tūrisma speciālistiem. Ar ieviešanas plānu un labo
prakšu pārņemšanas gaitu aicinām iepazīties šeit.
Projekta realizācijas laikā katrs projekta partneris iepazīstināja ar
piecām labajām praksēm savā reģionā, kopumā projektā - 55
praksēm. Apkopotās prakses kalpo gan kā lieliski tūrisma
galamērķi, gan arī kā iedvesmas avots pašmāju tūrisma
pakalpojumu attīstībai, tos pielāgojot senioru vajadzībām. No
2015. gada janvāra labo prakšu brošūras drukātā formātā būs
pieejamas gan Vidzemes plānošanas reģiona senioru biedrībās,
gan arī tūrisma informācijas centros.

Gulbenes seniori brīvprātīgajā darbā ārzemēs: viena no VPR
piedāvātajām labajām praksēm projektā.

Vidzemes plānošanas reģions citiem projekta partneriem
piedāvāja iepazīt un pārņemt piecas labās prakses senioru tūrisma
attīstībai – starp tām bija gan Dikļu pils piedāvājums lēnas atpūtas
baudītājiem un gardēžiem, gan arī dažādas fiziskās aktivitātes un
īpaši izveidotas programmas senioriem, t.sk. nūjošanas iespējas
Gaujas Nacionālā parka teritorijā, ko piedāvā rehabilitācijas centrs
„Līgatne”. Projekta laikā tika stāstīts arī par Valmieras un
apkārtnes tūrisma veicināšanas konsultatīvās padomes darbu,
viena no tās izvirzītajām mērķa grupām ir seniori. Pārējos projekta
partnerus iepazīstinājām arī ar Latvijas aktīvo senioru darbu,
stāstot par Mazsalacas senioru biedrības „Atbalss” aktivitātēm un
Gulbenes pašvaldības iniciēto senioru brīvprātīgā darba projektu.

Visas projekta laikā iepazītās idejas apkopotas vienuviet un izdota
labo prakšu brošūra, kas lasāma arī latviešu valodā gan drukātā,
gan elektroniskā versijā. Ar brošūras elektronisko versiju aicinām
iepazīties šeit.
Projekta laikā katram no projekta partneriem bija jāpārņem
vismaz viena iepazītā labā prakse senioru tūrisma attīstībai un
jāievieš savā reģionā. Ļoti veiksmīga izvērtās no Spānijas aizņemtā
ideja par senioriem, kas Granadas pilsētas Zinātniskajā muzejā
strādā par brīvprātīgajiem gidiem un vada ekskursijas, kā arī
iekārto ekspozīcijas. Veiksmīgas sadarbības rezultātā Vidzemes
plānošanas reģions kopā ar Amatas novada pašvaldību un tūrisma
informācijas centru organizēja mācības, kuru rezultātā 14 seniori
no Amatas novada kļuva par brīvprātīgajiem ekskursantu
pavadoņiem, sevi nosaucot par Amatas pagastu stāstniekiem.

Amatas pagastu stāstnieki vada ekskursiju Amatas novadā.

Pavadot grupas, vietējie seniori dalās ar atmiņām, pieredzi un
zināšanām par faktiem un liecībām, ieskatoties vairākus desmitus
gadus senā vēsturē. Tāpat seniori tūristiem piedāvā ekskursijas
brīvā dabā, stāstot par tur sastopamām dabas
veltēm, dzīvnieku pasauli utt.
Kopumā projekta laikā uzkrātās zināšanas tiks
izmantotas arī turpmāk, lai seniori tūrisma
objektos Vidzemē justos gaidīti, kā arī, lai vietējie
seniori justos mundri un viņu dzīves pieredze—
novērtēta.
Aija Rūse
Projekta TOURAGE vadītāja
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Aizvadīts otrais Vidzemes dabaszinātņu skolotāju pieredzes brauciens

1.—2. decembrī Vidzemes skolu dabaszinātņu skolotāji devās jau
otrajā pieredzes apmaiņas braucienā, ar mērķi aplūkot, kā
Vidzemē pēc ERAF aktivitātes „3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu
apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” projektu
īstenošanas mācību darbā tiek pielietoti jauniegūtie
materiāltehniskie līdzekļi un pedagogu zināšanas, un kā skolas
veido dažādu iniciatīvu mijiedarbību, lai uzlabotu dabaszinātņu
apguvi. Šī brauciena laikā skolotāji viesojās Valmieras pilsētas,
Rūjienas, Naukšēnu un Valkas novadu skolās.
Gluži kā iepriekšējā braucienā, arī pēc šī brauciena tika saņemti
vērtējumi, ka šāda veida pieredzes iegūšana ir ļoti noderīga ne
tikai lai palūkotos, kā strādā kolēģi citās Vidzemes skolās, bet arī
lai gūtu jaunas idejas un ierosinājumus savam tālākajam ikdienas
darbam. Nākamais pieredzes apmaiņas brauciens tiek plānots
provizoriski 2015.gadā aprīlī, cerot iepazīties tuvāk ar Madonas,
Cēsu, Ērgļu un tiem tuvāko novadu skolām. Plašāk par šo
pieredzes braucienu lasiet šeit.

Iepazīstas ar veiksmīgi īstenotiem projektiem sociālajā jomā Vidzemē
No 19. - 20. novembrim Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību
sociālie darbinieki un nevalstisko organizāciju pārstāvji devās
Vidzemes plānošanas reģiona organizētā pieredzes apmaiņas
braucienā, lai iepazītos ar citu pašvaldību sociālo dienestu
darbinieku pieredzi, īstenojot dažādus Eiropas Sociālā fonda (ESF)
un Eiropas Reģionālā Attīstības fonda (ERAF) projektus. Šāda veida
braucieni ļauj gan smelties jaunas idejas un iegūt padomu savu
problēmsituāciju risināšanai, gan arī ļauj jomas speciālistiem no
visa reģiona iepazīties vienam ar otru tuvāk, pārrunāt darba
specifiku un veidot kontaktus turpmākai sadarbībai nākotnē.

Šoreiz pašvaldību darbinieki viesojās Priekuļu, Cēsu, Naukšēnu,
Valkas un Smiltenes novadu, kā arī Valmieras pilsētas sociālajās
iestādēs. Plašāk par sociālo darbinieku pieredzes apmaiņas
brauciena programmu, lasiet šeit.

Lelde Ābele
ES fondu informācijas centra vadītāja
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Noskaidroti fotokonkursa „Vidzeme toreiz un tagad” uzvarētāji
Laika posmā no 2014. gada 5.
novembra līdz 15. decembrim
Vidzemes plānošanas reģiona ES
struktūrfondu
informācijas
centrs projekta „Tehniskā palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona
ES fondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” ietvaros
rīkoja fotokonkursu „Vidzeme toreiz un tagad”. Konkursa ietvaros
jebkuram interesentam bija iespēja iemūžināt Vidzemes
plānošanas reģiona teritorijā īstenoto ES struktūrfondu projektu
objektus/iniciatīvas, kas īstenotas,
piesaistot finansējumu no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda vai
Kohēzijas fonda.
Fotokonkursā
vērtēšanai
tika
iesniegti
14
darbi.
Vērtējot
pieteikumus, žūrija izvērtēja ne tikai
pašu fotogrāfiju, bet arī sniegto

1. VIETA

informāciju par projekta ieguvumiem. Konkursā galveno balvu –
100 EUR ieguva Zane Jēgere, ar tilta pār Gauju Valmierā
fotogrāfiju, kuras sauklis ir „Apskāviens Gaujai”. Vaira Pinzuļa
iesūtītā fotogrāfija „Lai skan”, kurā attēlota rekonstruētā
Valmieras mūzikas skolas ēka, ieguva 2. vietu (balvā 50 EUR),
savukārt trešo vietu ieguva Aivis Stračinskis ar fotogrāfiju
„Valmieriešu lepnums – jaunais tilts pār Gauju” (balvā 30 EUR).
Laika posmā no 15.-21. decembrim Vidzemes plānošanas reģiona
Facebook lapā ikvienam bija iespējams nobalsot par sev tīkamāko
konkursa fotogrāfiju. Šajā interneta
balsojumā par uzvarētāju tika atzīta
Elitas Jēkabsones fotogrāfija „Viss
bērnu priekam!”, kurā attēlota ERAF
projekta
ietvaros
rekonstruētā
Gulbenes pirmsskolas izglītības iestāde
„Auseklītis” (balvā 30 EUR).

Z.Jēgere „Apskāviens Gaujai”

3. VIETA A.Stračinskis „Valmieriešu lepnums –
jaunais tilts pār Gauju”

2. VIETA V. Pinzulis „Lai skan”

INTERNETA BALSOJUMA UZVARĒTĀJS E. Jēkabsone „Viss
bērnu priekam!”

Lelde Ābele
ES fondu informācijas centra vadītāja
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Atgādinām, ka VPR mājaslapā sadaļā Reģionālie pētījumi ir
pieejami visi VPR veiktie pētījumi
2014. gads ir bijis īpaši bagātīgs, veikti vairāk nekā 10 pētījumi dažādās jomās:
 Senioru tūrisma attīstība reģionā. Projekta „TOURAGE” labās prakses piemēru apkopojums, Kopīgās
politikas rekomendācijas un Ieviešanas plāns.
 Projekta „Histcape” labās prakses piemēru analīze un politikas rekomendācijas ainavu apsaimniekošanā un
plānošanā
 Pētījums „Mājas aprūpes pakalpojumu un uzņēmējdarbības attīstība Vidzemes reģionā” un Visaptverošais
ieviešanas plāns projekta „Health4Growth” ietvaros
 Pētījums „Vidzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas”

 2 pētījumi projekta „Grisi Plus” ietvaros:
 „Grisi Plus” projekta labās prakses piemēru apkopojums
 Labo prakšu ieviešanas plāns ģeomātikas rīku pielietošanai Vidzemes plānošanas reģionā
 2 pētījumi transporta jomā:
 Anketēšanas rezultātu analīze par ilgtspējīgu transportu plānošanas un organizēšanas
vajadzībām Vidzemes reģionā, iniciatīvas „Transports pēc pieprasījuma” ietvaros
 Projekta „Pārvietojies zaļi” ilgtspējīga transporta politikas pamatnostādnes un labās prakses
piemēru apkopojums un Ieviešanas plāns
 3 pētījumi par piesārņotu teritoriju plānošanu un apsaimniekošanu
 Rokasgrāmata piesārņoto vietu plānošanai, kas paredzēta pašvaldību teritoriju plānotājiem,
strādājot ar piesārņoto vietu plānošanu
 Piesārņotas teritorijas un tās apkārtnes teritorijas plāna—telpiskās attīstības koncepcija par
teritoriju Cēsīs, Rūpniecības ielā 13
 Stratēģija risku komunikācijai par piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām Cēsu pilsētā

Turpat atradīsiet arī citus pētījumus, kas joprojām ir aktuāli plānošanas darbam.
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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 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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