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Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 
sēdes dalībnieki izskata sagatavotos priekšlikumus. 
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Aktualitātes likumdošanā par pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu 
 
No 2013. gada sākuma plānošanas reģionu, pašvaldību un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvju 
starpā norisinās sarunas par jaunas administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu. Lai paustu reģiona nostāju par reformu, 
Vidzemes plānošanas reģiona 10. aprīļa Attīstības padomes sēdē tika izskatīti reģiona administrācijas speciālistu sagatavotie 
iebildumi un priekšlikumi ministrijas sagatavotajam Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) izvērtējumam un 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojektam. 
Vidzemes plānošanas reģions neatbalsta likumprojekta tālāko virzību, jo sagatavotais likumprojekts balstās uz ATR 
nekvalitatīvi un tendenciozi veiktu izvērtējumu:  

1. Pozitīvi vērtējama iespēja pašvaldībām apvienoties brīvprātīgi, tomēr nav atbalstāmi kritēriji, kas nosaka 
administratīvo teritoriju grupas, kurās attiecīgās pašvaldības var apvienoties. Tas praktiski izslēdz brīvprātīgas 
apvienošanās iespējas. Faktiski kā vienīgais kritērijs ir izvirzīts iedzīvotāju skaits pilsētā vai ciemā, paredzot iespēju 
apvienoties tikai ap reģionālas un nacionālas nozīmes centriem. 

2. Uzskatām, ka ATR nav objektīvi izvērtēta, jo ir bez skaidras izvērtējuma metodoloģijas un esošo izvēlēto datu avotu 
izlases pamatojuma. Vērtējumā par pamatu ir izvēlēts tikai iedzīvotāju skaits pašvaldībās, nevis reālais 
sociālekonomiskais attīstības izvērtējums. Nav ņemta vērā virkne citu ļoti svarīgu teritorijas attīstības rādītāju, 
piemēram, infrastruktūra, uzņēmējdarbības vide, izglītība, teritorijas attīstības indekss, pakalpojumu pieejamība 
u.c. Nav ņemts vērā būtisks nosacījums - attālums līdz novada centram, kas ir ļoti svarīgs priekšnosacījums 
pakalpojumu pieejamībā ikvienam novada iedzīvotājam. Norādām, ka nepietiekošu nodokļu ieņēmumu bāzi nosaka 
nevis pašvaldības lielums pēc iedzīvotāju skaita, bet to atrašanās vieta (attālums līdz Rīgai, pierobeža, transporta 
infrastruktūra, uzņēmējdarbības vide u.c.). Pašvaldības lielums pēc iedzīvotāju skaita daudz mazāk nosaka 
administratīvo izdevumu proporciju kopējos izdevumos, nekā: 
2.1.  atrašanās vieta (neizdevīgā vietā ir maz nodokļu ieņēmumu bāze un kopējais budžets, tāpēc proporcionāli 

lielāki ir administratīvie izdevumi); 
2.2.  pašvaldības struktūras un izdevumu uzskaites nianses (piemēram, ja par labiekārtošanu atbild administrācijas 

darbinieki –tie ir administratīvie izdevumi, ja atbild pašvaldības iestāde vai kapitālsabiedrība –tad nē); 
2.3.  pašvaldības deputātu politiskie lēmumi. 

3. Pamatojums, ka iedzīvotāju skaita ziņā lielākas pašvaldības ir efektīvākas, neatbilst patiesībai. Vairākas „lielās” 
pašvaldības un pilsētas pēc vairākiem rādītājiem ir sliktākā situācijā kā „mazās” pašvaldības. Par to liecina arī fakts, 
ka daudzas „lielās” pašvaldības ir finansējuma saņēmējas no finanšu izlīdzināšanas fonda. Norādām, ka ATR 
izvērtējumā uzrādītie rādītāji ir pretrunā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras izdevuma „Reģionu attīstība 2010” 
un „Reģionu attīstība 2011” dotajiem rādītājiem. Piemēram, pēc „Reģionu attīstība 2010” dotajiem rādītājiem par 
laika periodu līdz 2011. gada 1. februārim vislielāko ES fondu finansējumu Latvijā šajā laika periodā uz vienu 
iedzīvotāju saņēma tā sauktie „mazie” novadi: Ērgļu novads (Ls 995) un Varakļānu novads (Ls 945), Skrīveru novads 
(Ls 895), Jaunpiebalgas novads (Ls 879) un Mazsalacas novads (Ls 
945). Starp pirmajām 13 pašvaldībām, kurās fondu finansējums uz 
vienu iedzīvotāju pārsniedz Ls 500, diemžēl nav neviena republikas 
nozīmes pilsēta. Tas parāda, ka izvērtējumā trūkst objektivitātes. 
Izmantots laika periods un dati, kas ir atlasīti tā, lai vislabāk 
pamatotu, iepriekš uzstādītus ATR izvērtējuma secinājumus, nevis 
sniegtu objektīvus rezultātus. 

4. ATR izvērtējumā tiek sniegti ļoti pretrunīgi un nepamatoti 
apgalvojumi, par to, ka lielākos novados ir lielāka demokrātija, tiek 
veikta efektīvāka līdzekļu apsaimniekošana un palielinājies 
iedzīvotāju skaits.   

Turpinājums nākamajā lpp. → 

http://www.vidzeme.lv/
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5. Uzskatām, ka ATR izvērtējums veikts tikai daļēji, jo vērtēts tikai 1. līmenis, bet 2. līmeņa (reģionālā līmeņa) 
izvērtējums nav veikts. 
6. Uzskatām, ka nepieciešamība veikt jaunu 1. līmeņa pašvaldību teritoriālo reformu nav pietiekoši pamatota. Ir vairāki 
argumenti kādēļ VARAM piedāvātais 30 teritoriju modelis tagad nebūtu jāievieš: 

6.1 iepriekšējās reformas rezultātā jaunizveidotās teritorijas - novadi - tikko izstrādājuši savas Attīstības 
programmas, Teritorijas plānojumus, Ilgtermiņa stratēģijas, apvienojuši skolas, izveidojot filiāles (kā rekomendēja 
Izglītības un zinātnes ministrijas), izlīdzinājuši novadā komunālos tarifus, izveidojuši darboties un attīstīties spējīgas 
novadu iestādes, pārvaldes, izstrādājuši kopējus novada ģerboņus un karogus pēc iedzīvotāju redzējuma, 
uzstādījuši novadu robežzīmes, izveidojuši kopējus pašdarbību kolektīvus un veikuši citas darbības, kas nodrošina 
sekmīgu novadu darbību pēc reformas. Jaunas, sasteigtas, uz nekvalitatīva ATR izvērtējuma bāzes veiktas novadu 
apvienošanas reformas īstenošanas gadījumā viss iepriekšminētais būs bijis tikai pašvaldību un valsts laika un 
resursu izšķērdīga tērēšana un iedzīvotāju maldināšana, jo visi šie procesi būs jāatkārto; 
 
6.2 ir absolūti nepieciešams saglabāt tādas 1. līmeņa pašvaldības, kas ir pēc iespējas tuvāk iedzīvotājam, tādējādi 
nodrošinot ātrāku un konkrētāku rīcībspēju no pašvaldības puses, vietējo iedzīvotāju lielāku iespēju piedalīties 
pārvaldes procesos, mazāku vietējo birokrātiju, caurspīdīgāku pašvaldības darbu, kas uzlabo dažādus pārvaldes un 
pakalpojumu nodrošināšanas procesus un savstarpējo saikni ar iedzīvotājiem; 
 
6.3 norādām, ka jaunas reformas gadījumā notiks nepamatota līdzekļu izšķērdēšana Attīstības programmu izstrādē. 
Liela daļa programmu ir izstrādātas vai izstrādes stadijā (saskaņā ar spēkā esošo Teritorijas attīstības plānošanas 
likumu). ATR ieviešanas gadījumā šīs programmas nebūs īstenojamas jaunajā novadu dalījumā. Esošajā situācijā, ja 
tiek turpinātas reformas, lielākai daļai pašvaldību ir bezjēdzīgi turpināt jau uzsākto Attīstības programmu izstrādi un 
investīciju plānošanu. Arī plānošanas reģioni nevar izstrādāt ieviešamu Attīstības programmu un stratēģiju situācijā, 
kurā tiks būtiski mainīta 1. līmeņa pārvalde. 

 
7. Aicinām atkārtoti uzsākt diskusiju par reģionu (apriņķu), kas ir 2. līmeņa pašvaldības, izveidi 
Latvijā. 

 

Vidzemes plānošanas reģions aicina rast 
risinājumus sabiedriskā transporta plānošanā 
 
Vidzemes plānošanas reģions lūdza Satiksmes ministriju rast 
konkrētus risinājumus sabiedriskā transporta koordinēšanai 
vietējās nozīmes maršrutos. Jau iepriekš minēts, ka vietējiem 
pārvadātājiem radušies zaudējumi, kurus pilnā apmērā nav 
iespējams segt ar pašreizējo reģionu 
finansējumu. Katru gadu tiek samazināts 
finansējums zaudējumu kompensēšanai 
reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos - 2012. 
gadā par 27% pret 2011. gadu, 2013. gadā par 
22,48% pret 2012. gadu. 
Vairāk par piedāvātajiem risinājumiem šeit. 

VPR JAUNUMI 

Marts/Aprīlis 2013 
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Konference „NAP 2014. – 2020. 
Ieviešana – iespējas un izaicinājumi 
reģionu izaugsmei” 

Vidzemes plānošanas reģions un Vidzemes 
Augstskola aicina reģiona iedzīvotājus, pašvaldību 
un izglītības iestāžu speciālistus, uzņēmējus un 
nevalstisko organizāciju pārstāvjus piedalīties 
gadskārtējā reģiona attīstībai veltītajā zinātniski 
praktiskajā konferencē, kura notiks 15. maijā 
Vidzemes Augstskolā, Valmierā, Cēsu ielā 4. 
Detalizētāka informācija drīzumā būs pieejama 
Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā 
www.vidzeme.lv. 

 

VPR transports  
 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Lotārs Dravants 

 

http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126400/
http://www.vidzeme.lv/
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Drīzumā tiks paziņoti projektu konkursa 
"Vidzemes kultūras programma 2013" 
atbalstu guvušie projektu pieteikumi 
 
Pēdējie divi mēneši aizritējuši „Vidzemes kultūras 
programma 2013” zīmē. Marta vidū tika izsludināts 
projektu pieteikumu konkurss, kas noslēdzās 11. 
aprīlī. Šogad pavisam iesniegti 74 
projektu pieteikumi par kopējo summu 
118 703,05 LVL. Vairāk par 
aktualitātēm šeit. 
 

Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas 
klastera jaunumi  
 
Pavasaris Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera 
dalībniekiem ir bijis darbu pilns. Klastera dalībnieki ir parakstījuši 
sadarbības līgumu, piedalījušies konferencē „Starpnozaru 
sadarbība veselīgai Vidzemei”, sagatavojuši 
Vidzemē ražotu, veselīgu, dabīgu un augstvērtīgu 
pārtikas produktu degustāciju, kā arī devušies uz 
Vācijas pilsētu Magdeburgu, lai pārstāvētu 
Vidzemi pasākumā „Eiropas tirgus 2013”. Aicinām 
ar Vidzemes pārtikas klastera jaunumiem 
iepazīties šeit. 
 
 

Par sakoptām ūdenstilpēm 
 
Aprīļa beigās, Brenguļos, jau trešo gadu veiksmīgi 
aizvadīts Vidzemes plānošanas reģiona rīkotais 
praktiskais seminārs „Sakārtosim mūsu ūdensceļus”. 
Pasākums pulcēja jomas entuziastus un interesentus 
no tuvākām un tālākām Latvijas vietām. Pēc semināra 
teorētiskās daļas, spītējot lietum un šķietami 
nepiemērotiem laika apstākļiem talkai, klātesošie 
devās iegūtās zināšanas likt lietā praktiski. Pēc 
nepilnām divām stundām Abula pietekas, Mažupītes, 
viens posms izskatījās un izklausījās pavisam citādāk.  
Vairāk par talkas norisi lasiet šeit. 
 

Vidzemes plānošanas reģiona  
  izdevums reizi 2 mēnešos  

 

VPR kultūra  
 

Kultūras eksperte Olita 

Landsmane 

Kontaktpersona reģionā Kristaps Ročāns 

VPR klasteris  

 

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta selekcionēto 
graudu izstrādājumi pārtikas degustācijā.  

VPR talko 

Tīrot Mažupīti Brenguļos. 

Mažupīte pēc talkas. 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126441/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126440/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126439/
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Lejasreinas departamenta koordinatore 

Vidzemē Rūta Vasermane  

Sadarbība ar Lejasreinas departamentu 
tagad arī Ventspilī  
 
No 2012. gada vasaras vairākās Latvijas pilsētās 
apskatāma fotogrāfa Reiņa Hofmaņa fotogrāfiju sērija 
“Akmeņi”. Fotogrāfiju sērijā fotogrāfs Stasbūras pilsētvidē 
izceļ vietas, kas iezīmētas ar akmeņu kompozīcijām. 
Sākoties 2013. gadam, izstādei pievienojušās vēl divas 
fotogrāfiju sērijas “Pārdod” un “Teritorija”, kas kopā 
apceļo Kurzemi – februārī tās priecēja Kuldīgas Mākslas 
nama apmeklētājus,  
savukārt no 18. aprīļa tās ir 
 apskatāmas Ventspils 
Teātra namā “Jūras vārti”. 
Vairāk par izstādi šeit. 

 

 

  

 
www.vidzeme.lv 
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Ar Francijas pieredzi aizraujoši par ūdeni 
  
Vidzemes plānošanas reģiona un Lejasreinas departamenta 
Francijā sadarbības ietvaros šī gada maija nogalē SIA 
„Valmieras ūdens” pārstāvis piedalīsies pieredzes apmaiņas 
braucienā uz zinātnes centru bērniem „Le Vaisseau” 
Strasbūrā. Brauciena dalībnieki uzzinās par zinātnisku 
ekspozīciju veidošanu, nodarbību organizēšanu un 
informatīvu materiālu sagatavošanu par ūdens tematiku. Lai 
uzzinātu vairāk par pieredzes apmaiņas braucienu, lasiet šeit. 

Priekšlikumi būvniecības nozares attīstībai 
Vidzemes plānošanas reģions kopā ar projekta “Latvijas energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija” 
(Build up Skills) partneriem pabeiguši darbu pie rīcības plāna, kas izstrādāts balstoties uz pašreizējās 
situācijas analīzi, raksturojot būvniecības tirgū strādājošo zināšanas un prasmes, kā arī būvniecības 
situāciju kopumā. Rīcības plānā iestrādātie priekšlikumi ir nosūtīti visām atbildīgajām ministrijām. 
Aicinām kopīgi turpināt darbu pie ieteikumu tālākas attīstības. Tagad pieejams arī īss rīcības plāna 
skaidrojums.   
 

Ģeomātikas rīki arī Vidzemē!  

Lai rūpētos par Vidzemes lauku teritoriju pievilcības veicināšanu un ekonomisko attīstību, Vidzemes 
plānošanas reģions jau vairāk kā gadu darbojas projektā „Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības 
iniciatīva PLUS” (GRISI PLUS). Viens no veidiem, kā veicināt reģiona attīstību, ir smelties ārzemju partneru 
labāko pieredzi un to ieviest Vidzemes reģionā. Papildu informācija par to, kā tas tiek plānots, ir pieejama 
šeit. 

Fotogrāfa Reiņa Hofmaņa fotogrāfiju sērija “Akmeņi”. 

VPR vide un enerģētika 

 

Projekta koordinators: Gatis Teteris 

 

Projekta koordinatore: 
Rita Merca 

 

↗ 

http://www.jurasvarti.lv/
http://www.jurasvarti.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/jaunumi/3/126383/
http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126436/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/latvijas_energoefektivas_buvniecibas_attistibas_strategija_build_up_skills/priekslikumi_buvniecibas_nozares_attistibai_un_to_skaidrojumi/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/latvijas_energoefektivas_buvniecibas_attistibas_strategija_build_up_skills/priekslikumi_buvniecibas_nozares_attistibai_un_to_skaidrojumi/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/lauku_geomatikas_informacijas_sabiedribas_iniciativa_plus_grisi_plus/
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Ārzemju kolēģi atzinīgi novērtē Vidzemes pieredzi 
kultūrvēstures mantojuma 
saglabāšanā 

Marta nogalē Lietuvā, Alītas pašvaldībā, 
notika projekta „Vēsturiskās vērtības un 
ar tām saistītās ainavas” (Histcape) pieredzes apmaiņas brauciens, 
kurā partneri vienojās par nākamajiem soļiem reģionu 
kultūrvēstures mantojuma aizsardzības un 
saglabāšanas metodoloģijas un politikas 
rekomendāciju veidošanai. Lielu ieguldījumu 
rekomendāciju sagatavošanā sniegs Vidzemes 
plānošanas reģiona speciālisti, daloties savā 
pieredzē par kultūrvēstures mantojuma 
aizsardzību Vidzemē. Papildu informācija šeit. 

 

 
www.vidzeme.lv 
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Izstrādāti metodiski materiāli piesārņotu vietu 
plānošanai 
Projekta “Piesārņoto vietu salīdzinošā 
novērtēšana” (BECOSI) ieviešanā ir sācies ražas 
ievākšana laiks – daudzas aktivitātes jau ir 
ieviestas vai strauji tuvojas noslēgumam. Tāpēc 
projekta partneri no četrām valstīm (Zviedrijas, 
Somijas, Igaunijas un Latvijas) no šī gada 9. aprīļa 
līdz 11. aprīlim tikās Linčēpingā, lai izvērtētu projekta 
ieviešanu un diskutētu par turpmākās sadarbības 
virzieniem. 
 
Vairāk informācijas par metodisko materiālu 
piesārņotu vietu plānošana šeit. 

Tūrisma pakalpojumu sniedzēju mācības 
Vidzemē 

Pavasara sezonā Vidzemes reģionā ir aizritējuši trīs 
no pieciem mācību posmiem tūrisma pakalpojumu 
sniedzējiem par tematiskajiem ceļiem, tūrisma 
pārvaldību, zīmolvedību, pasākumu organizēšanu, kā 
arī tūrisma produktu attīstību. Mācības pulcēja 
vairāk nekā 40 uzņēmējus no Valmieras pilsētas un 
Cēsu, Valkas, Siguldas, Kocēnu un Strenču novada. 
Uzzināt, kā notika tūrisma pakalpojumu sniedzēju 
mācības, var šeit. 

Paraugu ņemšanas darbus 2011. gadā veica ‘’Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centra’’ speciālisti. 

Projekta koordinators: Jānis Antons 

VPR tūrisms un vietas mārketings 

 

Projekta koordinatore:  

Dagnija Ūdre 

Projekta koordinatore: 

Lelde Gavare 

Teritorijas plāns - telpiskās attīstības koncepcija paredz - Teritorijas galvenā funkcija- sports un aktīvā 
atpūta. Teritorijas labiekārtojumā pielietojami dabīgi materiāli. (autors SIA Reģionālie projekti). 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vesturiskas_vertibas_un_ar_tam_saistitas_ainavas_histcape/arzemju_kolegi_atzinigi_noverte_vidzemes_pieredzi_kulturvestures_mantojuma_saglabasana/
http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/piesarnoto_vietu_salidzinosa_novertesana_becosi/izstradati_metodiski_materiali_piesarnotu_vietu_planosanai/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/attalo_teritoriju_attistiba_izmantojot_vietejos_resursus_parrobezu_via_hanseatica_turisma_marsruta_izstrade/turisma_pakalpojumu_sniedzeju_macibas_vidzeme/
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Ūdenstūrisma potenciāla veicināšana sadarbībā ar uzņēmējiem  
Pēc projekta “Ūdensceļi attīstībai” Vidzemes plānošanas reģiona darbinieki kopā ar ūdeņu 
ekspertiem uzsāka diskusijas par iespējām projekta ideju turpināt - šoreiz vairāk uzsverot tieši 
ūdenstūrisma nozīmi ūdensceļu attīstībā. Ar Kurzemes plānošanas reģiona vadību un 39 
Latvijas un Igaunijas partneru atbalstu tapa jauns projekts “Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva 
tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” jeb “Riverways”. Projekta mērķis ir uzlabot apstākļus ilgtspējīga 

ūdenstūrisma attīstībai un paaugstināt ūdenstūrisma konkurētspēju Latvijā un Igaunijā. 17. aprīļa 
atklāšanas pasākumā projekta partneri kopā ar ūdenstūrisma uzņēmējiem kopīgi pārskatīja projektā 
plānoto. Pārrunājot projekta aktivitātes un uzņēmēju redzējumu to iesaistē, diskusiju rezultātā tika meklēti 
risinājumi vairākiem jautājumiem, kas saistīti ar projekta pēctecību - kā veidot sadarbību, kas vienlīdz 
veiksmīgi palīdzētu visām iesaistītajām pusēm arī pēc projekta noslēgšanās, kā nodrošināt projekta 
rezultātu pārdomātu turpinājumu, kā iesaistīt tās pašvaldības, kas projektā oficiāli kā partneri nedarbojas. 
Vairāk par projekta “Riverways” atklāšanas konferencē pārrunāto, kā arī Vidzemes plānošanas reģionā 

paredzētajām aktivitātēm lasiet šeit. 

 

Senioru iniciatīvas reģiona attīstībai 
Projektā “Senioru tūrisma attīstība nomaļos reģionos” kā viens no svarīgākajiem pieredzes apmaiņas posmiem starp 
partneriem ir katra reģiona labās prakses jeb veiksmīgi piemēri senioru tūrisma attīstībā. Līdz šim Vidzemes plānošanas 

reģions vairāk uzsvēris Vidzemē atrodamos tūrisma objektus un pakalpojumus, kas senioriem šķiet 
pievilcīgāki. Taču senioru tūrismam iespējami dažādi risinājumi un iniciatīvas, kas to veicina. Papildinot 
Vidzemes plānošanas reģiona labo prakšu sarakstu, esam iekļāvuši vēl divas jaunas iniciatīvas - 
Mazsalacas senioru biedrību “Atbalss” un Gulbenes novada pašvaldības realizēto senioru brīvprātīgā 
darba projektu “Nature Nature”. Jaunās prakses kalpo par piemēru, kā ilgtermiņā domāt par aktīvu 
dzīvesveidu visās paaudzēs un senioru iesaisti novadu un reģiona attīstībā. Vairāk par Vidzemes 

plānošanas reģiona izvēlētajām labajām praksēm lasiet šeit. 

 

Iepazīšanās braucieni svētvietu 
popularizēšanai  
Līdz ar pavasara atnākšanu, projekta “Senās kulta 
vietas - Baltijas jūras piekrastes kopīgā identitāte” 
(Cult Identity) pārstāvji aktīvi uzsākuši darbu pie 

jauno svētvietu pilotmaršrutu popularizēšanas. Vidzemes plānošanas 
reģiona pašvaldību tūrisma informācijas centros un citās tūristu bieži 
apmeklētās vietās jau atrodamas brošūras ar jaunajiem svētvietu 
maršrutiem. Drīzumā tiks uzsākti arī mediju iepazīšanās braucienu uz 
visiem projekta partneru reģioniem - uz Vidzemes, Rīgas, Zemgales 
un Kurzemes plānošanas reģioniem Latvijā, Jēvleborjas apgabala 
muzeju Zviedrijā, kā arī Nodibinājumu "Hiite Maja" 
Igaunijā. Līdz ar mediju iepazīšanās braucieniem, 
Vidzemes plānošanas reģiona vadībā uzsākts arī darbs 
pie informatīvo stendu izgatavošanas un uzstādīšanas 
svētvietās. Vairāk par projekta aktivitātēm lasiet šeit. 
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 VPR tūrisms un vietas mārketings 

 

Projekta koordinatore: Elīna Muižniece 

 

Projekta koordinatore: Ineta Puriņa 

Projekta koordinatore: Olita Landsmane 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/udensturisma_ka_dabas_un_aktiva_turisma_komponentes_attistiba_latvija_un_igaunija_riverways/udensturisma_potenciala_veicinasana_sadarbiba_ar_uznemejiem/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/senioru_turisma_attistiba_nomalos_regionos_tourage/senioru_iniciativas_regiona_attistibai/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126444/
http://www.vidzeme.lv/
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Pētījums par ilgtspējīgu transportu reģionā  

Kādas iniciatīvas sabiedriskā transporta jomā jau īstenotas? Cik pašvaldības ir atvērtas jauniem 
transporta risinājumiem? Kas nepieciešams sabiedriskā transporta sistēmas uzlabošanai? Šie ir 
tikai daži no jautājumiem, kas jānoskaidro, lai mērķtiecīgi ieviestu uzlabojumus 
transporta organizēšanā. Tādēļ Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar SIA 

„IMINK” ir veicis pētījumu, kurā aptaujāja pašvaldību pārstāvjus, pasažieru pārvadātājus, vietējos 
transporta sistēmas speciālistus un iedzīvotājus, kā arī analizēja dokumentus par sabiedriskā transporta 
stratēģijām un veica plānošanas reģiona transporta sistēmas 
izvērtējumu. Vairāk par veiktā pētījuma rezultātiem var uzzināt šeit.  

 

Vidzemnieki spēj nodrošināt 
konkurētspējīgus veselības aprūpes 
pakalpojumus  

 
2012. gada nogalē ekspertes Aivita Putniņa un Zane Linda-
Ozola uzsāka darbu pie Vidzemē esošās situācijas analīzes 
un labāko piemēru meklējumiem pētījumā par mazo un 
vidējo uzņēmumu attīstības potenciālu veselības aprūpes 
nozarē reģionālā mērogā.  Šī gada pirmajā 
pusē ekspertes veica uzņēmējdarbības un 
veselības aprūpes situācijas izvērtējumu 
reģionā. Plašāk par uzņēmējdarbības un 
veselības aprūpes situācijas izvērtējumu 
šeit. 
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Vidzemē vēlas veicināt efektīvu 
uzņēmējdarbības un veselības aprūpes nozares 
sadarbību  

19. aprīlī notikusī konference „Starpnozaru sadarbība 
veselīgai Vidzemei” bija pirmais šāda veida pasākums 
Vidzemē, kurā piedalījās vairāk nekā 70 pārstāvji no Latvijas 
Republikas Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas, 
Vidzemes Augstskolas, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas 
Diētas un uztura speciālistu asociācijas, Vidzemes slimnīcas, 
reģiona pašvaldībām, uzņēmējdarbības, akadēmiskās vides 
un veselības aprūpes nozares. Klātesošie iepazinās ar 
veidiem, kā dažādām nozarēm un organizācijām sadarboties 
veselības aprūpes un uzņēmējdarbības jomā. Lai detalizētāk 
uzzinātu par uzņēmējdarbības un veselības aprūpes 
sadarbību, lasiet šeit. 

VPR uzņēmējdarbība  

 

Projekta koordinatore: Lelde Gavare 

VPR uzņēmējdarbība 

 

Konferences „Starpnozaru sadarbība veselīgai Vidzemei” dalībnieki 
diskutē par veselības aprūpes nozares un uzņēmējdarbības 
sadarbību. 

Vidzemē ražotu veselīgu un dabīgu 
pārtikas produktu degustācija. 

Projekta koordinatore: Lelde Gavare 

VPR pēta 

 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/parvietojies_zali_mog/petijums_par_ilgtspejigu_transportu_vidzeme/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/mvu_attistiba_veselibas_aprupes_nozare_health4growth/vidzemnieki_spej_nodrosinat_konkuretspejigus_veselibas_aprupes_pakalpojumus/
http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/mvu_attistiba_veselibas_aprupes_nozare_health4growth/vidzeme_velas_veicinat_efektivu_uznemejdarbibas_un_veselibas_aprupes_nozares_sadarbibu/
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Attīstīsim uzņēmējdarbību Vidzemē 
Radošās darbības nedēļas Radi! 2013 ietvaros, 25. aprīlī Madonas kultūras namā 
pulcējās aktīvi, motivēti jaunieši un citi interesenti no visas Vidzemes, lai atklātu 
pavisam jaunu un daudzsološu Vidzemes plānošanas reģiona projektu "Jauniešu 
uzņēmējspējas un dialoga veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības 
iespējām lauku reģionos”. Projekta uzdevums ir risināt aktuālus jautājumus, kas kavē jauniešus uzsākt un attīstīt 
uzņēmējdarbību lauku reģionos. Atklāšanas pasākuma laikā dalībnieki uzzināja par radošumu un jaunradi, 
uzņēmējdarbības veiksmes stāstiem Latvijā un Vidzemē, kā arī, izmantojot dažādu radošu metožu palīdzību, ģenerēja 
savas biznesa idejas. Detalizētāku informāciju meklējiet  šeit.  

Audiovizuālās jomas situācijas izpēte reģiona izaugsmei 
Projektā “Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā” (Medi@TIC) 
Vidzemes plānošanas reģions turpina pašreizējās situācijas izpēti Vidzemē. Izpētes mērķis ir 
noskaidrot, vai un kā IKT (informācijas komunikāciju tehnoloģijas) tiek izmantotas audiovizuālajā 
jomā Vidzemes reģionā. Situācijas analīzē paredzēts izstrādāt arī audiovizuālās jomas SVID analīzi, 
kurā nozīmīga loma tiks uzsvērta ne tikai iespējamiem draudiem, bet arī jomas attīstības iespējām. Savukārt, lai veiksmīgāk 

izvērtētu, kas būtu nepieciešams uzņēmējdarbības attīstībai reģionā, jūnijā uz diskusijām paredzēts 
vienkopus aicināt reģiona, izglītības iestāžu un uzņēmējdarbības pārstāvjus. Diskusijas veiksmīgi kalpos 
arī kā pirmais solis uz iespējamu sadarbību kopīgu interešu - uzņēmējdarbības attīstība reģionā - 
īstenošanai. Maija beigās Vidzemes plānošanas reģiona piesaistītā eksperte no Vidzemes Augstskolas - 
Agnese Karaseva - dosies uz Bulgāriju, kur prezentēs esošo situāciju Vidzemē, kā arī kopā ar citiem 
projekta partneriem uzsāks darbu pie rīcības plāna IKT jomas attīstības veicināšanai reģionā. Vairāk par 
projekta Medi@TIC aktivitātēm variet uzzināt šeit. 
 

VPR uzņēmējdarbība 

 

Projekta koordinatore: Anda 

Eihenbauma 

Aktīvie un radošie Vidzemes jaunieši 
projekta atklāšanas pasākumā 
Madonā. 

 

Projekta koordinatore: Elīna Muižniece 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/jauniesu_uznemejspejas_un_dialoga_veicinasana_par_videi_draudzigas_ilgtspejigas_un_inovativas_uznemejdarbibas_attistibas_iespejam_lauku_regionos/attistisim_uznemejdarbibu_vidzeme/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/informacijas_sabiedribas_un_ikt_attistiba_audiovizualaja_uznemejdarbiba_meditic/audiovizualas_jomas_situacijas_izpete_regiona_izaugsmei/
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Aizvadīta diskusija „Kvalitatīvs būvniecības 
process” 
Viens no aktuāliem jautājumiem projektu ieviešanā ir 
kvalitatīvs būvniecības process. Bieži gadās dzirdēt par 
būvniecībā iesaistīto pušu domstarpībām, pārmetumiem 
par kādas puses nekvalitatīvo darbu. Lai rosinātu diskusiju 
būvniecības procesā iesaistīto dalībnieku starpā, 2013. 
gada 24. aprīlī Smiltenē norisinājās diskusija „Kvalitatīvs 
būvniecības process ES SF līdzfinansēto projektu 
ieviešanā”. 
Plašāk par 
notikušo 
diskusiju 
lasiet šeit. 

 

VPR ES SF informācijas centra aktualitātes 
Vidzemes plānošanas reģiona ES 
struktūrfondu informācijas centram 
aizvadītie mēneši bijuši darbīgi. 
Interesentiem bija iespēja apmeklēt 
semināru „Elektronisko dokumentu 
sagatavošana, uzskaite un izmantošana”, 
„ES struktūrfondu projektu izstrāde un 
vadība”, „Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likums ES SF projektu kontekstā”, kā arī 
diskusija 
„Kvalitatīvs 
būvniecības 
process”. Vairāk 
par aktualitātēm 
lasiet šeit. 

 

 

Par “VPR Jaunumi” 

“VPR Jaunumi” ir Vidzemes plānošanas reģiona izdevums, lai informētu par aktualitātēm reģionā 
un novados. 

Sagatavoja: Marta Cekule, Māra Rudīte, Anita Savoņi -Vaido, Vidzemes plānošanas reģiona 
sabiedrisko attiecību speciālistes (e-pasts: marta.cekule@vidzeme.lv, tālr.: 26609252) 

Citējot vai pārfrāzējot obligāta atsauce uz “VPR Jaunumi” 

VPR ES fondu informācijas 
centrs  

 

ES fondu informācijas centra 
vadītāja: Ina Miķelsone 

 

VPR kultūras afiša  

Seminārs „Elektronisko dokumentu sagatavošana, 
uzskaite un izmantošana”. 

 

Aktīvas diskusijas pasākuma „Kvalitatīvs būvniecības 
process” laikā. 

A 

Alūksnes novads 

Amatas novads 

Apes novads 

 

B 

Beverīnas novads 

Burtnieku novads 

 

C 

Cēsu novads 

Cesvaines novads 

 

 

Ērgļu novads 

 

 

 

Ē 

Ērgļu novads 

 

G 

Gulbenes novads 

 

J 

Jaunpiebalgas novads 

 

K 

Kocēnu novads 

 

L 

Līgatnes novads 

Lubānas novads 

 

 

M 

Madonas novads 

Mazsalacas novads 

 

N 

Naukšēnu novads 

 

P 

Pārgaujas novads 

Priekuļu novads 

 

R 

Raunas novads 

Rūjienas novads 

S 

Smiltenes novads 

Strenču novads 

 

V 

Valkas novads 

Valmiera 

Varakļānu novads 

Vecpiebalgas 

novads 

 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/jaunumi2/5/126438/
http://www.vidzeme.lv/lv/jaunumi2/5/126437/
mailto:marta.cekule@vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/kulturas_zinas/41/126412/
http://www.amatasnovads.lv/?cat=12
http://www.apesnovads.lv/apes-novads/aktualitates/apes-novada-pasakumu-kalendars/
http://www.beverinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=category&id=96&Itemid=260
http://www.burtniekunovads.lv/notikumi/2013-05
http://www.tourism.cesis.lv/lv/kas-notiek/
http://new.cesvaine.lv/nov/index.php?section=calendar&cmd=boxes&catid=0
http://www.ergli.lv/public/lat/aktualitates/pasakumi/
http://www.gulbene.lv/
http://www.jaunpiebalga.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=94
http://www.koceni.lv/lv/page/399
http://www.ligatne.lv/pasakumu-kalendars
http://www.lubana.lv/lv/kultra
http://www.madona.lv/lat/?ct=jaunumu_afisa&fu=read&id=3379&start=1
http://www.mazsalaca.lv/lv/kultura
http://www.naukseni.lv/?lang=1&id=92
http://www.pargaujasnovads.lv/lv/pasakumi/
http://www.priekuli.lv/index.php?id=z
http://www.rauna.lv/index.php?p=5693&lang=1103
http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=11&l=lv
http://www.smiltene.lv/kultura/open/1974
http://www.strencunovads.lv/aktualitates
http://valka.lv/pasakumi/category/kultura/
http://www.valmiera.lv/zina/kultura/menesa-pasakumi
http://www.varaklani.lv/kultura
http://www.vecpiebalga.lv/aktualitates
http://www.vecpiebalga.lv/aktualitates

