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Godātie pārskata lasītāji!
Nododam Jūsu vērtējumam Vidzemes plānošanas reģiona 2014.gada Publisko
pārskatu ar mērķi ļaut vairāk uzzināt par mūsu iestādes darbību un nākotnes iecerēm un
saņemt atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem.
Plānošanas reģionu institūcija sevī apvieno valsts un pašvaldību varu. Šeit saskaras
valsts centralizācijas – decentralizācijas un varas koncentrācijas – decentralizācijas 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.

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.
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.
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. 2013.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 1.pusgadā.
Domājot par Vidzemes reģiona attīstību, paredzams, ka tiks stiprināta arī plānošanas
reģiona loma uzņēmējdarbības un reģiona sociālekonomiskās attīstības veicināšanā.
Aizsākta sadarbība ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Tirdzniecības un
Rūpniecības kameru par uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšanu. Arī valstiskā mērogā
viena no prioritātēm ir uzņēmējdarbības stiprināšana. ES fondu informācijas centri
2015.gadā pārstrukturēsies, kļūstot par uzņēmējdarbības centriem. Tiks sniegtas
konsultācijas, rīkoti semināri, skaidrojot valsts un Eiropas uzņēmējdarbības atbalsta
mehānismus.
Prognozēts, ka 2015.gads plānošanas reģioniem varētu atnest arī jaunas, ministriju
deleģētas funkcijas, jo atzīts, ka ir jautājumu, kuru risināšana nacionālā līmenī nav tik
efektīva, loks. Viens no valsts mēroga projektiem sociālās aprūpes jomā, par kura ieviešanu
līdzatbildīgi būs plānošanas reģioni, ir sociālo pakalpojumu deinstitucionalizācija, paredzot,
ka cilvēkiem, kuri patlaban uzturas valsts sociālās aprūpes institūcijās un kuru veselības
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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 dzimt un augt, dzīvot un
strādāt, kuru apmeklēt un iepazīt!
Kopā ar reģiona pašvaldībām strādāsim 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!
Cieņā,
Hardijs Vents,
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs

3

Satura rādītājs
Saīsinājumi ................................................................................................................................... 5
Pamatinformācija par iestādi ........................................................................................................ 6
Reģiona lēmējvara ........................................................................................................................ 6
Reģiona izpildvara ........................................................................................................................ 7
Personāls ....................................................................................................................................... 8
Komunikācija ar sabiedrību .......................................................................................................... 9
2014.gada galvenie uzdevumi (prioritātes un pasākumi) ........................................................... 11
Reģiona 2014.gada finanšu resursi un darbības rezultāti ........................................................... 13
8.1. Vidzemes plānošanas reģiona valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (latos) ........... 13
8.2. Reģionā paveiktais pa struktūrvienībām ............................................................................. 13
8.2.1.
Teritorijas plānošanas nodaļa ...................................................................................... 13
8.2.2.
Attīstības un projektu nodaļa....................................................................................... 17
8.2.3.
Sabiedriskā transporta nodaļa ...................................................................................... 18
8.2.4.
Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centrs ...................................... 21
8.2.5.
Sadarbība ar Lejasreinas (Francija) departamentu ...................................................... 22
8.2.6.
Kultūras jomā paveiktais ............................................................................................. 24
8.2.7.
Vidzemes pārtikas klastera attīstība ............................................................................ 25
9. 2015.gadam plānotie pasākumi .................................................................................................. 26
10.
VPR 2014.gada publiskā pārskata projekta sagatavošanā izmantotās informācijas avoti ...... 27
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4

1. Saīsinājumi:
VPR
VARAM
MK
LPS
ES
NVO
TAPIS
AP
IAS
SAM
CSP
ERAF
ESF
VBTS
EUR
DI

- Vidzemes plānošanas reģions;
- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
- Latvijas Republikas Ministru kabinets;
- Latvijas Pašvaldību savienība;
- Eiropas Savienība;
- Nevalstiskās organizācijas;
- Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma;
- Attīstības programma;
- Ilgtspējīgas attīstības stratēģija;
- Specifiskā atbalsta mērķis;
- Centrālā statistikas pārvalde;
- Eiropas reģionālās attīstības fonds;
- Eiropas Sociālais fonds;
- Vienotā biļešu rezervēšanas un tirdzniecības sistēma;
- Euro;
- Deinstitucionalizācija.
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2. Pamatinformācija par iestādi
Iestādes nosaukums: Vidzemes plānošanas reģions
Iestādes juridiskā adrese:

Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Reģistrācijas numurs: 90002180246
Reģistrācijas datums: 09.08.2006.
Finanšu gads:

01.01.2014. – 31.12.2014.

Reģionu attīstības plānošanai, koordinācijai un pašvaldību sadarbības nodrošināšanai
Latvijā ir izveidoti 5 plānošanas reģioni. Vidzemes plānošanas reģions ir viens no tiem.
Reģions izveidots, pastāv un savas funkcijas veic, pamatojoties uz Reģionālās attīstības
likumu, Teritorijas attīstības plānošanas likumu, citiem spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem un saskaņā ar reģiona nolikumiem. Tas, tāpat kā pārējie 4 plānošanas reģioni, savu
darbību nodrošina Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
pārraudzībā.
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likumu, Vidzemes plānošanas reģiona
juridiskais statuss ir atvasināta publiska persona ar savu autonomu kompetenci. Tā
pamatdarbība tiek finansēta no valsts budžeta.
Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk tekstā – Reģions vai VPR) ir dibināts ar
mērķi nodrošināt Vidzemes reģiona attīstības plānošanu, koordinēšanu, kā arī pašvaldību un
citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. VPR sniedz attīstības plānošanas pakalpojumus
nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī, kā arī nodrošina reģionālā un vietējā līmeņa
pārstāvniecību uzņēmējdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas veidošanā. Pārstāvot
25 novadus un Valmieras pilsētu, VPR misija ir koordinēt un veicināt Vidzemes reģiona
ilgtermiņa līdzsvarotu attīstību, sniedzot efektīvus pakalpojumus reģiona iedzīvotājiem,
nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un pašvaldībām kopīgi definēto attīstības mērķu
sasniegšanai (Skat. www.vidzeme.lv).
Saskaņā ar valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem VPR pakļautībā nav ne
iestāžu, ne citu institūciju.
Vidzemes plānošanas reģions pēc tā teritorijas platības ir valstī lielākais reģions ar
viszemāko apdzīvojuma blīvumu.
Reģionā ietilpst 26 pašvaldības: viena republikas nozīmes pilsēta – Valmiera un
25 novadi – Alūksnes, Amatas, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cesvaines, Cēsu, Ērgļu,
Gulbenes, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Līgatnes, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu,
Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Varakļānu un
Vecpiebalgas.
3. Reģiona lēmējvara
Vidzemes plānošanas reģiona lēmējinstitūcija ir reģiona Attīstības padome, kura ir
Vidzemes reģiona pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulcē ievēlēta koleģiāla institūcija. Katru
reģionā ietilpstošā novada pašvaldību Attīstības padomē pārstāv viens pašvaldības izvirzītais
pārstāvis. Attīstības padomes locekļi no sava vidus uz četriem gadiem ievēl Attīstības
padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.
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Reģiona Attīstības padome organizē un vada ilgtermiņa attīstības plānu un
stratēģijas izstrādi un īstenošanu, aizstāv Vidzemes pašvaldību viedokli un intereses, kā arī
politiskā līmenī pārstāv reģiona intereses nacionālajās institūcijās.
Attīstības padomes skaitliskais sastāvs: 26 padomes locekļi.
Pēc 2013.gada novadu domju vēlēšanām (no 24.07.2013.) Vidzemes plānošanas
reģiona Attīstības padome savus pienākumu pilda šādā sastāvā:
Arturs Dukulis
Elita Eglīte
Astrīda Harju
Cilda Purgale
Edvīns Straume
Vilnis Špats
Jānis Rozenbergs
Guntars Velcis
Nikolajs Stepanovs
Laimis Šāvējs
Jānis Olmanis
Guntars Pīpkalējs
Tālis Salenieks
Andrejs Ceļapīters
Harijs Rokpelnis
Jānis Zuments
Hardijs Vents
Māra Juzupa
Evija Zurģe
Guntis Glatkins
Ainārs Mežulis
Jānis Pētersons
Vents Armands Krauklis
Jānis Baiks
Māris Justs
Ella Frīdvalde - Andersone

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs
Amatas novada domes priekšsēdētāja
Apes novada domes priekšsēdētāja
Beverīnas novada domes priekšsēdētāja
Burtnieku novada domes priekšsēdētājs
Cesvaines novada domes priekšsēdētājs
Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Ērgļu novada domes priekšsēdētājs
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs
Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs
Kocēnu novada domes priekšsēdētājs
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
Lubānas novada domes priekšsēdētājs
Madonas novada domes priekšsēdētājs
Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs
Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs
Priekuļu novada domes priekšsēdētāja
Raunas novada domes priekšsēdētāja
Rūjienas novada domes priekšsēdētājs
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Strenču novada domes priekšsēdētājs
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja

Attīstības padomes priekšsēdētājs

Hardijs Vents

Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks

Nikolajs Stepanovs

4. Reģiona izpildvara
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes lēmumu izpildi nodrošina reģiona
izpildinstitūcija - administrācija un 5 struktūrvienības:
 teritorijas plānošanas nodaļa;
 finanšu un budžeta plānošanas nodaļa;
 attīstības un projektu nodaļa;
 sabiedriskā transporta nodaļa;
 ES fondu informācijas centrs.
Administrācijas vadītāja

Guna Kalniņa – Priede
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Vidzemes plānošanas reģiona struktūra (Skat. www.vidzeme.lv):

Reģiona administrācija un tās struktūrvienības darbojas saskaņā ar VPR Attīstības
padomes apstiprinātajiem nolikumiem. Administrācijas darbu pārzina, koordinē, vada un par
darba rezultātiem atbild administrācijas vadītāja.

5. Personāls
Vidzemes plānošanas reģionā 2014.gadā strādāja 35 darbinieki.
Personāla izglītība:
 33 darbinieki – ar augstāko izglītību;

2 darbinieki – ar vidējo izglītību;
Personāla sadalījums pa vecuma grupām:
 11 darbinieki vecumā no 25 – 30 gadiem;
 12 darbinieki vecumā no 31 – 40 gadiem;

8 darbinieki vecumā no 41 – 50 gadiem;

2 darbinieki vecumā no 51 – 60 gadiem;

2 darbinieki vecāki par 61 gadu.
Personāla sadalījums pēc dzimuma:
 26 sievietes;

9 vīrieši.
Kadru mainība:
 ar 14 darbiniekiem izbeigtas darba attiecības;
 ar 6 darbiniekiem noslēgti līgumi par jaunām darba attiecībām.
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6. Komunikācija ar sabiedrību
Lai nodrošinātu veiksmīgu Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) komunikāciju ar
sabiedrību par reģiona darbību, aktivitātēm, projektu idejām un to īstenošanas gaitu, kā arī
citiem svarīgiem jautājumiem gan reģiona, gan valsts mērogā, informācija regulāri tiek
publicēta portālā www.vidzeme.lv. Katras dienas noslēgumā sistēma apkopo pa dienu
ievietoto informāciju, izsūtot to uz e-pastiem – ikviens interesents var pieteikties šo jaunumu
saņemšanai.
2014.gadā VPR mājaslapu www.vidzeme.lv apmeklējuši 22676 lietotāji, no kuriem
41% bijuši jauni apmeklētāji, bet 59% - atkārtoti apmeklētāji.
Informācija par VPR aktualitātēm tiek regulāri ievietota arī sociālajos medijos
(Facebook, Twitter), kas mūsdienās kļuvuši par nozīmīgiem informācijas nodošanas
kanāliem un spēj sasniegt plašu auditoriju. Sociālos tīklus VPR galvenokārt izmanto, lai
informētu sabiedrību par plānotajiem reģiona rīkotajiem pasākumiem un citiem noderīgiem
semināriem. Lai veicinātu sabiedrības iesaisti sociālo tīklu satura veidošanā, Vidzemes
plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centrs 2014.gadā Facebook tīklā
organizēja plašu atsaucību guvušo fotokonkursu „Vidzeme toreiz un tagad”, kurā sabiedrība
varēja gan iesūtīt savas fotogrāfijas, gan arī balsot par citu iesūtītām bildēm. Sociālo tīklu
sekotāju vidū ir gan Vidzemes, gan arī citu plānošanas reģionu iedzīvotāji, iestādes,
organizācijas, uzņēmumu pārstāvji un citi interesenti, kas iepazīstas ar aktualitātēm VPR
darbā, kā arī labprāt dalās informācijā ar citiem. 2014.gada sākumā VPR Twitter kontam
bija 1026 sekotāji, 2014.gada beigās jau 1339, kas ir par 313 sekotājiem vairāk.
Liels uzsvars tiek likts uz sadarbības veicināšanu starp reģionu un pašvaldību
sabiedrisko attiecību pārstāvjiem, veiksmīgi apmainoties ar aktuālo informāciju. Tādējādi
reģiona informācija tiek publicēta pašvaldību mājaslapās un informatīvajos izdevumos,
savukārt reģions savā mājaslapā publicē pašvaldību aktualitātes un ir regulāri informēts par
notiekošo savā teritorijā esošajās pašvaldībās. Pateicoties šai sadarbībai, VPR mājaslapā ik
dienu atrodama aktuālākā informācija par reģiona pašvaldību jaunumiem.
Reģions aktīvi izsūta informāciju par aktualitātēm plašsaziņas līdzekļiem, tiek
gatavoti pozīcijas raksti, pārstāvot arī pašvaldību intereses. Jau vairākus gadus reizi divos
mēnešos tiek veidots izdevums „VPR Jaunumi”, kas tiek izsūtīts reģiona pašvaldībām, valsts
institūcijām, kā arī tiek ievietots VPR mājaslapā. Līdzīgs ikgadējs izdevums par
aktualitātēm tiek izdots arī angļu valodā, par tā mērķgrupu izvēloties ārvalstu līdzšinējos un
potenciālos projektu partnerus, informējot par VPR aktivitātēm starptautiskā mērogā un
projektu rezultātiem. Starptautiskais izdevums kalpo kā platforma, lai meklētu potenciālos
projektu partnerus jau esošajām vai pavisam jaunām projektu idejām.
2014.gadā VPR strādājis pie reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādes, gada
nogalē tos nododot publiskajai apspriešanai. To izstrāde ir notikusi ciešā sadarbībā ar
reģiona pašvaldībām, rīkojot kopīgas darba grupas un lemjot par nākotnes prioritātēm
reģionā. Tādā veidā tiek nodrošināts, ka attīstības dokumentu saturs ir cieši saistīts ar
pašvaldību vajadzībām un iecerēm, un nākotnes darbs reģiona attīstības veicināšanā tiktu
realizēts, balstoties uz visu iesaistīto pušu saskaņotu darbību.
Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs mājaslapā
izveidojis atsevišķu sadaļu „ES fondu jaunumi”, kurā ik dienas tiek publicētas aktualitātes
par iespējām piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu, kā arī informācija par citiem atbalsta
instrumentiem. Šāda veida informācija augsti novērtēta iedzīvotāju vidū, tās lietderība ir
neatsverama – aktuālā informācija ir atrodama vienviet. Tāpat centra darbinieki 2014.gadā
piedāvāja konsultācijas par finansējuma piesaisti. Gada laikā kopumā konsultēti ap 1350
iedzīvotāji par dažādiem jautājumiem. Konsultācijas tika sniegtas gan rakstiski, gan atbildot
uz telefona zvaniem, kā arī klātienē.
Īstenojot un koordinējot dažādus reģionālus un pārrobežu projektus, VPR ir
veicinājis gan papildu finansējuma piesaisti reģiona teritorijai, gan VPR tēla atpazīstamību
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dažādu ārvalstu institūciju un organizāciju vidū, ļaujot izskanēt Vidzemes vārdam arī citur
Eiropā. Pārdomāti iesaistoties dažādu projektu realizēšanā, tiek domāts par reģiona
ekonomisko attīstību un tēla popularizēšanu. Īstenojot projektu publicitātes prasības, vietējā
sabiedrība tiek aktīvi informēta par veikto ieguldījumu teritorijas attīstībā. Tāpat arī caur
Vidzemes reģiona labajiem piemēriem un risinājumiem projektu partnervalstis uzzina par
Vidzemes pašvaldību īstenotajām aktivitātēm un iniciatīvām. Dažādu jomu projektu
ieviešanas laikā bieži tiek izstrādāti arī pētījumi un vadlīnijas, kas tiek publicēti VPR
mājaslapā, kur tie ir pieejami ikvienam. Šāda veida dokumenti ir noderīgi gan attiecīgo jomu
speciālistiem, gan kalpo kā pamats citu padziļinātu pētījumu veidošanā. Bieži datubāzi savā
darbā izmanto pašvaldību speciālisti un augstskolu studenti. Projektu īstenošana sniedz
iespēju izdot arī dažādus informatīvus materiālus, t.sk., arī svešvalodās, popularizējot
reģiona pašvaldību piedāvājumu tūristiem, potenciālajiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem,
investoriem u.tml. Īpaši jāuzsver konkurss un izdevums „Vidzemes veiksmes stāsti”, kas
saturiski vērš sabiedrības uzmanību uz reģiona stiprajām pusēm un priekšrocībām, izceļ
drosmīgus uzņēmējus, veiksmīgus struktūrfondu projektu īstenotājus u.tml., ļaujot arī
plašākai sabiedrībai uzzināt par konkurētspējīgām zināšanām un pakalpojumiem, ko
Vidzemes reģions var piedāvāt gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.
Ik gadu VPR aktīvi organizē seminārus dažādu jomu pašvaldību speciālistiem,
sniedzot iespēju iegūt vērtīgas zināšanas, kā arī nodrošinot speciālistiem kopīgas tikšanās,
kuru laikā tie apmainās ar pieredzi, risina dažādus problēmjautājumus, iesaka viens otram
veiksmīgākos risinājumus, kā arī dibina kontaktus potenciālai sadarbībai nākotnē. 2014.gada
nogalē, kā katru gadu, tika rīkots seminārs pašvaldību attīstības un projektu speciālistiem, lai
atskatītos uz VPR ieviestajiem projektiem un iedvesmotu pašvaldību pārstāvjus veidot
jaunus projektus savu pašvaldību attīstībai. Visu semināru prezentācijas ievietotas VPR
mājaslapā, tās pieejamas ikvienam interesentam. Katra semināra noslēgumā tiek veikta
dalībnieku aptauja par semināra saturisko pienesumu un organizatoriskajiem jautājumiem,
lai noskaidrotu auditorijas apmierinātību, ļaujot darbiniekiem izvērtēt savu darbu, turpmāk
izvairoties no norādītajām kļūdām. Iedzīvotāji tiek regulāri aptaujāti par tēmām, kuras viņus
interesētu, tādējādi semināru saturs tiek veidots ciešā sasaistē ar reģiona iedzīvotāju
vajadzībām un vēlmēm, radot pasākumiem pievienoto vērtību.
Iedzīvotāju pārstāvniecību VPR lēmumu pieņemšanas procesā nodrošina Attīstības
padomes locekļi – pašvaldību priekšsēdētāji. Padomes sēdē tiek kopīgi pieņemti lēmumi,
kas būtiski ietekmē reģiona kopējo attīstību. Uz sēdēm regulāri tiek aicināti dažādu
organizāciju un institūciju pārstāvji, izvēršot diskusiju par dažādiem reģionam būtiskiem
jautājumiem. Sēdēs skatītie jautājumi regulāri tiek atspoguļoti gan plānošanas reģiona
mājaslapā, gan arī izsūtīti masu medijiem informācijai.
Vidzemes plānošanas reģions ir aktīvi sadarbojies ar dažādu nevalstisko organizāciju
(NVO) pārstāvjiem Vidzemē, piemēram, ieviešot projektu „Vidzemes kultūras programma
2014”, kas sniedz atbalstu dažādām NVO kultūras sektorā, gan arī un aktīvi sadarbojoties ar
Vidzemes jauniešiem. Pozitīva sadarbība izveidojusies arī ar senioru biedrībām, realizējot
pārrobežu projektus – senioru vidū veiktas apmācības, sniedzot tiem iespēju kļūt par
brīvprātīgiem tūristu pavadoņiem. Par senioru biedrību aktīvo darbu stāstīts ārvalstu
projektu partneriem, un vairākas biedrības no Vidzemes prezentētas kā labās prakses
piemēri, piedāvājot iespēju ārvalstu projektu partneriem pārņemt šo organizāciju darbības
principus un smelties idejas, kā seniorus iesaistīt dažādu jomu attīstībai reģionos. VPR
brīvprātīgi uzņēmies arī tūrisma koordinēšanas funkciju reģionālā līmenī, regulāri kopā
pulcējot visu pašvaldību tūrisma speciālistus, lai apmainītos ar nozarei nozīmīgu
informāciju, informētu par reģiona aktivitātēm tūrisma jomā, kā arī informētu par
pārrunātajiem jautājumiem atjaunotajā Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomes
tūrisma komitejā, kuru sanāksmē piedalās arī VPR pārstāvis.
VPR pārstāvji ik gadu aktīvi iesaistās arī konkursa „Eiropas gada pašvaldība”
vērtēšanas komisijas darbā, kas uzskatāma par brīvprātīgu iniciatīvu. Pasākuma laikā tiek
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apmeklētas reģiona pašvaldības, tiek organizētas tikšanās ar pašvaldību un organizāciju
pārstāvjiem, diskutējot un gūstot priekšstatu par konkrētās teritorijas attīstību un izaugsmi.
7. 2014.gada galvenie uzdevumi (prioritātes un pasākumi)
7.1. Izstrādāts un apstiprināts plānošanas reģiona ikgadējais darba plāns un sagatavots
2015.gada budžeta pieprasījums;
7.2. Organizēts un nodrošināts Attīstības padomes darbs 8 sēdēs;
7.3. Sagatavots izskatīšanai Attīstības padomē spēkā esošo reģiona plānošanas
dokumentu esošās situācijas apraksts; izveidota un aktualizēta datu bāze par vietējo
pašvaldību plānošanas dokumentiem;
7.4. Sagatavoti _ projektu pieteikumi attīstības atbalsta pasākumu ietvaros;
7.5. Veiktas aktivitātes reģiona attīstības programmas izstrādes nodrošināšanai;
7.6. Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību:
7.6.1. ilgtspējīgas attīstības stratēģijām (6);
7.6.2. attīstības programmām (11);
7.6.3. teritorijas plānojumiem (4);
7.6.4. pašvaldību projektu pieteikumiem (2);
7.7. Sagatavoti un sniegti vairāk kā 11 atzinumi/priekšlikumi ministrijām normatīvo aktu
un politikas plānošanas dokumentu izstrādei/aktualizācijai;
7.8. Nodrošināta reģiona interešu pārstāvība dažādās sanāksmēs visos ar Vidzemes
plānošanas reģionu saistītos jautājumos, reģiona viedokļa iekļaušanu
programmdokumentos, normatīvo aktu projektos un pieņemtajos lēmumos;
7.9. Nodrošināta regulāra informācijas apmaiņa ar reģiona pašvaldībām un
sociālekonomiskajiem partneriem par aktuāliem jautājumiem;
7.10.
Noorganizēta Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību speciālistu ikgadējā
konference (vairāk kā 50 dalībnieku) par audiovizuālo jomu reģionā;
7.11.
Sniegts atbalsts valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām semināru
organizēšanā par ES Struktūrfondiem u.c. jautājumiem visā Vidzemes teritorijā;
7.12.
Nodrošināta sabiedriskā transporta funkcijas izpilde:
7.12.1. Izteikti un izskatīti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu grozījumiem un
braukšanas maksas (tarifu) izmaiņām (79 gadījumi);
7.12.2. sniegti priekšlikumi, iebildumi, ieteikumi par sabiedriskā transporta jomas
normatīvajiem aktiem;
7.12.3. apsekotas 1634 Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā esošās autobusu
pieturvietas un nepieciešamā informācija par tām ievadīta Vienotajā autobusu
pieturvietu reģistrā;
7.12.4. nodrošināta aktuālās informācijas ievadīšana Vienotās biļešu tirdzniecības
sistēmas datu bāzē;
7.13.
Nodrošināts sadarbības turpinājums ar Kultūras ministriju; ar Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstu turpināta Vidzemes kultūras programmas realizācija,
dažāda mēroga kultūras projektu ietvaros veicinot līdzsvarotu kultūras procesu
attīstību un kultūras pieejamību Vidzemes reģionā;
7.14.
noorganizētas Vasaras saulgriežu radošās darbnīcas Valmiermuižā un atklāts
Pasaules latviešu mākslas centrs Cēsīs, izveidota Melānijas Vanagas muzeja virtuālā
ekspozīcija, noorganizēts Kārļa Skalbes 135.dzimšanas dienas pasākumu cikls
Vecpiebalgā, veicināta bibliotekāru profesionālās kompetences pilnveide Valkā un
vairāki citi vērtīgi projekti visā Vidzemē;
7.15.
Veiktas aktivitātes Vidzemes augstvērtīga un veselīga pārtikas klastera
attīstībai un juridiskā ietvara pilnveidošanai ( notikušas 4 dalīborganizāciju kopīgās
sanāksmes; klasterī uzņemti trīs jauni biedri; nodrošināta dalība starptautiskajā
pārtikas un amatnieku tirdziņā „Europa-Markt 2014”; Vidzemes pārtikas klasteris
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pārstāvēts starptautiskā klasteru konferencē; pilnveidota klastera institucionālā un
vadības struktūra, dibināta biedrība, apstiprinot tās valdi un statūtus);
7.16.
Sadarbībā ar Lejasreinas (Francija) departamentu:
7.16.1. noorganizēta Jaunpiebalgas deju kolektīva „Piebaldzēni” piedalīšanās
„Starptautiskajā Folkloras festivālā 2014” Berštetē;
7.16.2. sagatavoti 7 dažādu jomu projekti:
7.16.2.1. kultūrā – „Francijas kultūras darbinieku pieredzes apmaiņas vizīte
Vidzemē”;
7.16.2.2. jaunatnes lietās – „Sadarbība ar Valmieras Valsts ģimnāziju” un
„Futbola turnīrs „Valkas – Valgas Grand Prix 2014””;
7.16.2.3. izglītībā – „Izstāde par ūdens tematiku un sadarbība starp Vidzemes
augstskolu un Strasbūras universitāti”;
7.16.2.4. uzņēmējdarbībā – „Sadarbības partneri guļbūvju fabrikai „DORES””;
7.16.2.5. sadarbības jomā – „Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes
vizīte Lejasreinas departamentā” un „Salentālas ciemata sadarbība ar kādu
no Vidzemes reģiona pašvaldībām”.
7.17.
nodrošināta ES fondu informācijas centra darbība:
7.17.1. sniegti informācijas pakalpojumi interesentiem (1340 konsultācijas);
7.17.2. noorganizēti 14 semināri;
7.17.3. organizēti ikgadējie „Vidzemnieku dārza svētki” ar labāko darba darītāju
sumināšanu;
7.17.4. organizēts fotokonkurss „Vidzeme toreiz un tagad”;
7.18.
veikta regulāra informācijas aktualizēšana Vidzemes plānošanas reģiona
mājaslapā, ko atskaites gadā apmeklējuši 22676 lietotāji, no kuriem 41% bijuši
jaunie apmeklētāji;
7.19.
informācija par VPR aktualitātēm regulāri ievietota arī sociālajos medijos
(Facebook, Twitter); 2014.gada laikā VPR Twitter konta sekotāju skaits no 1026
pieaudzis līdz 1339;
7.20.
veikti vairāk kā 10 dažādu jomu pētījumi:
7.20.1. senioru tūrisma attīstība reģionā – projekta „TOURAGE” labās prakses
piemēru apkopojums, kopīgās politikas rekomendācijas un ieviešanas plāns;
7.20.2. projekta „Histcape” labās prakses piemēru analīze un politikas
rekomendācijas ainavu apsaimniekošanā un plānošanā;
7.20.3. pētījums „Mājas aprūpes pakalpojumu un uzņēmējdarbības attīstība
Vidzemes reģionā” un Visaptverošais ieviešanas plāns projekta
„Health4Growth” ietvaros;
7.20.4. Pētījums „Vidzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas”;
7.20.5. projekta „Grisi Plus” ietvaros:
7.20.5.1. šā projekta labās prakses piemēru apkopojums;
7.20.5.2. labo prakšu ieviešanas plāns ģeomātikas rīku pielietošanai Vidzemes
plānošanas reģionā;
7.20.6. transporta jomā:
7.20.6.1. anketēšanas rezultātu analīze par ilgtspējīgu transportu plānošanas un
organizēšanas vajadzībām Vidzemes reģionā, iniciatīvas „Transports pēc
pieprasījuma” ietvaros;
7.20.6.2. projekta „Pārvietojies zaļi” ilgtspējīga transporta politikas
pamatnostādnes un labās prakses piemēru apkopojums un ieviešanas
plāns;
7.20.7. piesārņoto teritoriju plānošanā un apsaimniekošanā:
7.20.7.1. pašvaldību teritoriju plānotājiem paredzētā rokasgrāmata piesārņoto
vietu plānošanai;
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7.20.7.2. piesārņotas teritorijas un tās apkārtnes teritorijas plāna – telpiskās
attīstības koncepcija par teritoriju Cēsīs, Rūpniecības ielā 13;
7.20.7.3. stratēģijas risku komunikācijai par piesārņotām un potenciāli
piesārņotām vietām Cēsu pilsētā.
8. Reģiona 2014.gada finanšu resursi un darbības rezultāti
8.1. Vidzemes plānošanas reģiona valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Likumā „Par Valsts budžetu 2014.gadam” apstiprinātais valsts budžeta finansējums
Vidzemes plānošanas reģionam – 1 251 142 EUR.
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (EUR)

Nr.
p.k.

Finansiālie rādītāji

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas
budžetā un starptautiskā sadarbība
2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti
2.2.
izdevumi kapitālieguldījumiem
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Iepriekšējā
Pārskata gadā
gadā
apstiprināts
faktiskā
(faktiskā
likumā
izpilde
izpilde)
6 158 199
1 251 142
2 122 558
5 886 775
745 376
1 654 703
9 350
0
9 113
262 074
505 766
458 742
0
0
0
6 113 199
2 000 822
2 274 958
6 102 238
1 998 688
2 264 685
899 160
1 133 808
1 114 208
0
0
0
4 633 619
0
0
113 648
80 800
545 344
455 811
10 961

784 080
2 134

605 133
10 273

8.2. Reģionā paveiktais pa struktūrvienībām
8.2.1. Teritorijas plānošanas nodaļa
Nodaļas darbs tiek plānots un organizēts, pamatojoties uz Reģionālās Attīstības
likumā, Teritorijas attīstības plānošanas likumā, Attīstības plānošanas sistēmas likumā,
Likumā par pašvaldībām plānošanas reģioniem un pašvaldībām noteiktajām
pamatfunkcijām:
 plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu – reģiona ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas un reģiona attīstības programmas – izstrādes/aktualizācijas un ieviešanas
nodrošināšana;
 reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējās
saskaņotības un atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšana;
 nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstības plānošanas reģionu
attīstības plānošanas dokumentiem izvērtēšana;
 plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbības ar nacionālā līmeņa institūcijām
nodrošināšana;
 plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādes un īstenošanas
nodrošināšana.
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Teritorijas plānošanas nodaļas 2014.gada prioritāte bija jaunu reģiona attīstības
plānošanas dokumentu izstrāde, lai reģions ar labām iestrādēm un precīzu reģiona vajadzību
un interešu apzināšanu sagatavotos nākamajam plānošanas periodam.
Lai veicinātu Vidzemes reģiona ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, viena no
Vidzemes plānošanas reģiona pamatfunkcijām ir teritorijas attīstības plānošana. Šīs
funkcijas veiksmīgai realizācijai plānošanas reģions 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 komunicēts ar mērķgrupām, lai
panāktu ticību izstrādātajiem dokumentiem sabiedrībā un sociālo akceptu reģionā. Darba
mērķis - iegūt pašvaldību, nevalstisko organizāciju, valsts institūciju un citu plānošanas
procesā iesaistīto pušu lielāku 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 organizētas 11
tematiskās darba grupu sanāksmes, kuras vadīja eksperti attiecīgajā jomā (uzņēmējdarbības
attīstība, lauku apdzīvotības un vides attīstība, transports 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.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
investīcijas plānu aktualizēšanu, dažas jau ķērušās pie jaunas attīstības programmas
izstrādes, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību, kas nosaka attīstības plānošanas
dokumentu saturu un atbilstību nacionāla līmeņa politikas plānošanas dokumentiem, izpildi.
Divi galvenie reģionā ietilpstošo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumenti ir pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un pašvaldību attīstības
programmas.
2014.gada 12.martā stājās spēkā Teritorijas attīstības plānošanas likums ar
grozījumiem, kur noteikts, ka: „Vietējās pašvaldības un plānošanas reģioni līdz 2014.gada
31.decembrim nodrošina ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādi
vai aktualizāciju saskaņā ar šo likumu.”.
2014.gadā Vidzemes pašvaldības ir turpinājušas darbu pie savu attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes, un gandrīz visām tas ir veiksmīgi izdevies.
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1.attēls - Attīstības programmu izstrāde 31.12.2014.

2.attēls - Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde 31.12.2014.

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
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izaicinājumus pašvaldību ikdienas darbā. Turpināsim jau iesāktos darbus, lai veiksmīgi
pabeigtu darbu pie attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un veiktu pirmos soļus šo
dokumentu īstenošanā.
Teritorijas plānošanas nodaļas funkciju īstenošanas procesā pārskata gadā ir:
 nodrošināta dalība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
rīkotajās sanāksmēs par reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi un par
reģiona attīstības programmas izstrādi;
 gatavots pašreizējās situācijas apraksts;
 iegūti dati un veikta VPR attīstības plānošanas dokumentu analīze;
 gatavots uzraudzības ziņojums;
 sekots reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējās
saskaņotības un atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšanai;
 izveidota un aktualizēta datu bāze par vietējo pašvaldību attīstības plānošanas
dokumentiem;
 sagatavoti un sniegti priekšlikumi:
o darbības programmai „Nodarbinātība un izaugsme”;
o Ministru kabineta (MK) noteikumu par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti
„Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” un
noteikumu par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti „Plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (2);
o MK noteikumu projektam „Vietējo pašvaldību attīstības plānošanas
dokumentu izstrāde”;
 sniegti atzinumi par:
o Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
sagatavoto ziņojumu „ES pilsētprogramma” (1);
o Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā ES struktūrfondu
un Kohēzijas fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu
ieviešanu 2014.-2020.” (1);
o informatīvo ziņojumu „Par pilsētvides un policentriskās attīstības
investīciju ieviešanas principiem ES fondos 2014.-2020.” (2);
o Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2020. (2);
o Ministru kabineta noteikumu projektu par „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 noteikumiem;
o Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā nodrošina
komunikāciju un vizuālās identitātes prasības Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas
periodā; sagatavots atzinums par Informatīvā ziņojuma projektu
„Informatīvais ziņojums par plānošanas reģionu turpmāko darbību” (1);
o VARAM informatīvo ziņojumu „Par pilsētvides un policentriskās
attīstības investīciju ieviešanas principiem ES fondos 2014.-2020.gada
plānošanas perioda (ES fondu 2014-2020) specifiskā atbalsta mērķa
(SAM) Nr. 4.2.1. ieviešanas modeli daudzdzīvokļu ēku siltināšanai (1);
o CSP noteikumu projektu (1);
 nodrošināta līdzdalība valsts institūciju izveidotajās vadības/uzraudzības un
citās komitejās/komisijās:
o Saeimas tautsaimniecības apakškomisijas sēdēs;
o Koordinācijas padomes sēdē (1);
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o Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valdes sēdēs un LPS diskusijā par
uzņēmējdarbības atbalstu;
o Uzraudzības komisijas sēdēs;
o Finanšu ministrijas starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmēs;
o ERAF un ESF uzraudzības komitejas sanāksmē;
o Konferencēs par dažādiem jautājumiem (jaunatnes, izglītības, veselības
aprūpes u.t.t.);
o starptautisko
sadarbības
programmu
sanāksmēs,
forumos,
programmēšanas komitejās, uzraudzības apakškomisijās, semināros u.t.t.
Izstrādājot jaunus vai izvērtējot un aktualizējot jau esošus nacionālā, reģionālā vai
vietējā līmeņa teritorijas attīstības, kā arī nozaru politiku plānošanas dokumentus, VPR
Teritorijas plānošanas nodaļa ievēro arī Ministru kabineta 16.07. 2013. noteikumu Nr. 402
„Par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 16.10.2012.
noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” u.c. prasības un nosacījumus, kā arī ņem vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju līdz 2030.gadam, Nacionālās attīstības plānu 2014.-2020.gadam, Vidzemes
plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu – Vidzemes plānošanas reģiona
teritorijas (telpisko) plānojumu 2007.-2027.gadam.
Pamatojoties uz iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem un, ņemot vērā reģionā
ietilpstošo novadu pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādes intensitāti,
Vidzemes plānošanas reģions pārskata gadā sniedzis atzinumus par:
 ilgtspējīgas attīstības stratēģijām (6);
 attīstības programmām (11);
 teritorijas plānojumiem (4);
 novadu pašvaldību projektu pieteikumiem (2).
Līdz 2014.gada 31.decembrim saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu
reģiona pašvaldībām jāveic ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrāde
vai aktualizācija, tāpēc VPR turpināja izvērtēt iepriekš minētos teritorijas attīstības
dokumentus un projektu pieteikumus un sniedza atzinumus par to atbilstību normatīvo aktu
prasībām un plānošanas reģiona teritorijas attīstības tendencēm.
2015.gadā nodaļas darbs tiks turpināts saskaņā ar spēkā esošajiem teritorijas
attīstības plānošanas jomas normatīvajiem aktiem, VPR nolikumiem, Attīstības padomes
lēmumiem u.t.t.
8.2.2. Attīstības un projektu nodaļa
Reģiona attīstības dokumentu izstrāde 2014.gadā ir bijusi kā ietvars un pamats
attīstības projektu definēšanai. Ieguldīts liels darbs kopīgo mērķu noteikšanā un interešu
saskaņošanā.
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas uzdevums ir sekmēt
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības mērķu sasniegšanu un veicināt iestādes izaugsmi un
spēju stiprināšanu, ar īstenotajiem projektiem piesaistot finansējumu šo uzdevumu izpildei
un mērķu sasniegšanai.
Nodaļai 2014.gads, tāpat kā visiem projektu attīstītājiem Eiropā, ir bijis projektu
noslēgšanas un jaunu ideju attīstības posms.
Vidzemes reģiona teritorijā ar projektu palīdzību gada laikā ir ieguldīti 895 222 EUR
nacionālā un Eiropas Savienības finansējuma. Uzsākšanas, ieviešanas un pēcieviešanas
procesā pārskata gadā bijuši 33 projekti. Projektu tematika ir daudzveidīga – no tūrisma un
uzņēmējdarbības līdz transporta sistēmu attīstībai, ainavu plānošanai, bet tos vieno kopīgs
mērķis – sniegt pilnvērtīgas attīstības iespējas reģionam kopumā.
Projektu izstrādes rezultātā gūtas jaunas, daudzpusīgas zināšanas un dziļāka to
izpratne, saskatītas līdz šim nepamanītas likumsakarības un rasti ierasto lietu jauni
risinājumi, pierādīts, ka izmaiņas iespējamas arī sākotnēji šķietami neiespējamās lietās.
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Nr.
p.k.

VPR 2014.gadā ieviešanā esošie projekti.
(Informācija par Vidzemes plānošanas reģiona 2014.gada projektiem skatāma VPR
mājaslapā, interneta vietnē: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/).
Projekta
Projekta
īstenošanas
Īss aktivitāšu un sasniegtā apraksts
nosaukums
laiks

1. Informācijas
01.2012.sabiedrības un IKT 12.2014.
attīstība
audiovizuālajā
uzņēmējdarbībā
(Medi@TIC)

2. Attālo
teritoriju 01.01.2012.attīstība, izmantojot 31.12.2014.
vietējos
resursus
pārrobežu
tūrisma
maršruta
izstrādē
(VIA
HANSEATICA)

Pirmoreiz runāts par audiovizuālo sektoru kā Vidzemes
specializācijas nišu;
radīta pārliecība par šīs jomas izaugsmes iespējām;
pārņemtas zināšanas un pieredze no labākajiem digitālā
mārketinga un mediju ekspertiem;
savestas kopā reģiona ieinteresētās puses un kopīgi atrasti jomas
attīstības risinājumi;
veikts pētījums „Vidzemes plānošanas reģiona viedās
specializācijas iespējas” projektā „Kapacitātes stiprināšana un
institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts
institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”.
izmainīts Vidzemes Augstskolas mediju studiju programmas
saturs, izstrādāts vispārējās izglītības mācību priekšmeta
standarta paraugs un mācību priekšmeta programma
„Komunikācijas un mediji”.
Izstrādāts tūrisma pakalpojumu komplekts un modulis;
organizēti mārketinga pasākumi un nodrošināta informācijas
pieejamība;
organizētas speciālistu apmācības;
stiprināta institūciju sadarbība;
izveidots unikāls, trīs valstis šķērsojošs tūrisma maršruts un tā
tematiskie maršruti; apmācīti šā 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;
uzsākta sadarbība starp Latvijas, Igaunijas un Krievijas tūrisma
uzņēmumiem;
izveidoti 8 videoklipi, kuros atspoguļoti projekta tematiskie
maršruti”;
izdots tūrisma ceļvedis „Neaizmirstamie piedzīvojumi maršrutā
„Via Hanseatica””.

8.2.3. Sabiedriskā transporta nodaļa
Par Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteiktās funkcijas izpildi Vidzemes
plānošanas reģionā pārskata gadā bija atbildīga Sabiedriskā transporta nodaļa.
Nodaļas 2014.gada veikumu raksturo šādas aktivitātes:
1. saņemti, izskatīti un analizēti Vidzemes plānošanas reģiona pārziņā bijušo sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniedzēju (6 pasažieru pārvadātāju 8 koncesijas līgumi):
1.1. 2013.gada pārskati par sabiedriskā transporta pakalpojumu peļņu vai zaudējumiem
novembrī; decembrī; 4.ceturksnī (24 pārskati);
1.2. informācija par pasažieru pārvadāšanu un braukšanas maksas atvieglojumiem decembrī
(8 atskaites);
2. sagatavots (pabeigts) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju peļņas vai zaudējumu
pārskatu izvērstais kopsavilkums par 2013.gadu mēnešu un ceturkšņu dalījumā, rādītāju
izmantošanai turpmākajā darbā;
3. veikts maksimālo kompensējamo izmaksu aprēķins par 2013.gada 4.ceturksni saskaņā ar
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Ministru kabineta 15.05.2012. noteikumu Nr. 341 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē
ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un
nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”;
4. nodrošināta
uz
2014.gada
1.janvāri
aktuālās
informācijas
ievadīšana
VSIA „Autotransporta direkcija” pārziņā esošajā Vienotajā biļešu rezervēšanas un
tirdzniecības sistēmā (VBTS);
5. izskatīti, apkopoti Vidzemes reģiona novadu pašvaldību, juridisko un fizisko personu
ierosinājumi, ieteikumi un pretenzijas par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizāciju
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā un sniegtas atbildes un atzinumi (40 gadījumi);
6. sagatavoti un sniegti VSIA „Autotransporta direkcija” ierosinājumi, atzinumi un
viedoklis sabiedriskā transporta maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutu plānošanai,
izmaiņām (79 gadījumi);
7. sagatavoti priekšlikumi sabiedriskā transporta tarifu (braukšanas maksas) izmaiņu
noteikšanai (4 reizes);
8. apsekotas 1634 autobusu pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā un sniegti priekšlikumi
par to nepieciešamību, lietderību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu kustības sarakstos vai
maršrutu aprakstos;
9. atbilstoši kompetencei:
9.1. pārstāvēts Vidzemes plānošanas reģions un tā vārdā nodrošināta līdzdalība:
9.1.1. Sabiedriskā transporta padomes darbā un lēmumu pieņemšanā (19 sēdēs);
9.1.2. institūcijās, institūciju darba grupās un sanāksmēs (20 gadījumi);
9.2. izvērtēti un sniegti atzinumi par citu publiskās pārvaldes institūciju sagatavotajiem
dokumentu un normatīvo aktu projektiem (vairāk kā 3 reizes);
9.3. nodrošināta sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām, novadu pašvaldībām, plānošanas
reģioniem, starptautiskajām institūcijām, juridiskām un fiziskām personām sabiedriskā
transporta pakalpojumu jomā;
10. informācija par sabiedriskā transporta pakalpojumu jautājumiem ievietota Vidzemes
plānošanas reģiona mājaslapā;
11. apkopota Nodaļas uzdevumu izpildei nepieciešamā informācija;
12. sagatavota informācija VARAM iesniedzamajām 2014.gada ceturkšņu atskaitēm par
VPR darba plāna izpildi sabiedriskā transporta jomā (katru ceturksni);
13. strādāts darba grupā pilotprojekta par transportu pēc pieprasījuma tālākai virzībai un
īstenošanai; nodrošināta pašvaldību un iedzīvotāju anketēšana par transporta pēc
pieprasījuma nepieciešamību Vidzemes reģionā.
2015.gadā un turpmāk Sabiedriskā transporta nodaļa nodrošinās plānošanas reģioniem
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā deleģēto funkciju izpildi:
1. sadarbībā ar Autotransporta direkciju:
1.1. izstrādās priekšlikumus iesniegšanai Sabiedriskā transporta padomē attiecībā uz
maršrutu tīkla pārzināšanu;
1.2. gatavos priekšlikumus sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu un to izmaiņu
noteikšanai;
2. noskaidros un apkopos plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību un iedzīvotāju
viedokļus par maršrutu tīklu plānošanas reģiona teritorijā;
3. apkopos un pārstāvēs reģionā ietilpstošo pašvaldību viedokli ar sabiedriskā transporta
pakalpojumiem saistītajos jautājumos Sabiedriskā transporta padomē;
4. analizēs un izvērtēs Sabiedriskā transporta padomē izskatāmos jautājumus un
sagatavotos lēmumprojektus, to atbilstību novadu pašvaldību interesēm;
5. sagatavos informāciju par plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību jautājumiem un citu
Autotransporta direkcijas pieprasīto informāciju, kas nepieciešama Sabiedriskā
transporta padomes lēmumu pieņemšanai;
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6. analizēs esošo reģionālo maršrutu tīklu, plānos reģionālās nozīmes maršrutus atbilstoši
pasažieru plūsmai;
7. apkopos pašvaldību, iedzīvotāju, uzņēmēju un citu juridisko personu viedokli un
ieteikumus par esošo reģionālo maršrutu tīklu un sniegtajiem sabiedriskā transporta
pakalpojumiem;
8. sekos līdzi pašvaldību, skolu un citu iestāžu slēgšanai vai atvēršanai un to darba laika
izmaiņām, lai ievērtētu izmaiņas, sagatavojot grozījumus maršrutu tīklā;
9. analizēs informāciju par novadu pašvaldību veiktajiem skolēnu pārvadājumiem, to
ietekmi uz pasažieru plūsmu reģionālās nozīmes maršrutos;
10. sniegs viedokli Autotransporta direkcijai par reģionālās nozīmes maršrutu tīklu izstrādi
un grozījumiem;
11. nodrošinās Sabiedriskā transporta padomi un Autotransporta direkciju ar informāciju,
kas nepieciešama, lai saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6.panta
ceturto daļu, izvērtētu sabiedriskā transporta pakalpojuma (maršruta vai reisa)
nepieciešamību un pietiekamību atbilstoši iedzīvotāju interesēm;
12. ierosinās un iesniegs priekšlikumus Autotransporta direkcijā par jauna maršruta vai reisa
atklāšanu, grozīšanu vai slēgšanu;
13. ierosinās izskatīšanai jautājumu par eksperimentālo pārvadājumu atklāšanu jaunā
maršrutā vai reisā;
14. apsekos pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā un sniegs priekšlikumus par to
nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu kustības sarakstos vai maršrutu
aprakstos, tā veikšanai:
14.1.
iegūs un apstrādās datus par pieturvietu atrašanās vietām (koordinātēm),
aprīkojumu (pieturas zīme, nojume, soliņš, atkritumu urna, autobusu kustības
saraksts), ievadīšanai datu bāzē;
14.2.
veiks regulāru pieturvietu apsekošanu, apzinot to tehnisko stāvokli un
autobusu kustību sarakstu esamību;
14.3.
informēs pieturvietu uzturētājus (novadu pašvaldības, VAS „Latvijas Valsts
ceļi”) par neatbilstošu pieturvietu tehnisko stāvokli un nepieciešamajiem
uzlabojumiem;
14.4.
noskaidros un apkopos iedzīvotāju un potenciālo pasažieru viedokli par
pieturvietu izvietojumu un nepieciešamību to pārvietošanai;
14.5.
analizēs esošo pieturvietu nosaukumus un sadarbībā ar reģiona pašvaldībām
sagatavot priekšlikumus attiecīgo pieturvietu nosaukumu nomaiņai, kuri nosaukti
kļūdaini vai neatbilst konkrētai vietai un šobrīd lietotajiem vietvārdiem;
14.6.
saskaņos ar Autotransporta direkciju pieturvietu izvietojumu reģionālās
nozīmes maršrutos;
14.7.
saskaņos ar Autotransporta direkciju pieturvietas nosaukuma piešķiršanu
reģionālās nozīmes maršrutos ārpus republikas pilsētas administratīvās teritorijas
robežām;
15. atbilstoši savai kompetencei uzraudzīs likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu
sabiedriskā transporta nozarē un sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā
maršrutu tīklā;
16. veiks citus uzdevumus atbilstoši Sabiedriskā transporta padomes lēmumiem;
17. gatavos un sniegs atzinumus normatīvo aktu projektiem sabiedriskā transporta nozarē;
18. gatavos un sniegs informāciju plānošanas reģiona Attīstības padomei, Sabiedriskā
transporta komisijai un novadu pašvaldībām par aktuāliem jautājumiem un situāciju
sabiedriskajā transportā un sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem reģionā;
19. nodrošinās fizisku un juridisku personu iesniegumu izskatīšanu un atbilžu sagatavošanu
par kompetencē esošajiem sabiedriskā transporta jautājumiem;
20. sagatavos un sniegs pieprasīto informāciju Satiksmes ministrijai, Autotransporta
direkcijai un citām institūcijām par sabiedriskā transporta funkciju veikšanu;
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21. pēc plānošanas reģiona vadības rīkojuma vai pilnvarojuma pārstāvēs plānošanas
reģionu un tā vārdā sadarbosies ar valsts pārvaldes institūcijām, plānošanas reģiona
pašvaldībām, starptautiskajām institūcijām, juridiskām un fiziskām personām
sabiedriskā transporta nozarē;
22. turpinās 2014.gadā uzsāktā pilotprojekta „Transports pēc pieprasījuma” idejas
mērķtiecīgu attīstīšanu.
8.2.4. Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centrs
Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra galvenais uzdevums ir
informēt sabiedrību par aktuālajām atbalsta programmām, tajās pieejamo finansējumu un
konsultēt ikvienu, kam nepieciešama palīdzība atrast sev piemērotāko finansējuma avotu un
sagatavot projekta pieteikumu.
2014.gadā ES fondu informācijas centrs intensīvi strādājis, lai reģiona dažādu jomu
speciālistiem piedāvātu iespēju iepazīties ar kolēģu pieredzi reģionā, piedaloties pieredzes
apmaiņas braucienos. 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. Tikšanās reizēs uzklausīti ieteikumi, gūta
pārliecība par lielo veikumu, kā arī radusies iespēja mācīties gan no pieļautajām kļūdām,
gan no veiksmīgās pieredzes.
Visa gada garumā ES fondu informācijas centrs ir iesaistījies dažādu institūciju
organizēto informējošo un atbalstošo pasākumu īstenošanā. Noorganizētie 14 semināri par
dažādām ar projektu ieviešanu saistītām tēmām. Tematu loks ir bijis gana plašs, 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 Publiskā iepirkumu likuma
grozījumu ietekmi uz zemsliekšņa iepirkumu veikšanu pēc 2014.gada 1.janvāra, vienlaikus
vēršot uzmanību uz būtiskākajiem pārkāpumiem ES struktūrfondu projektu zemsliekšņa
iepirkumos.
Noorganizētajos ikgadējos Vidzemnieku dārza svētkos sumināti un izcelti labo darbu
darītāji, interesenti iepazīstināti ar 2014.gada „Veiksmes stāstiem”. Tā kā noslēdzās
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.
Gada nogalē tika organizēts fotokonkurss „Vidzeme toreiz un tagad”, sniedzot
iespēju ikvienam vidzemniekam palepoties ar Eiropas Savienības struktūrfondu gudru un
mērķtiecīgu ieguldīšanu Vidzemē.
Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra darbinieki, papildus
semināru organizēšanai, konsultēja potenciālos projektu iesniedzējus par projektu
sagatavošanas jautājumiem (kopumā 1340 konsultācijas), kā arī regulāri papildināja
interneta vietni www.esfinanses.lv ar jaunāko informāciju par iespējām saņemt atbalstu
dažādu projektu īstenošanai.
Pamatojoties uz 2014.gada otrajā pusē pieņemto „Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumu”, sākot ar
2015.gadu, konsultācijas projektu iesniedzējiem par 2014.-2020.gada ES fondu periodu
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turpmāk nodrošinās Centrālā finanšu līgumu aģentūra, savukārt, plānošanas reģioni
2015.gadā varēs sniegt informāciju un konsultācijas tikai par ES fondu iepriekšējo periodu,
t.i., par 2007.-2013.gadu.
Ņemot vērā ES struktūrfondu informācijas centru darbinieku pieredzi un
kompetenci, 2015.gadā veidosies uzņēmējdarbības atbalsta centri reģionos, mācoties no jau
2013.gada sākumā pilotprojekta ietvaros izveidotā Latgales uzņēmējdarbības centra
pieredzes. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta „Informatīvo ziņojumu par
plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu” Uzņēmējdarbības centri reģionos jāizveido līdz
2015.gada 1.jūlijam. Vidzemē jau darbojas pārstrukturētais Eiropas Savienības
struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs, pamatojoties uz Vidzemes
plānošanas reģiona Attīstības padomes 20.03.2015. lēmumu.
Arī turpmāk tiks organizēti bezmaksas semināri, un klientiem būs iespēja uzklausīt
padomus par jautājumiem, saistītiem ar uzņēmējdarbības attīstību.
8.2.5. Sadarbība ar Lejasreinas (Francija) departamentu
2014.gadā Vidzemes plānošanas reģiona un Lejasreinas departamenta sadarbības
9.gadā realizēti sadarbības projekti kultūras jomā, kā arī sagatavoti kultūras, jaunatnes,
izglītības un uzņēmējdarbības jomu projekti.
Turpinot iepriekš aizsākto sadarbību, Berštetes kultūras kopa, kas pagājušajā gadā
viesojās Jaunpiebalgā, uzaicināja Jaunpiebalgas deju kolektīvu „Piebaldzēni” piedalīties
„Starptautiskajā Folkloras festivālā 2014” Berštetē. Deju kolektīvs „Piebaldzēni” kopā ar
muzikantiem no postfolkloras grupas „Rikši” 28 cilvēku sastāvā devās uz Franciju, lai laikā
no 2014.gada 10.-14.jūlijam piedalītos šajā „Starptautiskajā Folkloras festivālā 2014”, tā
ietvaros uzstājoties trīs koncertos. Savu priekšnesumu laikā dejotāji rādīja ne tikai savu deju
prasmi, bet demonstrēja arī tradicionālos Jaunpiebalgas tautastērpus. Deju programmas
mērķis bija iepazīstināt francūžus ar latviešu izpratni par saulgriežiem, to svinēšanu, kā arī
iepazīstināt ar visiem 4 Latvijas novadiem un to tradicionālajiem tērpiem. Tāpat arī
„Piebaldzēni” piedalījās festivāla parādē Berštetes pilsētas ielās.
Dejotājus uzņēma franču ģimenēs; tas mūsu pašdarbniekiem ļāva tuvāk iepazīt
Francijas kultūru un ikdienu. Vizīte tika plaši atspoguļota Elzasas reģionālajā presē.
Festivālā piedalījās arī dalībnieki no Francijas, Bolīvijas un Dominikas Republikas.

3.attēls - deju kolektīva „Piebaldzēni” viesošanās Berštetē
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Atskaites gadā sagatavoti 7 dažādu jomu projekti, t.sk., 1 - kultūras, 2 - jaunatnes,
1 - izglītības, 1 - uzņēmējdarbības un 2 - sadarbības projekti.
1. Francijas kultūras darbinieku pieredzes apmaiņas vizīte Vidzemē:
Vidzemes plānošanas reģions uzaicināja Lejasreinas departamenta kultūras
delegāciju pieredzes apmaiņas vizītē Vidzemē ar mērķi iepazīstināt ar amatiermākslas praksi
Latvijā. Vizīte bija plānota Dikļu dziedāšanas svētku laikā. Francijas Institūts Latvijā
izrādīja interesi finansiāli atbalstīt šo projektu. Projekts tika atlikts uz vēlāku laiku, lai to
varētu realizēt programmas Erasmus+ ietvaros Francijā.
2. Sadarbība ar Valmieras Valsts ģimnāziju:
Valmieras Valsts ģimnāzija jau ilgāku laiku meklē sadarbības skolu Francijā. Ir
izdevies atrast divas ieinteresētas skolas Lejasreinas departamentā – Drullingenas koledžu
(interesē sadarbība foto jomā pamatskolas audzēkņiem) un Leklerkas liceju Savernas pilsētā
(interesē skolēnu apmaiņa). Drullingenas koledža vēlas uzsākt sadarbību ar nosacījumu, ja
tiek pagarināts Vidzemes plānošanas reģiona un Lejasreinas departamenta sadarbības
līgums. Savukārt, sadarbība ar Leklerkas liceju ir atkarīga no Vidzemes reģiona pašvaldību
intereses sadarboties ar Salentālas ciematu.
3. Futbola turnīrs „Valkas - Valgas Grand Prix 2014”:
Valkas novada pašvaldība kopā ar Valgas pašvaldību Igaunijā organizēja futbola
turnīru „Valkas – Valgas Grand Prix 2014”, uz kuru aicināja piedalīties arī komandu no
Francijas. Klubs „Ernolsheim sur Bruche” izrādīja interesi piedalīties šajā turnīrā un plānoja
ierasties Valkā 20 cilvēku sastāvā.
Tika sagatavota vizītes programma un saskaņots budžets, kā arī sarīkotas vairākas
tikšanās ar Valkas pašvaldību, lai pārrunātu turnīra norisi. Francijas futbola kluba komanda
netika nokomplektēta, tāpēc iepriekšminētajā turnīrā nepiedalījās, taču uzaicinājums ir spēkā
uz nākamā gada turnīru.
4. Izstāde par ūdens tematiku un sadarbība starp Vidzemes augstskolu un Strasbūras
universitāti:
Pēc SIA „Valmieras ūdens” vizītes „Zinātnes dārzā” Strasbūrā 2013.gadā „Zinātnes
dārza” vadītāja piedāvāja dalīties ar viņu gatavotajiem izstādes materiāliem par ūdens
tematiku. Vidzemes augstskola piekrita ar šo informāciju papildināt pasākuma „Zinātnieku
nakts 2014” ietvaros veidoto izstādi. Pasākums katru gadu tiek organizēts septembra nogalē.
Ideja neīstenojās „Zinātnes dārza” jaunās vadības ieinteresētības trūkuma dēļ.
5. Sadarbības partneri guļbūvju fabrikai „DORES”:
Guļbūves fabrika „DORES” izteica vēlmi Lejasreinas departamentā atrast sadarbības
partneri, kurš pārzina Francijas koka būvju tirgu un var palīdzēt ar padomu, kā arī atrast
kontaktus par sadarbības uzsākšanu šajā tirgū. Lejasreinas departamenta uzrunātais vienīgais
koka būvju uzņēmums ADIRA (MOB) neizrādīja interesi uzsākt sadarbību. Šīs
ieinteresētības trūkuma dēļ guļbūves fabrika „DORES” neatsaucās uzaicinājumam
piedalīties Strasbūras mājokļu izstādē.
6. Vidzemes plānošanas reģiona vizīte Lejasreinas departamentā:
Vidzemes plānošanas reģiona un Lejasreinas departamenta sadarbības līgums bija
noslēgts līdz 2014.gada beigām, tāpēc Vidzemes plānošanas reģions ierosināja 2014.gada
rudenī Lejasreinas departamenta padomes apmeklējuma laikā pārrunāt sadarbības
turpināšanu. Sakarā ar valsts institucionālās reformas rezultātā piedzīvotajām finanšu
grūtībām Lejasreinas departamenta padome no 2015.gada pārtrauc savu starptautisko
sadarbību, līdz ar to ideja par Vidzemes plānošanas reģiona vizīti Lejasreinas departamentā
zaudēja aktualitāti.
7. Salentālas ciemata sadarbība ar kādu no Vidzemes reģiona pašvaldībām:
Salentālas ciemata jaunievēlētais mērs Franck Hufschmitt, kurš ir arī Lejasreinas
departamenta padomes loceklis, izteica vēlmi sadarboties ar kādu no Vidzemes
pašvaldībām. Sagatavotais ciemata apraksts nosūtīts Jaunpiebalgas novada pašvaldībai ar
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mērķi uzsākt sadarbību, kura jau iepriekš bija izteikusi vēlmi atrast sadarbības pilsētu.
Jaunpiebalga ir piekritusi šai sadarbībai.
8.2.6. Kultūras jomā paveiktais
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 253037,40 EUR, kas ir apliecinājums tam, cik aktīvi un
radošām idejām bagāti ir vidzemnieki. Programmas ietvaros pieejamais finansējums bija
56500 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, noorganizēts Kārļa Skalbes 135.dzimšanas dienas pasākumu cikls Vecpiebalgā,
veicināta bibliotekāru profesionālās kompetences pilnveide Valkā un vairāki citi vērtīgi
projekti visā Vidzemē.
Arī 2014.gadā Vidzemes plānošanas reģions organizēja vairākus seminārus un
konferences, attīstot reģiona kultūras speciālistu profesionālās spējas un iedvesmojot tos.
Plašākās pārtikas izstādes Baltijas valstīs „Riga Food 2014”, kurā jau otro gadu
apmeklētājus un gardēžus priecēja arī Vidzemes reģiona mazo ražotāju stends, ietvaros tika
organizēta arī kultūras programma, akcentējot reģiona kulināro un kultūras unikalitāti.
Tāpat arī aizvadītajā gadā nemainīgi tika pārstāvētas reģiona intereses Latvijas
Republikas Kultūras ministrijas konsultatīvās komisijas sēdēs, lai noteiktu no valsts budžeta
finansējamo izglītojamo skaitu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības
programmās.
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8.2.7. Vidzemes pārtikas klastera attīstība
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”.
4.attēls - 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, tēju ražotājs SIA „Teya” un medus un uztura bagātinātāju ražotājs
SIA „Northern Treats”.
2014.gadā klastera dalībnieki ir iesaistījušies dažādās iniciatīvās, tostarp, DEMOLA
Latvia projektā, kura 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 SIA „Felici”, SIA „Very
Berry” un SIA „Rozīne” mārketinga kampaņu veidošanā.
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 Vidzemes plānošanas reģiona sadarbības partneru – Magdeburgas tirdzniecības un
rūpniecības kameras (Vācija) rīkotajā starptautiskajā pārtikas un amatnieku tirdziņā
„Europa-Markt 2014”. Septembrī Vidzemes pārtikas klasteris tika pārstāvēts starptautiskā
klasteru konferencē „BSR Cluster to cluster conference and matchmating”, 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 „Sforexcellence” pieteikums Eiropas Komisijas programmā
„Uzņēmumu konkurētspēja un MVU” (COSME).
Pārtikas klasteris 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 profesionālu sadarbības
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tīklu, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu inovatīvu pārtikas produktu un saistīto
pakalpojumu attīstību, internacionalizāciju un sasvstarpējo 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.
5.attēls - Zviedrijas vēstnieks Latvijā V.E. Henriks Landerholms (no kreisās), SIA Valmiermuižas alus"
saimnieks Aigars Ruņģis, SIA "Felici" valdes priekšsēdētāja Alise Balgalve un VPR pārstāvis Kristaps
Ročāns.

Vidzemes plānošanas reģions gada nogalē Zviedrijas biznesa balvai izvirzīja
SIA „Felici” nominācijai kategorijā „Gada jaunais uzņēmējs”, savukārt kategorijā
„Ilgtspējības izaugsmes balva” – SIA „Valmiermuižas alus”. Abi uzņēmumi iekļuva trīs
labāko uzņēmumu vidū katrs savā nominācijā. Šie uzņēmumi ir arī biedrības „Latvijas
augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris” valdes dalībnieki.
9. 2015.gadam plānotie pasākumi
Vidzemes plānošanas reģiona darbs 2015.gadā turpināsies saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām par plānošanas reģioniem, par pašvaldībām, par attīstības plānošanas dokumentu
izstrādi, par sabiedrisko transportu, par projektu programmām u.t.t.
2014.gadā sagatavotie reģiona attīstības dokumenti, kopīgo mērķu noteikšanā un
interešu saskaņošanā ieguldītais darbs un tā turpinājums būs kā ietvars un pamats turpmākai
attīstības projektu definēšanai.
Arī 2015.gadā tiks nodrošināts projektu jomas darbs, turpinot un pabeidzot iesākto
projektu īstenošanu. Ir sākušies 2014.-2020.gada perioda ES finanšu instrumentu (Horizon
2020, Erasmus+, Radošā Eiropa) projektu uzsaukumi, tāpēc Vidzemes plānošanas reģions
aktīvi iesaistīsies jaunu projektu pieteikumu sagatavošanā un uzsākto projektu īstenošanā.
2015.gads VPR uzsācies ar gatavošanos jaunam valsts mēroga projektam sociālās
aprūpes jomā – deinstitucionalizācijai (DI). Gada sākumā visi pieci plānošanas reģioni
uzsāks projekta pieteikuma sagatavošanu, lai saņemtu finansējumu DI plāna izstrādāšanai un
ieviešanai.
Sabiedriskā transporta funkcija tiks veikta atbilstoši šīs jomas normatīvo aktu
prasībām.
Tāpat turpināsies ar pilotprojektu par transportu pēc pieprasījuma Vidzemes reģionā
saistītās aktivitātes.
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Nākotnes iecerēs ietilpst uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas pasākumi.
10. VPR 2014.gada publiskā pārskata projekta sagatavošanā izmantotās informācijas
avoti










Ministru kabineta noteikumi Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”;
Teritorijas attīstības plānošanas likums;
VPR darba plāna atskaites par 2014.gada ceturkšņiem;
VPR mājas lapa www.vidzeme.lv;
VPR 2013.gada publiskais pārskats;
Vidzemes plānošanas reģiona / Lejasreinas departamenta sadarbības koordinatores
Rūtas Vasermanes informācija „Aktivitāšu kopsavilkums par sadarbību ar
Lejasreinas departamentu 2014.gadā”;
VPR ES fondu informācijas centra informācija par centra galveno uzdevumu un
2014.gadā organizētajiem semināriem;
Vidzemes plānošanas reģiona darbinieku informācija par 2014.gada veikumu un
2015.gada iecerēm;
Izdevuma „VPR JAUNUMI” 2014.gada 11/12 numurs.

16.04.2015.
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