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Plānošanas reģioni ir būtisks saistposms starp pašvaldībām un ministrijām,
kuru pozīcijas būtu jāstiprina
Klāt vasara, aiz muguras Līgo svētki, esam paguvuši nedaudz atpūsties, lai atkal turpinātu darbu. Vasara
iesākusies reģionu stiprināšanas zīmē, jo maija izskaņā notika pavisam nozīmīga tikšanās. Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs (VARAM) Romāns Naudiņš tikās ar piecu plānošanas reģionu pārstāvjiem, lai
iezīmētu plānošanas reģionu nākotnes attīstības scenārijus. Tikšanās laikā tika diskutēts par plānošanas reģionu
funkcijām, iespējām tās stiprināt un turpmākajiem darbības virzieniem. Šobrīd plānošanas reģioni darbojas kā
atvasināta publiska persona Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārraudzībā un
reģionu pārziņā ir reģionālā attīstības plānošana, sabiedriskā transporta kompetence, lai pārstāvētu reģiona
viedokli Sabiedriskā transporta padomē, tāpat reģions strādā, lai veicinātu sadarbību pašvaldību starpā, ar
valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām. Lielu lomu reģiona attīstībā spēlē plānošanas reģionu īstenotie
projekti un reģionālā līmenī nepieciešamo projektu ideju identificēšana, kā arī informācijas sniegšana par ES
struktūrfondiem. Šie visi ir ārkārtīgi nozīmīgi pienākumi, tādēļ esam jo īpaši gandarīti, ka ministra kungs pauda
viedokli par papildu funkciju piešķiršanu, kas varētu būt uzņēmējdarbības veicināšana.
Plānošanas reģioni ir nozīmīgi spēlētāji līdzsvarotas attīstības veicināšanā, it īpaši
pārstāvot mazākos novadus. Mēs patiesi ceram, ka pozitīvi uzsāktās sarunas
rezultēsies reālos darbos, lai plānošanas reģionu darbību nostiprinātu kā vietējā
līmenī, tā arī nacionālajā.
Vēlu visiem piedzīvojumiem bagātu, siltu un krāsainu vasaru!!!

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs
Hardijs Vents

Turpinās darbs pie reģionālo attīstības dokumentu izstrādes
Maijā
un
jūnijā
Norvēģijas
finanšu
instrumenta projekta
„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību
teritoriālās
attīstības
plānošanas
kapacitātes
palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu
izstrādāšana” ietvaros turpinājās aktīvs darbs pie
reģiona attīstības plānošanas dokumentiem - Attīstības
programmas 2014-2020 (AP) un Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2014-2030 (IAS). Lai noskaidrotu reģiona
attīstībai būtiski svarīgos jautājumus, identificētu
trūkumus,
neizmantotās
iespējas,
identificētu
sadarbības stratēģijas un noteiktu potenciālās
prioritātes, šajos mēnešos tika sarīkotas kopumā
astoņas tematiskās darba grupas, kurās piedalījās

reģiona pašvaldību speciālisti, politiķi, nozaru eksperti
un pētnieki.
LAUKU APDZĪVOTĪBAS darba grupā, kas norisinājās
Pārgaujas novadā 30. aprīlī, tās dalībnieki strādāja pie
trīs mērķa grupu identificēšanas un raksturošanas –
iedzīvotāji (esošie, bijušie, potenciālie), uzņēmēji
(tradicionālās nozares, jauno nišu meklētāji,
potenciālie uzņēmēji) un viesi. Katrai mērķa grupai tika
meklētas saites, kas to piesaista noteiktai teritorijai, un
apstākļi, kas varētu veicināt vietas pievilcību konkrētās
mērķa grupas acīs. Otrajā darba grupā 5. jūnijā,
balstoties uz pirmās tikšanas rezultātiem, tika turpināts
darbs pie Vidzemes reģiona attīstības prioritāšu un
mērķu definēšanas.
Turpinājums nākamajā lappusē
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TRANSPORTA UN PIEEJAMĪBAS darba grupā, kas
norisinājās Smiltenē 20. maijā, tika aktualizēta reģiona
esošā situācija transporta un pieejamības jomās,
salīdzinot to ar iepriekšējo periodu (2007-2013), kā arī
pārskatīts reģiona nozīmes ceļu saraksts un
identificētas iespējamās sadarbības stratēģijas
transporta un pieejamības uzlabošanai. 12. jūnijā tika
turpināts darbs pie Vidzemes reģiona attīstības
prioritāšu un mērķu definēšanas.

iespējas” sākotnējie secinājumi, kā arī priekšlikumi
viedās specializācijas jomām Vidzemes reģionā.
Ar visu darba grupu rezultātiem tika iepazīstināti arī
reģiona Attīstības padomes locekļi, kuri 21. maijā
Ērgļos un 18. jūnijā Amatciemā uzklausīja tematisko
darba grupu rezultātu kopsavilkumu, identificētos
attīstības prioritāšu priekšlikumus, kā arī diskutēja par
iespējamiem šo jautājumu pārvaldības risinājumiem –
kas ir labas pārvaldības mērķauditorija, kā uzlabot
pārvaldes spēju, kā veicināt sadarbību un mazināt
konkurences negatīvo ietekmi uz pārvaldības
risinājumiem un kādai jābūt plānošanas reģiona
administrācijas lomai šajos procesos.

PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS darba grupā, kas
norisinājās Valmierā 15. maijā, tika pārrunāti jautājumi
par pakalpojumu pieejamību un vajadzībām reģionā
saistībā ar apdzīvojuma struktūru un Reģionālās
attīstības pamatnostādnēs definēto pakalpojumu
Tematisko darba grupu
grozu. 17. jūnijā tika turpināts darbs pie Vidzemes
rezultātā ir definēti
reģiona attīstības prioritāšu un mērķu definēšanas.
Vidzemes
plānošanas
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES darba grupā, kas norisinājās reģiona
attīstības
Madonas novadā 30. maijā, balstoties uz iepriekšējā plānošanas stratēģiskie
tikšanās reizē 16. aprīlī izstrādāto SVID analīzi par virzieni:
CILVĒKS,
uzņēmējdarbības vidi Vidzemes reģionā un izvirzītajām EKONOMIKA
un
specializācijas nišām, identificētajām sadarbības TERITORIJA,
kā
arī
iespējam un idejām investīciju un eksporta piesaistei PĀRVALDĪBA kā šos
Vidzemes reģionā, tika identificēti prioritārie mērķi un virzienus
vienojošais
uzdevumi reģiona uzņēmējdarbības potenciāla celšanai elements.
Vidzemes reģionā.
Darba grupu rezultātā ir identificētas arī potenciālās AP
13. jūnijā Cēsīs notika arī fokusa grupas diskusijas ar un IAS prioritātes. Turpmākajos mēnešos norisināsies
izglītības un pētniecības pārstāvjiem un uzņēmējiem darbs
pie
identificēto
prioritāšu
par viedās specializācijas iespējām Vidzemes sasniegšanas Rīcību plāna izstrādes.
plānošanas reģionā, kur tika prezentēti pētījuma
„Vidzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas
Krišjānis Veitners,
Reģionālās plānošanas eksperts

Attīstības padomes sēdē diskutē par reģiona kritiskākajiem ceļu posmiem
21. maijā Ērgļos norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padomes sēde. Ar aktuālāko
informāciju par ceļu infrastruktūras iespējamo sakārtošanu uz sarunu par Valsts autoceļu sakārtošanas
programmu 2014.-2020. gadam tika aicināts VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona direktors Guntis Apinis.
Kā informēja Apinis programmas ietvaros lielākie finanšu līdzekļi tiks novirzīti ceļa melnā seguma atjaunošanai,
tostarp tiks atjaunots bēdīgi slavenais Vecpiebalgas autoceļš P30 un šoseja virzienā Madona – Gulbene, taču
darbi nesākšoties ātrāk par 2016. gadu. Tāpat Apiņa kungs aicināja pašvaldību vadītājus iesūtīt savu novadu
kritiskākos ceļa posmus, kurus izvērtējot vēl pastāv iespēja iekļaut programmā. Šīs iesūtītās idejas tika
apspriestas 18. jūnija Attīstības padomes sēdē. Lai gan Valsts autoceļu sakārtošanas programmā 2014. – 2020.
gadam norādītas konkrētas atjaunojamo un rekonstruējamo autoceļu posmu adreses un šo darbu prognozētās
izmaksas, Vidzemes plānošanas reģions sagatavos vēstuli Satiksmes ministrijai ar lūgumu izskatīt iespēju
programmā iekļaut papildu posmus vai izvērtēt citas iespējas piešķirt finansējumu ceļu sakārtošanai.
Vairāk par 21. maija sēdi lasiet šeit. Savukārt par aktualitātēm 18. jūnija sēdē lasiet šeit.
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Vidzemē uz konkursa „Eiropas Gada pašvaldība 2014” otro kārtu tiek
virzītas Valmieras, Smiltenes un Raunas pašvaldības
Konkursa „Eiropas Gada pašvaldība 2014” Vidzemes plānošanas reģiona vērtēšanas komisija 11.
jūnijā uzsāka vizītes pašvaldībās, lai izvērtētu to atbilstību konkursa kritērijiem un trīs labākās virzītu
uz otro kārtu, valsts mēroga konkursu. 11. jūnijā komisija devās uz Priekuļu un Raunas novadiem,
12. jūnijā apmeklēja Cēsu un Valkas novadus, savukārt 16. jūnijā noslēdza vizītes, viesojoties
Smiltenes, Valmieras un Burtnieku pašvaldībās. Valsts mēroga konkursam bija jāizvirza trīs
kategorijās: 1 republikas pilsēta, 1 novadu pašvaldība ar iedzīvotāju skaitu līdz 7000 un 1 novadu pašvaldība ar
iedzīvotāju skaitu virs 7000. Vidzemē konkurence bija trešās kategorijas ietvaros, kurā ietilpa piecas pašvaldības
– Priekuļi, Cēsis, Valka, Smiltene un Burtnieki. Viesojoties pašvaldībās, tika vērtēta iesniegto dokumentu
atbilstība un to kvalitāte, pašvaldības prezentācija, kā arī izvēlētie apskates objekti, cik pilnīgi tie raksturo
pašvaldības aktivitātes. Pēc vizītēm pašvaldībās vērtēšanas komisija valsts mēroga konkursam nolēma virzīt
Valmieras pilsētu, Raunas un Smiltenes novadu.
Plašāk par vizītēm pašvaldībās meklējiet šeit.
Ieva Kalniņa,
Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja

Vidzemnieki piedalīsies Starptautiskā Folkloras festivālā Francijā
Jūlija vidū Jaunpiebalgas deju kolektīvs „Piebaldzēni” dosies uz Franciju, lai Vidzemes
plānošanas reģiona un Lejasreinas departamenta sadarbības ietvaros piedalītos
Starptautiskajā Folkloras festivālā Berštetē (Francijā). Bez „Piebaldzēniem” šogad tajā
piedalīsies arī tradicionālo deju grupas no Dominikānas Republikas, Uzbekistānas, Bolīvijas un Francijas.
Festivālu rīko Berštetes tradicionālās kultūras kopa, kas pagājušajā gadā viesojās Jaunpiebalgā izstādē-gadatirgū
„Izvēlies Piebalgu”, kur tie vidzemniekus iepazīstināja ar Elzasas tradicionālajām dejām.
Starptautiskais Folkloras festivāls norisināsies no 10. līdz 13. jūlijam Strasbūras pievārtē, Berštetes pilsētā. Tas
izveidots ar mērķi atvērt pasauli - iepazīstināt Elzasiešus ar pasaules tradicionālajām dejām un kalpot par vietu
dažādu kultūru apmaiņai caur deju. Šis būs jau ceturtais gads, kad festivāla
organizatori aicina dalībniekus no visdažādākajām valstīm iepazīstināt ar savām
dejas tradīcijām. Iepriekš festivālā piedalījušās deju grupas no Portugāles, Ungārijas,
Ukrainas, Kolumbijas, Kanādas, Horvātijas un citām valstīm. Vairāk par to lasiet šeit.

Rūta Vasermane,
Lejasreinas departamenta
koordinatore Vidzemē
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31 kultūras projekta pieteikums guvis līdzfinansējumu idejas īstenošanai
Nu jau par tradīciju kļuvušais Vidzemes projektu konkurss „Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras
programma” arī šogad pulcēja ievērojamu skaitu projekta ideju pieteicēju. Šogad konkursā tika iesniegtas pavisam
83 projektu idejas, no kurām 31 projekta pieteikums tika apstiprināts, tādējādi atbalstot kultūras aktivitātes reģionā
kopsummā 56 500 eiro apmērā. Apstiprināto projektu īstenošana sākusies jau maija beigās. Projekti ļaus Vidzemes
reģiona iedzīvotājiem iesaistīties kultūras aktivitātēs un apmeklēt interesantus pasākumus. Ar apstiprinātajām
projekta idejām iespējams iepazīties šeit.

Ina Miķelsone
Programmas koordinatore

Vidzemes plānošanas reģions aktīvi iesaistās reģiona tūrisma nozares attīstībā
14. maijā, pēc Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TAVA) aicinājuma, Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības
un projektu nodaļas vadītāja Laila Gercāne piedalījās TAVA rīkotajā sanāksmē. Tikšanās mērķis bija pārrunāt
iespējamos risinājumus tūrisma jomas attīstībai reģionos, jo, līdzīgi kā TAVA, VPR uzskata, ka būtiski ir veicināt
tūristu interesi par reģioniem un censties viņus izvest ārpus Rīgas. Sarunās piedalījās arī Ekonomikas ministrijas,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un tūrisma asociāciju pārstāvji. Tika pārrunāta iespēja
stiprināt plānošanas reģionu lomu mērķtiecīgā tūrisma attīstības veicināšanā reģionos, diskutējot par
iespējamajām funkcijām un finansējuma mehānismiem to realizēšanai. Pēc šīs tikšanās, 21. maija sēdē VPR
speciālisti un pašvaldību pārstāvji vienojās par trim reģionālā līmeņa tūrisma projektu idejām, kuras 28. maijā tika
iesniegtas TAVA. Viena no idejām ir „Kultūrvēsturisko objektu un ainavu attīstību Vidzemes austrumu daļā”, kuras
pamatā ir Vidzemes austrumu daļas kultūrvēsturisko objektu un ainavu koncentrācija ap Cesvaines pili - eklektisma
mākslas šedevru, kurā apvienojas arhitektūra, tēlniecība, metālmāksla un glezniecība. Otra ideja ir „Cēsu kultūras
un vēstures piedzīvojums”. Šī ideja balstīta uz Cēsu apkārtnes kā ievērojama kultūras un vēstures tūrisma piesaistes
centra attīstību. Visbeidzot Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām vēlētos attīstīt ideju „Cilvēka un
dabas mijiedarbība cauri gadu tūkstošiem”, kuras pamatā ir kompleksa dabas, vēstures un kultūras tūrisma
galamērķa izveide Ziemļvidzemē, balstoties Ziemeļeiropas mēroga unikālajos arheoloģiskajos atradumos pie
Burtnieku ezera, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas mantojumā un šīs ziemeļu teritorijas iedzīvotāju gadu
tūkstošos sakņotajā dabas izpratnē.
Vairāk par VPR aktivitātēm tūrisma jomā lasiet šeit.

Laila Gercāne,
Attīstības un projektu nodaļas
vadītāja
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VPR uzņem viesus
Vidzemē viesojas Moldovas uzņēmēji un valsts institūciju pārstāvji
No 13. līdz 20. maijam Latvijā ieradās Moldovas Republikas uzņēmēju, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvju
delegācija. Vizītes ietvaros 14. un 15. maijā delegācija viesojās arī Vidzemē, apmeklējot Aloju, Valmieru, Cēsis
un Gulbeni. Viesojoties pilsētās, delegācija iepazīstināja ar pašvaldības darbu, kā arī nozīmīgākajiem apkārtnes
uzņēmumiem. Esot Valmierā, Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents un
Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede iepazīstināja viesus ar plānošanas reģiona darbību, savukārt
klastera koordinators Kristaps Ročāns, meklējot jaunas sadarbības iespējas, pastāstīja par Vidzemes veselīgas un
augstvērtīgas pārtikas klasteri un tā uzņēmumiem. Moldovas delegācijā bija 19 pārstāvji no reģionālās attīstības
ministrijas, Kišiņevas, Sorokas, Jediņecas, u.c. vietējām pašvaldībām, reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji un
dažādu nozaru uzņēmēji (kokapstrāde, lauksaimniecība u.c.).

Guna Kalniņa - Priede,
Administrācijas vadītāja

Sadarbības veicināšanas nolūkos Vidzemes plānošanas reģions uzņem delegāciju no
Sanktpēterburgas
26. jūnijā Vidzemes plānošanas reģionā sadarbības veicināšanas ietvaros viesojās ainavu arhitektūras,
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas, muzeju zinību, tūrisma un uzņēmējdarbības speciālisti no
Sanktpēterburgas. Vizītes mērķis bija meklēt iespējamos sadarbības virzienus tieši kultūras un dabas
mantojuma saglabāšanas jautājumos. Īpaši ieinteresēti viesi bija mūsu vēsturisko parku uzturēšanas un
sakopšanas pieredzē. Delegācijai tika izrādīta Ungurmuiža, kurā tos sagaidīja Vidzemes plānošanas reģiona
attīstības padomes priekšsēdētājs un Pārgaujas novada domes vadītājs Hardijs Vents, tālāk viesi devās uz Cēsu
viduslaiku pili, kurā norisinājās tikšanās ar vietējās pašvaldības pārstāvjiem. Savukārt Amatas novada
izpilddirektors Māris Timermanis laipni izrādīja Āraišu ezerpils teritoriju, kā arī Amatciemu. Gaidot nākamā
2014. - 2020. gada plānošanas perioda Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas uzsaukumu, tika
iezīmētas potenciālās projektu idejas. Visas dienas garumā delegāciju pavadīja arī VPR Administrācijas vadītāja
Guna Kalniņa-Priede un projektu speciālists Kristaps Ročāns.

Vidzemi apmeklē Pleskavas apgabala kultūras, izglītības un sporta pārvalžu vadītāji
No 30. jūnija līdz 2. jūlijam Vidzemes plānošanas reģions uzņēma Pleskavas apgabala rajonu kultūras, izglītības
un sporta pārvalžu vadītājus, to vietniekus un deputātus. Vizītes mērķis bija dalība izbraukuma seminārā, kā arī
Vidzemes iepazīšana turpmākās sadarbības attīstībai. Viesi bija ieinteresēti izpētīt kultūrvēsturiskās vietas, kas
varētu kalpot dažādu nometņu, festivālu rīkošanai. Tāpat brauciena ietvaros tika iepazīts Smiltenes pilsētas
kultūras un Sporta centrs, Vidzemes Olimpiskais centrs, Cēsu pilsēta, bērnu zinātnes centrs „Zinoo”, Madonas
novada kultūras un sporta aktivitātes, kā arī Cesvaines pils un ar bānīti izbaudīts Alūksnes – Gulbenes maršruts.

Olita Landsmane,
Kultūras koordinatore
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Vidzemē plāno pārņemt Liverpūles pieredzi sociālās iekļaušanas jomā
No 3. līdz 5. jūnijam Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projektu speciālists Kristaps Ročāns un Strenču novada
pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Iveta Ence un starptautisko projektu koordinatore Ilona
Pinzule devās uz Liverpūli Lielbritānijā, lai piedalītos projekta „Daudzlīmeņu pārvalde un sociālā iekļaušana”
partnerības sanāksmē. Sanāksmes mērķis bija pieredzes pārņemšana no Liverpūles pilsētas reģiona par sociāli
iekļaujošas ekonomiskās attīstības īstenošanu, attīstot sociālo uzņēmējdarbību ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) finansējuma palīdzību. Vizītes noslēgumā tika izstrādāts rīcības plāns labās prakses pārņemšanai
Vidzemes plānošanas reģionā un Strenču novada pašvaldībā. Brauciena laikā VPR un Strenču pārstāvji tika
iepazīstināti ar Liverpūles sociālo uzņēmumu darbību, kā arī diskusiju rezultātā tika izstrādāts rīcības plāns un
būtiskākās aktivitātes prakses ieviešanai, kuru plānots sākt ieviest šī gada rudenī. Šobrīd notiek
iespējamo partnerību un projektu ideju apzināšana.
Vairāk par pieredzi Liverpūlē lasiet šeit.

Kristaps Ročāns,
Projektu speciālists

Vidzemes pārtikas klasteris uzņem 30. dalībnieku
Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris turpina attīstīties
un paplašināt savas iespējas. No 8. līdz 10. maijam Vācijas pilsētā
Magdeburgā norisinājās ikgadējā starptautiskā pārtikas un amatniecības
izstāde „Europa-Markt 2014”, kurā jau otro gadu piedalījās arī Vidzemes
augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera dalībnieki. Šajā reizē ar savu
produkciju iepazīstināja veselīgo našķu ražotāji uzņēmums SIA
„Perfecto”, kā arī sukāžu ražotāji SIA „Shpats and sons”. Izstādē
uzņēmumiem bija kopīgs stends un dalība tajā bija bez maksas,
pateicoties pārtikas klastera sadarbības partneriem Magdeburgas
tirdzniecības un rūpniecības kamerai. Kā atzīst paši dalībnieki, izstāde
bijusi ļoti veiksmīga un interese par mūsu uzņēmējiem liela. „Shpats and sons” jau tika atpazīti un salīdzinot ar
pagājušo gadu dubultojuši savas produkcijas pārdošanas apjomus. Tāpat iezīmējušās arī potenciālās sadarbības
iespējas ar vietējiem Vācijas uzņēmējiem. Pēc šādas veiksmīgas pieredzes jau ir zināms, ka nākošajā gadā ir
vērts piedalīties atkal. Vairāk par uzņēmēju viesošanos Vācijā lasiet šeit.
3. jūlijā SIA „Aloja-Starkelsen” uzņēmuma telpās norisinājās Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas
klastera sanāksme. Teju katrā klastera sanāksmē tiek uzņemts kāds jauns dalībnieks, arī šoreiz par pilntiesīgu
klastera dalībnieku kļuva uzņēmums SIA „TEYA” jeb „TOK-TOK-TEA”, kas ražo dabīgas, aromātiskas un veselīgas
tējas. Līdz ar „TOK-TOK-TEA” pievienošanos pārtikas klasterim, tā dalībnieku skaits sasniedzis jau ievērojamo
skaitli 30. Sanāksmes iesākumā SIA „Aloja-Starkelsen” vadītājs Jānis Garančs iepazīstināja klātesošos ar
uzņēmuma darbību, izmantotajām tehnoloģijām un izveda ekskursijā pa uzņēmumu. Šādi, iepazīstot uzņēmumu
un uzdodot sev interesējošos jautājumus, iespējams uzzināt sev noderīgu informāciju un dalīties pieredzē, kā arī
saskatīt iespējamos sadarbības virzienus. Šajā reizē no „Aloja-Starkelsen” nāca piedāvājums par garšu
laboratorijas izmantošanu klastera dalībnieku vajadzībām, lai eksperimentētu ar jaunu produktu izstrādi. Vairāk
par sanāksmē runāto lasiet šeit.

Kristaps Ročāns,
Pārtikas klastera koordinators
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Pašvaldību speciālisti iepazīst Vidzemē realizētos ES struktūrfondu projektus
Pašā vasaras iesākumā, no 3. līdz 4. jūnijam, Vidzemes plānošanas reģiona ES
struktūrfondu informācijas centrs aicināja pašvaldību speciālistus iepazīt Vidzemē
realizētos ES struktūrfondu projektus, šajā reizē Cēsu, Madonas un Varakļānu pusē
pašvaldību, uzņēmēju un NVO īstenotās ieceres. Divu dienu laikā ikvienam bija iespēja pārliecināties, cik aktīvi
ES struktūrfondu finansējuma piesaistītāji ir vidzemnieki, sākot ar pašvaldību pārstāvjiem, kas ir īsteni sava
novada entuziasti, beidzot ar aktīviem uzņēmējiem, kas strādā, lai attīstītu ne tikai savas ieceres, bet arī attīstītu
novadu. Šī bija lieliska iespēja pavērot, kā līdzīgus projektus ievieš arī citviet, ar kādām grūtībām, vai gluži otrādi,
cik viegli tos bijis īstenot kolēģiem no citām pašvaldībām. Apmainoties ar pieredzi, ieteikumiem un redzot, cik
daudz ir paveikts, tā vien rodas iedvesma atkal ķerties klāt pie kāda projekta. Jo, lai gan ceļš līdz rezultātam ne
vienmēr ir viegls, tomēr gandarījums par paveikto ir neizsakāms.
Brauciena laikā iepazītos objektos varat apskatīt šeit.
Jau drīzumā, no 18. līdz 19. augustam, aicinām Jūs piedalīties, iepazīt un iedvesmoties no citu labajiem darbiem,
dodoties izzināt Smiltenes, Alūksnes, Gulbenes un Apes novadu pieredzi un realizētos ES struktūrfondu
projektus.
Pieredzes apmaiņas braucienam aicinām pieteikties pa e-pastu: aiga.murniece@vidzeme.lv

Ina Miķelsone,
ES fondu Informācijas centra vadītāja

Noslēgusies itāļu jauniešu prakse Vidzemē
Īsi pirms Līgo svētkiem noslēgusies itāļu jauniešu
prakse Vidzemes uzņēmumos. Kopš maija sākuma 8
nedēļas Vidzemē dzīvoja 14 jaunieši no Itālijas, lai
Vidzemes plānošanas reģiona projekta „Itālijas
jauniešu prakse Vidzemes uzņēmumos (ELP)” ietvaros dažādos Vidzemes
uzņēmumos gūtu savu pirmo darba pieredzi gan sociālo pakalpojumu, gan
tūrisma, gan arhitektūras jomās. Liela daļa jauniešu strādāja sociālās jomas
uzņēmumos ar bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, piedaloties un palīdzot organizēt brīvā laika aktivitātes. Citi
darīja administratīvu darbu palīdzot gan Vidzemes augstskolā, gan
Vidzemes plānošanas reģionā, savukārt Cēsu novada pašvaldībā kāda praktikante strādāja pie arhitektūras
projektu izstrādes, cita palīdzēja pavāriem Valmieras traktierī-picērijā „Liepziedi un Rozmarīns” un kāds jaunietis
palīdzēja „Baltic Wildlife” organizēt savvaļas tūres ārvalstu tūristiem. Šī 8 nedēļu garā prakse ļāva jauniešiem
uzlabot angļu valodas prasmes, kā arī iepazīt Latviju, tās kultūru un latviešu paradumus. Tās laikā itāļu jaunieši
iepazina darba ikdienu un varēja strādāt savā izvēlētajā specializācijas jomā. Liels izaicinājums bija sociālo
prasmju pilnveidošana apstākļos, kad valodas barjera lika likt lietā iztēli, lai atrastu veidus, kā
sastrādāties ar kolēģiem. Jaunieši mājup devušies ar jauniem iespaidiem, jaunu darba pieredzi,
un siltām jūtām pret jauniepazītu valsti.
Vairāk par projektu šeit.
Rūta Vasermane,
Projekta vadītāja
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Vidzemes jaunieši izzina zviedru vienaudžu iespējas politikas procesu veidošanā
No 23. līdz 26. maijam Vidzemes reģiona jaunieši, projekta „Jaunieši un
demokrātija” ietvaros devās uz Zviedrijas pilsētu Gēteborgu, lai
piedalītos konferencē un iepazītu zviedru jauniešu pieredzi,
līdzdarbojoties sabiedrisko procesu un politikas veidošanā savā valstī. Projekta mērķis ir mudināt
jauniešus vairāk iesaistīties politiskajos procesos, lai ietekmētu sava reģiona un arī valsts attīstību.
Ierodoties Gēteborgā, visas nedēļas nogales garumā, jaunieši darbojās dažādās ar līdzdalības tēmu
saistītās radošajās darbnīcās. Viņiem bija iespēja iejusties gan politikas veidotāju lomā, dalot valsts
budžetu, gan debatēt par to, vai ir jāpiedalās Eiropas Parlamenta vēlēšanās un līdzīgi. Aktīvi diskutējot,
jaunieši atzina, ka gandrīz katra problēma, ar kuru viņi saskaras savā ikdienā ir saistīta ar politiskiem
risinājumiem. Tieši tādēļ, jauniešu diskusiju kluba U.T.O.P.I. pārstāves vadībā, jaunieši meklēja
iespējamos risinājumus dažādām problēmām – sākot ar sporta zāļu pieejamības trūkumu brīvajā laikā,
beidzot ar diskriminācijas jautājumiem.
Vairāk par jauniešu pieredzi Zviedrijā lasiet šeit.
Ritvars Bogdanovičs,
Projektu vadītājs

Via Hanseatica iepazīstina plašāku sabiedrību ar tūrisma piedāvājumu
Jūnija sākumā par Via Hanseatica tūrisma piedāvājumu varēja lasīt žurnāla
„National Geographic” latviešu, lietuviešu un igauņu izdevumos, dodot iespēju
ikvienam nopietnam tūristam uzzināt par Via Hanseatica iespējām – ceļojuma
plānotāju, mobilo aplikāciju, u.c.. Savukārt no 16. līdz 20.jūnijam, tieši pirms Jāņiem, projektā „Via Hanseatica“
tika organizēts brauciens žurnālistiem no Latvijas, Igaunijas un Krievijas, lai iepazītos ar tūrisma maršruta
bagātīgo piedāvājumu. Piecu dienu laikā viesojoties visās trīs valstīs – Krievijā, Igaunijā un Latvijā, tika iegūti
bagātīgi iespaidi un nu arī plašākai sabiedrības daļai būs iespēja iepazīties vairāk ar Via Hanseatica tūrisma
maršrutu, jo pēc brauciena vairākos medijos jau parādījušās publikācijas un reportāžas par brauciena laikā
pieredzēto. Latvija ārvalstu žurnālistus pārsteidza ar izciliem gidiem, kas pat sliktos laikapstākļos spēj noturēt
auditorijas uzmanību, turklāt vēsturi pasniedz atraktīvā veidā.
Via Hanseatica, domājot, kā nokļūt pēc iespējas tuvāk tūristiem, izveidojis arī trīs profilus populārajā vietnē
www.facebook.com, sniedzot informāciju par atpūtas iespējām latviešu, krievu un igauņu valodā. Drīzumā tiks
atklāts arī profils angļu valodā runājošai auditorijai.
Via Hanseatica projekts noslēdzas jau šogad, 2014.gada nogalē, taču tiek pieliktas visas pūles, lai tas
spētu dzīvot arī turpmāk un nestu ienākumus tūrismam Vidzemes reģionā.
Vairāk par projktu lasiet šeit.

Dagnija Ūdre,
Projekta vadītāja
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Seniori Vidzemes reģionā jūtas noderīgi
Laika posmā no 2014. gada 3. maija līdz 19. jūnijam projekta „Senioru tūrisma
attīstība nomaļos reģionos” (“Tourage”) ietvaros Vidzemes plānošanas reģions
sadarbībā ar Amatas novada domi, Amatas tūrisma informācijas centra vadītāju
Indru Paseku un tūrisma ekspertu Andri Kleperu organizēja Amatas novada senioru brīvprātīgo pavadoņu
apmācības. 15 aktīvi seniori no Amatas novada pagastiem apguva gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas par
ekskursiju plānošanu un vadīšanu, interpretācijas paņēmieniem, kā arī pirmās medicīniskā palīdzības iemaņas.
Apmācītos seniorus Amatas tūrisma informācijas centrs aicinās kā brīvprātīgos pavadoņus senioru tūristu
grupām, skolēnu ekskursijām, kā arī ģimenēm ar bērniem, lai rādītu un stāstītu par Amatas novada skaistākajām
vietām. Vairāk par mācībām lasiet šeit Par projekta laikā organizētajām senioru mācībām aicinām noklausīties
arī Latvijas Radio 1 sagatavotajā sižetā, 3. jūnija raidījumā „Pēcpusdiena” (ieraksta 16min, 26 sekunde). Vairāk
par projekta aktualitātēm lasiet šeit.
Turpinot domāt par senioru labklājību, Vidzemes plānošanas reģions aicina pieteikt senioriem draudzīgus, ērti
pieejamus tūrisma objektus. Aicinām ikvienu, apmeklējot dabas objektus, parkus, pastaigu takas, muzejus un
citas tūristiem interesējošas vietas Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā, būt vērīgiem un novērtēt, vai tajos ir
īpaši padomāts par gados vecākiem apmeklētājiem, lai tie varētu droši un ērti piekļūt tūrisma objektam un labi
justies to apskatot.
Nofotografējiet senioriem draudzīgus tūrisma objektus (ne vairāk kā 3 objektus), kas atrodas Vidzemes
plānošanas reģiona teritorijā, un fotogrāfijas kopā ar informāciju par objektiem (nosaukums, adrese) un īsu
aprakstu, kāpēc, jūsuprāt, šis objekts ir senioriem draudzīgs, nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam
elektroniski: aija.ruse@vidzeme.lv; vai pa pastu (J.Poruka iela 8-108, Cēsis, LV-4101, norāde: Senioriem
draudzīgs tūrisma objekts). Fotogrāfiju iesniegšanas termiņš 2014. gada 15. augusts. Aktīvākie fotogrāfiju
iesūtītāji tiks pie kādas vērtīgas balvas. Vairāk par konkursu lasiet šeit.

Aija Rūse,
Projekta vadītāja

Aicinām šovasar laivot un piedalīties akcijā
"Upes oga"
Projekta Riverways ietvaros uzsākta
vērienīga laivošanas akcija – Upes oga! No
1. jūlija līdz 15. novembrim akcijas ietvaros
visi tiks aicināti laivot Latvijā un Igaunijā.
Akcijas dalībnieki, kas būs nolaivojuši vienu maršrutu
Latvijā un vienu Igaunijā un reģistrējušies dalībai
akcijā, varēs laimēt vērtīgas balvas - brīvdienas četrām
personām Igaunijā.
Vairāk
informācijas
www.upesoga.lv

akcijas

mājaslapā

Ineta Puriņa,
Projekta vadītāja
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Vēsturisko vērtību saglabāšanā būtiska ir vietējās sabiedrības iesaiste
No šī gada 19. līdz 23. maijam projekta "Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās
ainavas" (HISTCAPE) partneri tikās Austrijas pilsētā Grācā, lai piedalītos projekta
partneru sanāksmē un tematiskajā konferencē „Vēsturisko centru revitalizācija lauku
reģionos”. Konferences galvenais uzsvars likts uz to, kā atdzīvināt vēsturiskos centrus un noturēt iedzīvotājus
lauku reģionos, kas ir aktuāla problēmām visā Eiropā. Visbiežāk konferencē izskanējušais viedoklis bija par to,
cik ļoti svarīgi ir iesaistīt vietējos iedzīvotājus kultūras un sociālās dzīves veidošanā, tādējādi radot lielāku
piederības sajūtu konkrētajai vietai, kā arī atdzīvinot jau uz izzušanas robežas esošas vietas ar salīdzinoši
nelieliem līdzekļiem.
Ar vairāk iedvesmojošiem konferencē izskanējušiem piemēriem, varat iepazīties šeit.

Lelde Ābele,
Projekta vadītāja

Izstrādāts Vidzemes reģiona audiovizuālā sektora attīstīšanas politikas ieviešanas plāns
Filmas, datorspēles, aplikācijas, saraksts ir nebeidzams audiovizuālais sektors ir viens no straujāk augošajiem
pasaulē, tostarp arī Eiropā. Tiek paredzēts, ka līdz 2015.
gadam tā jau būs 115 miljardu vērta industrija. Lai
izpētītu Vidzemes perspektīvas šajā jomā, Vidzemes plānošanas reģiona
īsteno projektu „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā
uzņēmējdarbībā (Medi@TIC). Projekta ietvaros ir izstrādāts politikas
īstenošanas plāns audiovizuālā sektora attīstībai Vidzemes reģionā. Plāns
paredz rīcības virzienus un nepieciešamos priekšnoteikumus veiksmīgai
sektora izaugsmei. 27. jūnijā norisinājās vietējo iesaistīto pušu diskusija
par iespējām plānu realizēt, kā arī vajadzīgajiem uzlabojumiem, lai tas spētu kvalitatīvi kalpot jomā
iesaistītajiem.Politikas īstenošanas plāns izstrādāts, balstoties uz esošās situācijas izpēti, audiovizuālā sektora
SWOT analīzi, kā arī komentāriem un priekšlikumiem, kas saņemti divās iepriekšējās iesaistīto pušu darba
sanāksmēs. Tāpat darba procesā analizēta arī projektā iesaistīto partneru pieredze un īstenotie pasākumi
audiovizuālās sektora attīstīšanai savos reģionos vai pašvaldībās. Savukārt jūnijā sākumā projekta komanda bija
devusies uz Krakovu Polijā, kur tika iepazīstināti ar labākajiem piemēriem audiovizuālās jomas uzņēmumu
attīstīšanā, tāpat tika pārrunāts projekta noslēguma konferences saturs. Tāpat dalībnieki apmeklēja Eiropas
mēroga filmu studiju Alvernia, kas atrodas netālu no Krakovas un izceļas uz pasaules līmeņa audiovizuāla satura
veidošanas tehnoloģijām.
Vairāk par diskusiju lasiet šeit. Savukārt vairāk par viesošanos Polijā meklējiet šeit.
14. augustā aicinām visus, kuriem interesē digitālie mediji, mobilās aplikācijas, datorspēlēs, kino
montāža, datorgrafika jeb viss, kas saistīts ar audiovizuālo sektoru, uz radošu tikšanos gan ar
jomas profesionāļiem, gan studentiem un topošajiem profesionāļiem, lai kopīgi meklētu
veiksmīgākos risinājumus jomas attīstībai Vidzemē.
Detalizētāka informācijas par pasākuma norises vietu un laiku sekos.
Laila Gercāne,
Projekta vadītāja
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Vidzemes plānošanas reģions meklē risinājumus veselības nozares attīstībai reģionā
No 7. līdz 8. maijam starptautiskā projekta „MVU attīstība veselības aprūpes
nozarē” (Health4Growth) ietvaros Vidzemes plānošanas reģions uzņēma partnerus no sešām
Eiropas valstīm – Beļģijas, Portugāles, Nīderlandes, Ungārijas, Itālijas un Slovēnijas. Projekts
tiek īstenots jau no 2012. gada un tā vispārējais mērķis ir uzlabot darbības vidi vietējiem
uzņēmējiem un veselības aprūpes sistēmas darbiniekiem, attīstot iesaistīto pušu sadarbību jaunu risinājumu
radīšanā jeb veicināt veselības uzņēmējdarbību, iepazīstot un pārņemot citu Eiropas valstu pieredzi. Ņemot vērā
pieaugošo sabiedrības novecošanos, aizvien aktuālāks kļūst jautājums par kvalitatīvu un pieejamu veselības
aprūpi, tādēļ svarīgi meklēt jaunus risinājumus tās uzlabošanai un kvalitātes celšanai.
Vairāk par partneru tikšanos lasiet šeit.
Lelde Ābele,
Projekta vadītāja

Vidzemē pārņems labo praksi lauku teritoriju pievilcības veicināšanai
Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) ieviestajā
projektā „Lauku ģeomātikas informācijas
sabiedrības iniciatīva PLUS” (GRISI PLUS) ir
noslēdzies nodomu protokolu parakstīšanas
process, kurā astoņas ieinteresētās pašvaldībās parakstīja
vienošanos par projekta ietvaros identificētās labās prakses
pārņemšanu Vidzemē. GRISI PLUS projekta mērķis ir izpētīt
un pilnveidot lauku teritoriju attīstības politiku, pielietojot
ģeomātiskās informācijas rīkus, tādējādi veicinot lauku
teritoriju kā potenciālo dzīves vietu pievilcību un paplašinot iespējas tajās dzīvojošajiem cilvēkiem strādāt
attālināti. Projekta īstenošanas gaitā tika identificētas un padziļināti izpētītas divas projekta partneru labās
prakses „Made in Galway” un „SOHO SOLO”, kuras veicinātu projekta mērķu sasniegšanu un lauku novadu
ekonomisko attīstību. Vairums pašvaldību izteica interesi tieši par „SOHO SOLO” piemēru.
Vairāk par izvēlēto labo praksi lasiet šeit.

Rita Merca,
Projekta vadītāja
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Uzsākta pašvaldību un iedzīvotāju anketēšana, lai noskaidrotu transporta vajadzības
lauku apvidos
Iedzīvotājiem ir vienlīdzīgas iespējas uz sabiedrisko transportu neatkarīgi no savas dzīvesvietas. Lai nodrošinātu
sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un ilgtspējību lauku apvidos ar zemu iedzīvotāju blīvumu, ir
vajadzīgi novatoriski risinājumi. Šī iemesla dēļ Vidzemes plānošanas reģions meklē iespējas, lai īstenotu jaunu
un inovatīvu projektu, izveidojot pakalpojumu – „Transports pēc pieprasījuma”. Ideja aizgūta no citu valstu
labās prakses piemēriem, kur pakalpojums „Transports pēc pieprasījuma” ir papildinājums ierastajam
sabiedriskajam transportam. Vietās, kur sabiedriskais transports kursē neregulāri vai nekursē vispār,
iedzīvotājiem ir dota iespēja pieteikt individuālu braucienu sev vēlamā laikā, lai nokļūtu līdz tuvākajam reģiona
centram, kur atrodas galvenās pakalpojumu saņemšanas vietas. Pieteikties braucienam iespējams zvanot uz
pakalpojumu sniegšanas centru vai piesakoties elektroniski internetvietnē. Lai nākotnē varētu ieviest šāda
veida pakalpojumu arī Vidzemē, ir jāapzina vietējo pašvaldību speciālistu un iedzīvotāju viedoklis.
Šī iemesla dēļ ir uzsākta anketēšanu, lai noskaidrotu transporta vajadzības Vidzemē. Tā kā pašvaldību
speciālistu viedoklis jau tiek apzināts, īpaši aicinām iedzīvotājus iesaistīties un būt aktīviem sava viedokļa
paudējiem, jo ikviens viedoklis ir nozīmīgs, lai noskaidrotu esošo situāciju un veiktu uzlabojumus pasažieru
pārvadājamu organizēšanā Vidzemē.
Tādēļ aicinām aizpildīt izveidoto anketu. Aptaujas anketas aizpildīšana neaizņems vairāk par 20 minūtēm.
Paldies par Jūsu veltīto laiku!!
Anketa pašvaldību iedzīvotājiem.

Gaidāmi jau trešie Vidzemnieku dārza svētki
27. augustā Pārgaujas novadā Vidzemes plānošanas reģions rīko Vidzemnieku dārza svētkus, kas nu jau kļuvuši
par tradīciju, un šogad norisināsies trešo gadu pēc kārtas. Dārza svētkos tiek godināti uzņēmīgi vidzemnieki, kas
veiksmīgi attīsta biznesu vai sabiedrisko dzīvi savā novadā, kalpojot kā iedrošinājums apkārtējiem iedzīvotājiem.
Šogad sumināsim veiksmes stāstus, kas savas darbošanās ietvaros ir piesaistījuši ES fondu finansējumu.
Vidzemnieku dārza svētkos 2014 vienkopus tiks pulcināti arī iepriekšējo gadu varoņi. Vidzeme var lepoties, jo tā
ir bagāta ar radošiem, darboties gribošiem un spējīgiem cilvēkiem. Šogad „Vidzemes veiksmes stāsts 2014”
atzinību saņems visdažādāko jomu pārstāvji, to vidū gan lielāki un mazāki uzņēmēji, gan arī valsts un
pašvaldības iestādes. Starp viņiem būs jau zināmāki vārdi, piemēram, SIA „Varis Toys”, SIA „Raunas
Lauktehnika”, Ērgļu profesionālā vidusskola, SIA „Valpro”. Īpašs gandarījums ir par maziem, perspektīviem
uzņēmējiem - SIA „Meļņi 3”, zīmols MIIME un daudziem citiem. Lai gan viņu stāsti ir atšķirīgi, viņus visus vieno
mīlestība pret savu darbu.
Godināšanas pasākumā netiek dāvātās lielas balvas, bet gan kaut kas daudz vērtīgāks – tie ir atzinības pilni vārdi
cilvēkiem, tas ir Paldies par to, ka viņi sniedz savu ieguldījumu Vidzemes attīstībā. Vidzeme – ceļš ved augšup!
Informācija par precīzu norises vietu sekos tuvākajā laikā.
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KULTŪRAS AFIŠA
Pasākumi jūlijā

A

L
Alūksnes novads

Amatas novads

Līgatnes novads

Lubānas novads

M
Apes novads

B

Madonas novads
Beverīnas novads

Burtnieku novads

Mazsalacas novads

N

C

Naukšēnu novads

Cēsu novads

Cesvaines novads

P

Ē
Ērgļu novads

Pārgaujas novads

Priekuļu novads

Raunas novads

Rūjienas novads

Smiltenes novads

Strenču novads

R

G
S
Gulbenes novads

J
V
Jaunpiebalgas novads

K

Valkas novads

Valmiera

Kocēnu novads
Varakļānu novads

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

Vecpiebalgas novads

Par izdevumu “VPR Jaunumi”
“VPR Jaunumi” ir Vidzemes plānošanas reģiona izdevums, lai informētu par aktualitātēm reģionā un novados.
Sagatavoja: Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālistes Marta Cekule
(marta.cekule@vidzeme.lv, tālr.: 26609252) un Anita Āboliņa (anita.abolina@vidzeme.lv, tālr.29454752)
Citējot vai pārfrāzējot obligāta atsauce uz “VPR Jaunumi”

13

