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Vidzemes plānošanas reģiona  
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Gads iesācies, vērtējot plānošanas reģionu lomu 
  

Š.g. 5. februārī, pēc Valsts kontroles sasauktās preses konferences, kuras laikā tika sniegts 

plānošanas reģionu revīzijas izvērtējums, publisko telpu pāršalca ziņas par plānošanas 

reģionu neefektīvo darbību un nepamatotu līdzekļu tērēšanu, liekot sabiedrībai apšaubīt 

reģionu darba lietderību. Jau esam snieguši savu viedokli par VK nekorekti atainoto 

informāciju un maldīga priekšstata radīšanu saistībā ar plānošanas reģiona darbu, 

finansējuma pieejamību un tā izlietojumu. 

Piecu plānošanas reģionu pamatfunkciju izpildei vidēji gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija (VARAM) piešķir 175 tūkstošus latu jeb 249 tūkstošus eiro gadā, kuros ietilpst reģionu 

pamatfunkciju nodrošināšana, ES informācijas centru darbības nodrošināšana un sabiedriskā transporta 

reģionālo vietējās nozīmes pārvadājumu organizēšana. Jāmin fakts, ka piešķirtais finansējums likumdošanā 

noteikto pamatfunkciju nodrošināšanai pēdējo septiņu gadu laikā ir samazināts par aptuveni 60 %. Pārējo 

piešķirto finansējumu jeb aptuveni 93% līdz 2013. gada 31. janvārim veidoja valsts dotācija sabiedriskā 

transporta pārvadātājiem, lai segtu no biļetēm neieņemto zaudējumu daļu un nodrošinātu pārvietošanās 

iespējas reģiona iedzīvotājiem. 

Piekrītam VK atzinumam, ka nepieciešami darbības uzlabojumi, taču, lai pilnvērtīgi veiktu savu 

pamatfunkciju izpildi, ir nepieciešams izstrādāt plānošanas reģionu ilgtermiņa darbības un finansēšanas 

modeli kvalitatīvai darbības nodrošināšanai. Šobrīd nepārtraukti mainīgas reģionālās un administratīvās 

politikas apstākļos plānošanas reģiona attīstības padomei un reģiona speciālistiem nav iespējas ilgtermiņā 

plānot savu darbu, kas būtiski ietekmē iestādes darbības patieso potenciālu. 

Pavisam nesen, 26. februārī, notika Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas slēgtā komisijas sēde, kurā 

komisijas pārstāvji uzklausīja Valsts kontroles (VK) revīzijas atzinumu par plānošanas reģionu darbības 

efektivitātes izvērtējumu reģionu attīstības jomā un atbilstību normatīvajiem aktiem. Uzklausot visu 

iesaistīto pušu viedokļus, komisijas deputāti apstiprināja, ka no plānošanas reģioniem negrasās atteikties, 

ņemot vērā to lomu pašvaldību interešu pārstāvniecībā, kā arī Eiropas Savienības līdzekļu piesaistē 

teritorijas attīstībai. Papildus savu pamatfunkciju izpildei, plānošanas reģioni aktīvi strādā, lai piesaistītu 

Eiropas Savienības programmu finansējumu reģionu teritoriju attīstībai. Kopumā apgūtais finansējums 

sastāda vairākus miljonus eiro gadā, attīstot tādas nozares kā uzņēmējdarbība, tūrisms, kultūra un citas. 

Arī VARAM izslēdz iespējamību par reģionu likvidāciju, minot, ka reģioni ir svarīgs nozīmīgs vidutājs starp 

centrālo varu un pašvaldībām, kas nodrošina interešu pārstāvniecību un rūpējas par līdzsvarotu reģionālo 

attīstību, ievērojot kā reģionu, tā pašvaldību individuālās atšķirības. VARAM saņēmis uzdevumu gada laikā 

izstrādāt konkrētu darbības modeli un uzraudzības plānu efektīvai reģionu darbībai. 

Arī Deklarācijā par L. Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto 

darbību ir pausta valdības apņemšanās īstenot pasākumus, lai 

nostiprinātu pašvaldību un plānošanas reģionu lomu uzņēmējdarbības 

un reģiona sociālekonomiskās attīstības veicināšanā un stiprinātu 

plānošanas reģionu kapacitāti, izstrādājot un ieviešot reģionu attīstības 

stratēģijas un programmas.  

Hardijs Vents, Attīstības padomes priekšsēdētājs 
Guna Kalniņa – Priede, Administrācijas vadītāja 

http://www.vidzeme.lv/
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Š.g. 29. janvārī tika aizvadīta Vidzemes plānošanas 

reģiona (VPR) šī gada pirmā Attīstības padomes sēde. 

Padomes locekļiem gads iesākās ar aktīvu darbu, 

ieskicējot šī gada darbības mērķus un pārrunājot 

aktuālākos darāmos darbus. Viens no sēdē izskatītajiem 

jautājumiem bija iepazīšanās ar Vidzemes plānošanas 

reģiona iestādes stratēģijas izstrādes gaitu. Tāpat 

padomes biedri diskutēja par attīstāmajiem projektiem 

jaunajā plānošanas periodā, iepazinās ar izmaiņām 

teritorijas plānošanas jautājumos, kā arī aktualitātēm 

projektu, fondu ieviešanas, starptautiskās sadarbības 

jautājumos. Savukārt 26. februārī, viesojoties 

Vecpiebalgas novadā, dienas kārtības galvenais 

jautājums bija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (VARAM) informatīvais ziņojumus „Par 

pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju 

ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-

2020.gadam”. Vidzemes reģiona pašvaldību vadītāji 

diskutēja ar VARAM Reģionālās politikas departamenta 

direktoru Raivi Bremšmitu par izstrādātā ziņojuma 

nosacījumiem un ietekmi uz Vidzemi kā teritoriju 

kopumā un katru pašvaldību atsevišķi. Noslēdzoties 

viedokļu apmaiņai, VPR Attīstības padomes locekļi ar 

balsojuma vairākumu nolēma atbalstīt informatīvajā 

ziņojumā paredzētos pilsētvides un policentriskās 

attīstības investīciju ievešanas principus un 

mehānismus, tomēr ar iebildi, ka būtu nepieciešams 

palielināt reģioniem paredzēto finansējumu 

uzņēmējdarbības veicināšanas projektiem, lai izlīdzinātu 

pieejamo finansējumu starp Latgales un pārējo reģionu 

pašvaldībām, kas šobrīd vidēji ir sešas reizes lielāks nekā 

pārējiem reģioniem. Ar aktualitātēm janvāra sēdē varat 

iepazīties šeit, savukārt par diskusiju rezultātu ar 

VARAM pārstāvi lasiet šeit. 

Jaunajā gadā aizvadītas jau divas Attīstības padomes sēdes 

 

Vidzemes plānošanas reģions aicina darbā  
Telpiskās attīstības plānotāju 

Vidzemes plānošanas reģions uz darbinieka 
prombūtnes laiku meklē jaunu kolēģi vakancei 
Telpiskās attīstības plānotājs. Piedāvājam radošu un 
atbildīgu darbu, konkurētspējīgu atalgojumu un 
profesionālās pilnveidošanas iespējas. 
 
Galvenie pienākumi: 
- piedalīties reģiona attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādē, veicot dokumentu sagatavošanu un analīzi; 
- piedalīties teritoriju ekonomiskās, sociālās un vides 
situācijas novērtēšanā, attīstības tendenču 
identificēšanā un analīzē; 
- piedalīties reģiona plānošanas dokumentu 
ieviešanas uzraudzības ziņojumu sagatavošanā; 
- izvērtēt reģiona vietējo pašvaldību attīstības 
plānošanas dokumentu atbilstību reģiona attīstības 

plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu 
prasībām; 
- veikt reģiona attīstības plānošanas dokumentos 
noteikto politiku, nosacījumu un rīcību ieviešanu un 
uzraudzību; 
- piedalīties atzinumu sagatavošanā par nacionāla 
līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem; 
- organizēt un piedalīties attīstības un telpiskās 
attīstības plānošanas projektu pieteikumu 
sagatavošanā; 
- piedalīties telpiskās attīstības projektu izstrādē; 
- konsultēt pašvaldības ar teritorijas attīstības 
plānošanu saistītajos jautājumos. 
 
Ar papildus informāciju, kā arī prasībām 
pretendentam, iespējams iepazīties šeit  

 
 

http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/127213/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/127297/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/127301/
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Š.g. 7.februārī Vidzemes plānošanas reģiona IT darbības speciālists Jānis Upenieks piedalījās Optiskā tīkla 

uzraudzības komitejas sēdē, lai kopā ar citiem komitejas locekļiem vērtētu pakalpojuma „Vidējās jūdzes 

optiskā tīkla resursu noma” piekļuves nosacījumus projektā „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu 

attīstība lauku reģionos”. Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā optiskā kabeļa trases 494 km garumā ar 48 

piekļuves punktiem plānots izbūvēt Alūksnes novadā, Amatas novadā, Apes novadā, Burtnieku novadā, Cēsu 

novadā, Ērgļu novadā, Gulbenes novadā, Kocēnu novadā, Madonas novadā, Pārgaujas novadā, Priekuļu 

novadā, Rūjienas novadā, Smiltenes novadā, Strenču novadā, Valkas novadā un Vecpiebalgas novadā. Jau 

iepriekš stāstīts, ka kopumā visā Latvijā plānots izbūvēt apmēram 1900 km, tostarp Vidzemes plānošanas 

reģiona teritorijā 494 km, garas optiskās šķiedras kabeļu trases.  

 

Vairāk par projektu un VPR pārstāvniecību tajā lasiet šeit  

 

Vērtē pakalpojuma piekļuves nosacījumus optiskā tīkla attīstībai Latvijā 

Nav noslēpums, ka ikviena aizejošā gada nogale 

kultūras darbiniekiem ir ļoti aizņemts laiks, kad visa 

sava enerģija un laiks jāvelta citu priekam, 

organizējot dažādus kultūras pasākumus. Pateicībā 

par ieguldīto darbu, Vidzemes plānošanas reģions 

saviem kultūras darbiniekiem organizēja semināru 

„Spēcīga komanda, vesels ES pats”, ko vadīja 

izaugsmes treneris Andžejs Reiters.   

Seminārā ar lekcijas un atraktīvu vingrinājumu 

palīdzību klātesošajiem tika parādīts, cik nozīmīgs ir 

vienots un radošs kolektīvs, kurā viens otru labi 

pazīst un saprot no pusvārda. Liela nozīme jāpiešķir 

spējai uzticēties citiem, ļauties notikumiem un no 

jebkuras neveiksmes vai kļūdas mācīties, neturot 

aizvainojumu. Vairāk par seminārā apgūto šeit 

 „Galvenais, kas cilvēkam jāapgūst, ir māka 

pārslēgties no vienas darbības uz citu. Kad viena 

lieta pabeigta, jāprot pagriezties pret nākamo un 

neturpināt dzīvot iepriekšējā vai kaut kur pa vidu. 

Tā cilvēks nodrošina to, ka viņš nav ievainojams.” 

/Andžejs Reiters/ 

 

 

 

 

 

Vidzemes plānošanas reģions regulāri organizē 

dažādus vērtīgus seminārus, arī kultūras 

darbiniekiem. Ja vietu skaits atļauj, ikviens 

interesents ir mīļi gaidīts uzzināt ko jaunu un 

noderīgu savai ikdienas dzīvei un profesionālajai 

darbībai. Pieteikties semināriem iespējams 

Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā 

www.vidzeme.lv, sadaļā „ Semināri VPR”. Aicinām 

sekot līdzi informācijai!  

Kultūras darbinieki smeļas enerģiju Andžeja Reitera seminārā 
„Spēcīga komanda, vesels ES pats” 

Kultūras eksperte  

Olita Landsmane 

IT darbības speciālists Jānis Upenieks 

Foto: Kultūras darbinieki radoši risina uzdevumus 

http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/127233/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/127218/
http://www.vidzeme.lv/
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Š.g. 14. februārī, Centrālajā finanšu un līgumu 

aģentūrā (CFLA), Rīgā notika likumprojekta 

„Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzija 

fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda 

vadības likums” sabiedriskā apspriede, kurā 

piedalījās arī Vidzemes plānošanas reģiona Eiropas 

Savienības struktūrfondu informācijas centra 

vadītāja Ina Miķelsone. Ņemot vērā 2014. - 2020. 

gada plānošanas perioda regulās ietvertos 

nosacījumus, ir izstrādāts likumprojekts „Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. 

- 2020. gada plānošanas perioda vadības likums”.  

Tā mērķis ir noteikt ES fondu vadības vispārējos 

pamatprincipus Latvijā. Diemžēl izstrādātais 

likumprojekts neparedz reģionālo ES struktūrfondu 

informācijas centru līdzdalību informācijas un 

atbalsta sniegšanā gan esošajiem, gan 

potenciālajiem ES fondu atbalsta saņēmējiem. Kā 

vienīgais konsultants un informācija sniedzējs ir 

iekļauta Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.  

Ņemot vērā RSIC pašreizējo kompetenci un 

atpazīstamību ES fondu atbalsta saņēmēju vidū, kā 

arī informācijas pieejamības nodrošināšanas 

nepieciešamību visiem interesentiem gan attīstības 

centros, gan attālinātās reģionu teritorijās, VPR 

uzskata, ka būtu nepieciešams saglabāt reģionālo 

ES struktūrfondu informācijas centru kompetenci 

arī ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda 

ietvaros. Vairāk lasiet šeit  

VPR piedalās publiskajā apspriedē par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumu 

 

Aktualitātes ES struktūrfondu jomā 

 

ES fondu Informācijas centra vadītāja  
Ina Miķelsone 

Turpinājums nākamajā lappusē 

 

Būvniecības nozares speciālistiem 

Pirms pieciem gadiem, 2010. gada 25. februārī 18 nevalstiskās organizācijas un bankas parakstīja sadarbības 

memorandu par efektīvas un atklātas sadarbības veidošanu, informējot par mājokļu renovācijas procesu. 

Kopumā memorandu ir parakstījusi 31 organizācija. Par Memoranda galveno uzdevumu uzskatāma informācijas 

pieejamības nodrošināšana par mājokļu renovācijas procesu. Plašāk sabiedrībai šī kampaņa pazīstama ar 

nosaukumu „Dzīvo siltāk”, detalizētāka informācija par to pieejama šeit. Savukārt ar kampaņas sasniegumiem 

varat iepazīties EM sagatavotajā infografikā. Turpat varat atrast arī prezentācijas no kampaņas „Dzīvo siltāk” 

semināriem. Būvniecības informācijas sistēmas interneta vietnē var iepazīties ar metodiku par kvalitatīvu 

būvdarbu un būvuzraudzības līgumu sagatavošanu Eiropas Reģionālā attīstības fonda 3.4.4.1.aktivitātes 

„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ieviešanai .  

Uzņēmējiem 

Līdz 20. martam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra turpina pieņemt projektus programmas „Inovācijas 

„zaļās” ražošanas jomā” atklātā konkursa ietvaros. Plašāka informācija par programmu „Inovācijas „zaļās” 

ražošanas jomā: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/norvegijas-finansu-instruments/atklatais-konkurss.  

 

http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/127256/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126985/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126985/
http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30780
http://www.slideshare.net/siltinam/par-informatvo-kampau-dzvo-siltk-vairk-k-3-gadu-griezum-eng
https://bis.gov.lv/bisp/dzivo-siltak/buvdarbu-un-buvuzraudzibas-standartligumu-paraugi
https://bis.gov.lv/bisp/dzivo-siltak/buvdarbu-un-buvuzraudzibas-standartligumu-paraugi
https://bis.gov.lv/bisp/dzivo-siltak/buvdarbu-un-buvuzraudzibas-standartligumu-paraugi
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/norvegijas-finansu-instruments/atklatais-konkurss


5 
 

VPR JAUNUMI 

Janvāris/Februāris 2014 

ES fondu Informācijas centra vadītāja  
Ina Miķelsone 

Līdz 31. martam iespējams iesniegt projektu ERAF  

2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības 

investīcijas". Programmas „Augstas pievienotās 

vērtības investīcijas” mērķis ir stimulēt vietējos 

komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai 

tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt 

ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto 

vērtību, tādejādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi 

no ārvalstīm uz Latviju. Programmas ietvaros 

finansējums tiks piešķirts ieguldījumiem 

pamatlīdzekļos, proti, jaunu iekārtu un aprīkojumu 

iegādei, kas palīdz uzņēmumam modernizēties, sākt 

jaunu, ienesīgāku preču vai pakalpojumu ražošanu. 

Detalizēta informācija šeit. 

Aprīļa vidū komersantiem būs pieejams atbalsts 

ražošanas telpu izveidei. Programmas mērķis ir 

līdzfinansēt ražošanas telpu izveidi un rekonstrukciju, 

lai reģionos veicinātu industriālo zonu attīstību, 

veidotos jauni uzņēmumi un darbavietas. Projekta 

ietvaros tiks atbalstītas vienas vai vairāku ēku 

būvniecība, renovācija vai rekonstrukcija, kas saistīta 

ar ražošanas ēku izveidi. Uz atbalstu šajā programmā 

varēs pretendēt uzņēmēji, kuru projektu īstenošanas 

vieta atrodas pilsētā ar patstāvīgo iedzīvotāju skaitu 

virs 20 000, vai 10 km attālumā no tās robežas, 

izņemot Rīgu. Programmas otrās kārtas ietvaros 

paredzētais kopējais finansējums ir 9954660,61 eiro. 

Marta beigās vai aprīļa sākumā Vidzemē Latvijas 

Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Attīstības 

finanšu institūcijas Altum un Latvijas Garantiju 

aģentūras pārstāvji seminārā informēs par atbalsta 

programmām uzņēmējdarbības uzsācējiem un 

uzņēmējiem ar pieredzi. Semināra norises vieta tiks 

precizēta, sekojiet līdzi informācijai Vidzemes 

plānošanas reģiona mājaslapā www.vidzeme.lv.  

Seminārā interesenti tiks informēti arī par mazo un 

vidējo uzņēmumu iespējām programmā "Horizonts 

2020". 

Seminārā būs iespēja saņemt individuālas 

konsultācijas, iepriekš piesakoties. 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis atklāta 

konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas 

Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 

(LAP) pasākumam "Lauksaimniecības produktu 

pievienotās vērtības radīšana" lauksaimniecības 

produktu pārstrādes veicināšanai esošiem pārstrādes 

uzņēmumiem, ražotājiem mājas apstākļos ar mērķi 

pēc projekta realizācijas izveidot pārstrādes 

uzņēmumu un bioloģiskiem pārstrādes uzņēmumiem 

(gan esošiem, gan jauniem). Projektu iesniegšanas 

termiņš no 2014.gada 24. marta līdz 2014.gada 22. 

aprīlim.  Vairāk informācija pieejama šeit. 

Kultūras pieminekļu privātīpašniekiem 

Šā gada 4. martā stājušies spēkā Ministru kabineta 
2014. gada 25. februāra noteikumi Nr.115 „Grozījumi 
Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos 
Nr.675 "Noteikumi par darbības programmas 
"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu 
privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un 
to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā 
izmantošanā"" (turpmāk – MK noteikumi Nr.115), kas 
paredz rīkot 3.4.3.3.aktivitātes piekto un sesto atlases 
kārtu. 
Aktivitātes mērķis ir nodrošināt tādu kultūras 
pieminekļu saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un 
sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas 
privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas 
funkcijas. 
Plašāka informācija par aktivitāti pieejama šeit.  

 

Ar citiem izsludinātajiem projektu konkursiem aicinām 

iepazīties ES fondu informācijas centru mājas lapā 

www.esfinanses.lv.  

Ar Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas 

centra sniegtajiem pakalpojumiem 

variet iepazīties šeit 

 

 

 

http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15912_izsludinats-projektu-konkurss-eraf-aktivitate-augstas-pievienotas-vertibas-investicijas
http://em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=33880&cat=621
http://em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=33880&cat=621
http://www.vidzeme.lv/
http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15913_izsludinats-projektu-konkurss-lap-pasakuma-lauksaimniecibas-produktu-pievienotas-vertibas-radisana-ietvaros
http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15935_planots-finansials-atbalsts-kulturas-piemineklu-privatipasniekiem-kulturas-piemineklu-saglabasana-un-to-socialekonomiska-potenciala-efektiva-izmantosana
http://www.esfinanses.lv/
http://www.esfinanses.lv/lv/v/lapa/par-mums
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Esam gandarīti, ka klasterim ir iespējas attīstīties, 

saņemot arvien jaunus sadarbības piedāvājumus, 

kas dod iespējas klastera dalībniekiem gūt pieredzi 

un pilnveidot savas prasmes. Tā, piemēram, šobrīd 

notiek aktīva komunikācija ar Magdeburgas 

tirdzniecības un rūpniecības kameru (Vācija) par 

iespēju piedalīties vērienīgajā izstāde „Europa-

Markt 2014”, kas norisināsies no 8 līdz 10. maijam 

Vācijā. Šādas izstādes ir lielisks veids, kā vairot 

vērtīgus kontaktus, iepazīties ar izplatītājiem un 

prezentēt savu uzņēmumu un produkciju.  

Sadarbība ir viena no galvenajām izaugsmes un 

panākumu atslēgām, tādēļ joprojām turpinām 

attīstīt sadarbības projektu idejas ar Dānijas 

partneriem, kuri gaida klastera dalībnieku atbildes 

vizīti. Tāpat 18. martā Rīgā notiks Centrālās Baltijas 

reģiona programmas sadarbības forums par 

tematu „Konkurētspējīgs un inovatīvs reģions - 

MVU un inovācija”, pēc kura sagaidāmas jaunas 

sadarbības iespējas pārtikas klastera attīstībai. 

Šobrīd aktīvi norit darbs arī pie klastera biedrības 

formēšanas. 26. martā plānota kārtējā klastera 

sanāksme. 

 

Aktualitātes Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasterī 

 

Pārtikas klastera koordinators 

Kristaps Ročāns 

Foto: Pārtikas klastera biedri tiekas sanāksmē Valmiermuižā 

Aicina pieteikties semināram par daudzdzīvokļu māju renovāciju un 

ilgtspēju 

 Š.g. 1. aprīlī plkst. 10:00 Alūksnes novada domes telpās (Alūksne, Dārza iela 11) notiks seminārs „Daudzdzīvokļu māju 

renovācija. Kvalitatīva projektu īstenošana un ilgtspēja”. Semināra mērķis ir informēt par kvalitatīvu mājokļu renovāciju 

un prasībām reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem, kā arī par ēkas uzturēšanu pēc renovācijas. Semināra apmeklētāji 

tiks informēti par projektu ieviešanu, atskaišu sagatavošanu un iepirkuma procedūras veikšanu, kā arī pieļautajām 

kļūdām projektu realizācijā. Pasākumā tiks sniegti arī ieteikumi daudzdzīvokļu māju renovācijas ilgtspējai, kā arī tiks 

informēts par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumenerģijas maksas aprēķiniem, korektu apkures sistēmas lietošanu un 

ventilāciju dzīvojamajās telpās. Seminārā piedalīsies arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvji, kas informēs par 

reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem un to atbilstību apliecinošajiem dokumentiem, kā arī aktualitātēm normatīvajos 

aktos šajā jomā.  

 

Dalība pasākumā - bezmaksas. Semināra dienas kārtība un reģistrācijas anketa pieejama šeit.  Dalībai seminārā aicinām 

pieteikties līdz š.g. 28. martam plkst. 15:00.  

 

Semināru organizē Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Vidzemes plānošanas 

reģiona ES informācijas centru informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros.  

 

http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126985/
http://www.vidzeme.lv/lv/seminari_vpr/142_seminars_8222daudzdzivoklu_maju_renovacija_kva/
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Teritorijas attīstības plānošana ir viena no 

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) 

pamatfunkcijām, lai veicinātu Vidzemes reģiona 

ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību.  Šīs funkcijas 

veiksmīgai realizācijai VPR ir uzsācis dalību 

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009-2014 projektā 

„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību 

teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes 

palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādāšana”. Projekta ietvaros tiks izstrādāta VPR 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam, 

kā arī attīstības programma 2014.-2020. gadam. 

Līdz ar dalību projektā darbu VPR uzsākuši arī 2 

reģionālās plānošanas eksperti, kas strādā pie šo 

ilgtermiņa un vidēja termiņa teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādes.  

Projekta ietvaros jau februārī Vidzemē viesojās 

Norvēģijas reģionālo pašvaldību plānošanas 

speciālisti, kuri iepazinās ar teritorijas attīstības 

plānošanas sistēmu Latvijā gan nacionālā, gan 

reģionālā līmenī. Plašāk par projektu un tā 

aktivitātēm lasiet šeit. 

 

 

VPR uzsāk dalību projektā par reģiona teritorijas attīstības plānošanu 

 

Projekta vadītāja  
Ieva Kalniņa 

Vidzemes plānošanas reģions iesaistījies jaunā projektā "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un 

reģionālās attīstības pasākumu izstrāde", kurā mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un 

sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos. Projekta vadošais partneris ir Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Kā partneri iesaistījušies visi Latvijas plānošanas reģioni, kā arī 

Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oppland reģionālā līmeņa  

pašvaldība un Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldība. Projekta galvenās mērķa 

 grupas ir pašvaldības, plānošanas reģioni, valsts institūcijas, uzņēmējus pārstāvošās  

nevalstiskās organizācijas, potenciālie investori, uzņēmēji un fiziskas personas.  

Vairāk par projektu lasiet šeit. 

 

Plānošanas reģions iesaistās projektā „Reģionālās politikas aktivitāšu 

īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” 

 

Projekta koordinators 
Kristaps Ročāns 

Š.g. 20. februārī Vidzemes plānošanas reģionā viesojās Norvēģijas pašvaldību pārstāvji, lai Norvēģijas finanšu 

instrumenta (NFI) projekta ietvaros iepazītos ar teritorijas attīstības plānošanas sistēmu Latvijā gan nacionālā, 

gan reģionālā līmenī. Norvēģiju pārstāvēja četri plānošanas speciālisti no Oplandes reģionālās pašvaldības un 

pa vienam speciālistam no Estfollas un Eustagderes reģionālajām pašvaldībām. Cēsu Jaunajā pilī viesus 

sagaidīja Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents, uzsverot 

norvēģu pieredzes un NFI ieguldījuma nozīmi reģiona plānošanas dokumentu kvalitatīvā izstrādē. Norvēģu 

speciālistus īpaši interesēja, kā tiek nodrošināta vietējo plānošanas dokumentu saskaņošana ar reģionāla un 

nacionāla līmeņa plānošanas dokumentiem, kā arī ar politisko vēlēšanu ciklu. Savukārt VPR pārstāvji 

iepazīstināja viesus ar Vidzemes reģiona profilu, iestādes struktūru un funkcijām, sadarbību ar pašvaldībām 

un pieredzi ES fondu projektu realizācijā. Norvēģu viesus īpaši interesēja Vidzemes reģiona attīstības scenāriji 

2011.-2030. gadam un to loma jaunu plānošanas dokumentu izveidē gan vietējā, gan reģionālā līmenī. 

Norvēģijas reģionālo pašvaldību pārstāvji iepazīstas ar Latvijas teritorijas 

plānošanas sistēmu 

 

Projekta vadītāja  
Ieva Kalniņa 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/latvijas_planosanas_regionu_un_vietejo_pasvaldibu_teritorialas_attistibas_planosanas_kapacitates_palielinasana_un_attistibas_planosanas_dokumentu_izstradasana/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/regionalas_politikas_aktivitasu_istenosana_latvija_un_regionalas_attistibas_pasakumu_izstrade/vidzemes_planosanas_regions_iesaistas_projekta_regionalas_politikas_aktivitasu_istenosana_latvija_un_regionalas_attistibas_pasakumu_izstrade/
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Š.g. 5. martā projekta „Informācijas sabiedrības un 

IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā” 

(Medi@TIC) ietvaros aizvadīts seminārs „Sadarbība 

konkurences apstākļos: IKT* un audiovizuālās 

nozares attīstība”.  Seminārā piedalījās uzņēmēji, 

pašvaldību, nevalstiskā sektora, izglītības iestāžu 

pārstāvji un citas ieinteresētās puses. Tā laikā 

interesentiem bija iespēja vairāk uzzināt par projektu 

Medi@TIC, tā mērķiem un rezultātiem, pastiprināta 

uzmanība tika veltīta jautājumam par sadarbību 

kopīgu interešu veiksmīgākai sasniegšanai. Tāpat tika 

prezentēti vairāki pašmāju labās prakses piemēri IKT 

un audiovizuālajā jomā, piemēram, pasaules atzinību 

ieguvusī mobilā aplikācija "Motocross Elite", kino 

blogeru kustība Latvijā un audiovizuālo iespēju 

izmantošana Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 

pasākumu programmā, kā arī citi saistoši temati.  

Ar semināra prezentācijām iespējams iepazīties šeit. 

Līdz šim projektā ir veikts detalizēts audiovizuālā 

sektora izvērtējums Vidzemē. Dokumentā skatīti gan 

audiovizuālās jomas attīstības priekšnosacījumi, gan 

vērtēts arī institucionālais atbalsts un finansējums 

sektora attīstībai. Pētīta likumdošana un izglītības 

iespējas, arī galvenie audiovizuālā satura izplatīšanas 

kanāli. Ar detalizētu sektora  

izvērtējumu varat iepazīties šeit. 
 

*IKT – informācijas un komunikācijas 

 tehnoloģijas 

 

Vidzemē diskutē par audiovizuālā sektora izaugsmes iespējām 

 

Projekta vadītāja 
Laila Gercāne 

Vidzemes pašvaldībām iespēja uzlabot savas teritorijas attīstību 
 
 

Projekta vadītāja 
Rita Merca 

Projektā „Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS” (GRISI PLUS) ir noslēdzies darbs pie 

ārzemju partneru labo prakšu piemēru detalizēta ieviešanas plāna izstrādes.   Labās prakses, kuras plānots 

pārnest uz Vidzemi ir „Made in Galway” un „Soho Solo” .  „Made in Galway” ir Īrijas Galvejas reģionā 

izveidota informācijas platforma, kurā vietējie ražotāji un pakalpojumu sniedzēji var ievietot informāciju par 

uzņēmumu, ražoto produktu vai sniegto pakalpojumu un uzņēmuma atrašanās vietu, tādejādi bez maksas 

reklamējot savu uzņēmumu. „Soho solo” ir labās prakses piemērs no Francijas, kurā, izmantojot platjoslas 

interneta resursus, interaktīvas kartes un citus ģeomātikas rīkus, iespējams strādāt un veikt uzņēmējdarbību 

attālināti no savām mājām lauku teritorijās. Izstrādātajā plānā atrodams detalizēts abu prakšu ieviešanas 

plāns Vidzemē un modelētas ieviešanas sistēmas. Šobrīd Vidzemes plānošanas reģions aicina uz sadarbību 

Vidzemes pašvaldības, kurām būtu interese iepazīties ar ieviešanas plānu un iespējams kļūt par vienu no šī 

plāna ieviešanas pilotteritorijām. 

Dokumentā definētas arī Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes un rīcību 

virzienus ģeomātikas rīku pielietošanai lauku teritoriju atpazīstamības veicināšana 

Ieviešot „Made in Galway” piemēru, Vidzemes plānošanas reģionā ir plānots izveidot līdzīgu informācijas 

vietni, kurā būtu apkopota informācija par reģiona amatnieku, mājražotāju un pārtikas ražotāju produkciju. 

Šāda mājaslapa ir noderīgs ģeomātikas rīks gan uzņēmējiem, gan pakalpojumu lietotājiem, jo ļauj visu 

informāciju atrast vienuviet. Savukārt „Soho Solo” piemērs jeb attālinātā darba iespējas lauku teritorijās var 

veicināt iedzīvotāju skaita palielināšanos un uzņēmējdarbības attīstību lauku reģionos.  Mūsdienās arvien 

vairāk cilvēku izvēlas šādu dzīves modeli, strādāt attālināti, ja ir nodrošināta visa nepieciešamā infrastruktūra 

un komunikācija.  

Pilna teksta versija „Labo prakšu ieviešanas plāns ģeomātikas rīku pielietošanai Vidzemes plānošanas  reģionā 

pieejama šeit 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/informacijas_sabiedribas_un_ikt_attistiba_audiovizualaja_uznemejdarbiba_meditic/
http://www.vidzeme.lv/lv/seminars_sadarbiba_konkurences_apstaklos_ikt_un_audiovizualas_nozares_attistiba/
http://www.vidzeme.lv/upload/MediaTIC__esosas_situacijas_apraksts__May2013.pdf
http://www.madeingalway.ie/
http://www.soho-solo-gers.com/en
http://www.vidzeme.lv/upload/lv/VPR_projekti/GRISI/Vidzemei_Grisi_Geomatika_gala_redakcija.pdf
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Riverways projektā plašas diskusijas 
par ūdenstūrisma attīstību Vidzemes upēs 

 
Projektā „Riverways” šis gads iesācies ar aktīvām diskusijām par ūdenstūrisma attīstību Vidzemes upēs. Gada 

sākumā plašā lokā tika diskutēts gan par Gaujas, gan Amatas upes attīstību, kur savu viedokli izteica apkārtējo 

zemju īpašnieki, uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji. Gaujā, kā vienā no ūdens tūristu iecienītākajām upēm, 

galvenā uzmanība tika pievērsta atpūtas vietu uzturēšanai un atkritumu apsaimniekošanai, kas lielā tūristu 

skaita dēļ ir apgrūtināta. Savukārt par Amatas upes vienu no nozīmīgākajām problēmām tika atzīta upes 

bīstamība upē sakritušo koku dēļ, tāpēc gan zemju īpašnieki, gan pašvaldība izrādīja gatavību kopīgiem spēkiem 

darboties pie upes attīrīšanas. Abās diskusijās dalībnieki bija vienisprātis, ka nepieciešams ūdens tūristus izglītot 

gan par atbildīgu laivošanu, gan par drošību uz upes. Nākamā diskusija plānota martā par Abulu.  

Vairāk par projektu un tā aktivitātēm lasiet šeit. 

 

Marta vidū gaidāms seminārs „Kvalitatīvi publiskie iepirkumi pārtikas 

produktu iegādei un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai 

 
2014. gada 14. martā Vidzemes plānošanas reģions aicina piedalīties seminārā „Kvalitatīvi publiskie iepirkumi 

pārtikas produktu iegādei un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai”, lai informētu pašvaldības un valsts 

iestādes par to, kā gūt maksimālu atdevi savai pašvaldībai, iepērkot vietējos produktus un atbalstot vietējos 

ražotājus. Seminārs notiks Pārgaujas novada Straupes pagasta Plācī - „Tautas namā”. Semināra mērķis ir panākt 

kvalitatīvus pārtikas produktu iegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumus pašvaldībās, informēt par 

iespējām atbalstīt vietējos ražotājus ar pārtikas iepirkumu palīdzību un par jaunajiem grozījumiem Publisko 

iepirkumu likumā, to ietekmi uz pārtikas iepirkumiem.  

Dalību seminārā iespējams pieteikt līdz 12.martam šeit. 

 

Projektu vadītāja Lelde Ābele 

2013. gadā uzsāktā sadraudzība starp Jaunpiebalgas deju kolektīvu „Piebaldzēni” un Lejasreinas departamenta 

tradicionālās kultūras kopu no Berštetes turpināsies arī šogad. „Piebaldzēni” ir saņēmuši uzaicinājumu jūlija vidū doties 

atbildes vizītē uz Franciju, lai uzstātos Starptautiskajā Folkloras festivālā Berštetē.  Vēl augusta beigās Berštetes kultūras 

kopa piedalījās Jaunpiebalgas novada svētkos izstādē-gadatirgū „Izvēlies Piebalgu”, kur priecēja svētku apmeklētājus ar 

tradicionālo franču mūziku un dejām. Tāpat arī viņi devās uz Brīvdabas muzeja Vecpiebalgas filiāli „Vēveriem”, kur amatu 

dienas ietvaros iepazinās ar latviešu amatniecības tradīcijām un sniedza koncertu. Vairāk par Vidzemes plānošanas 

reģiona sadarbību ar Lejasreinas departamentu Francijā lasiet šeit.  

 

 

Deju kolektīvu sadraudzība turpinās arī 2014. gadā 

 

Lejasreinas departamenta koordinatore Vidzemē  
Rūta Vasermane 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/udensturisma_ka_dabas_un_aktiva_turisma_komponentes_attistiba_latvija_un_igaunija_riverways/
http://www.vidzeme.lv/lv/seminari_vpr/140_seminars_8222kvalitativi_publiskie_iepirkumi_p/
http://www.vidzeme.lv/lv/aktualitates/
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Lielākajā Ziemeļvalstu tūrisma izstādē “Matka 2014” 

Helsinkos (Somijā) no 16. līdz 19.janvārim tika atklāts 

unikāls tūrisma maršruts VIA HANSEATICA, kas pirmo 

reizi savieno trīs valstis – Krieviju, Igauniju un Latviju. 

Tūristiem košā un informatīvā stendā tika sniegta 

iespēja iepazīties ar kolorīto tūrisma piedāvājumu trīs 

valstīs, izmantojot mūsdienīgus rīkus – jaunu 

mājaslapu www.viahanseatica.info un ceļojuma 

plānotāju www.travel.viahanseatica.info. Tieši 

ceļojuma plānotājs bija tas, kas jo īpaši piesaistīja 

somu publikas uzmanību – vienlīdz labs informācijas 

avots tas būs gan individuālajiem tūristiem, gan arī 

tūroperatoriem, ļaujot kvalitatīvi izplānot ceļojumu. 

Īpaši nozīmīgi – ceļojuma plānotājs piedāvā arī laika 

grafiku, ļaujot tūristam apjaust objekta apskatei un 

pārbraucieniem nepieciešamo laiku.  

 

 

 

 

 

 

Turpinot piedalīties starptautiskajās tūrisma izstādēs, 

no 5. līdz 9.februārim Via Hanseatica tūrisma maršruts 

tika prezentēts vācu tūristiem izstādē REISEN 2014 

Hamburgā, Vācijā. No izstādes atvesta atziņa: vācu 

tūrists zina, ko vēlas, taču, ja reiz Via Hanseatica 

tūrisma maršruts saistīja viņa uzmanību, tad gandrīz 

droši, ka tas tiks izvēlēts par  kāda nākamā 

atvaļinājuma galamērķi. Via Hanseatica interesentiem 

lielākoties jau bijusi pieredze ceļojot pa Baltijas 

valstīm, taču iespēja viesoties un baudīt tūrisma 

piedāvājumus Krievijā varētu būt iemesls, kāpēc uz šo 

reģionu doties vēlreiz. Papildus vācu individuālo 

tūristu interesei, Via Hanseatica tūrisma maršruts un 

ceļojuma plānotājs travel.viahanseatica.info  

ieinteresēja arī vairākus tūroperatorus, kuri organizē 

dažādus tūrisma braucienus vācu tūristiem gan uz 

Baltijas valstīm, gan Krieviju. Arī vairāki izstādes 

dalībnieki interesējās par projekta kopējo ideju, 

sadarbības un projekta finansēšanas modeli, rosinot 

arī citus izmantot Eiropas Savienības pārrobežu 

sadarbības programmu priekšrocības un ieguvumus, 

ko tās var sniegt. 

 

Projekta Via Hanseatica dalība starptautiskajās 
tūrisma izstādēs Somijā un Vācijā 

 

Projekta vadītāja 
Dagnija Ūdre 

http://www.viahanseatica.info/
http://www.travel.viahanseatica.info/
file:///C:/Users/Marta.Cekule/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RZL39WN7/travel.viahanseatica.info
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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” 

 

 

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

A 

         Alūksnes novads                Amatas novads 

 

                        Apes novads 

B 

    Beverīnas novads        Burtnieku novads 

 

C 

Cēsu novads   Cesvaines novads 

 

Ē 

Ērgļu novads 

G 

Gulbenes novads 

J 

Jaunpiebalgas novads 

K 

 Kocēnu novads  
 

 

L 

Līgatnes novads           Lubānas novads 

 

M 

Madonas novads        Mazsalacas novads 

N 

Naukšēnu novads 

P 

Pārgaujas novads      Priekuļu novads 

R 

Raunas novads        Rūjienas novads 

S 

Smiltenes novads  Strenču novads 

V 

Valkas novads             Valmiera 

 

Varakļānu novads Vecpiebalgas novads 

 

KULTŪRAS AFIŠA 

Janvāris/Februāris 2014 
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