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Iedzīvotāju vajadzības - prioritāte sabiedriskā transporta plānošanai 

Sākoties 2013. gadam, vairākkārt medijos izskanējusi informācija par problēmām vietējās nozīmes autobusu maršrutos - 
vietējiem pārvadātājiem nepietiek līdzekļi veiksmīgai pasažieru pārvadāšanai, plānošanas reģioniem trūkst finansējums, lai 
atbalstītu pārvadātājus un segtu gada laikā radušos zaudējumus. Vidzemes plānošanas reģions, meklējot atbalstu saviem 
vietējiem pārvadātājiem, risina situāciju vairākos līmeņos - analizē pašreizējos normatīvos aktus un sniedz ieteikumus to 
uzlabošanai, sadarbojas ar Latvijas Pašvaldību savienību un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā arī 
tiekas ar visiem reģiona pārvadātājiem, lai atrastu veiksmīgāko rīcības modeli straujākai problēmas risināšanai. 

No 2010. gada 1. janvāra Latvijā sabiedrisko transportu plāno un organizē plānošanas reģioni. Katru gadu šim uzdevumam 
no valsts budžeta tiek piešķirts finansējums, ar kura palīdzību plānošanas reģioni kopā ar vietējiem pārvadātājiem plāno 
vietējos maršrutus, kā arī sedz zaudējumus, kas pārvadātājiem radušies savas darbības laikā. Plānošanas reģioniem 
finansējums savā starpā katru gadu atšķiras, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 1028. Noteikumos detalizēti 
aprakstīti konkrēti rādītāji, kas ietekmē atšķirīgo sadalījumu starp reģioniem, taču, kā uzsver Vidzemes plānošanas reģiona 
pārstāvji, tas nav pietiekami, lai aprēķinātu precīzu un loģisku finansējuma sadali. 

Kā ziņots iepriekš, 2013. gada līdzekļu sadalījums sabiedriskā transporta organizēšanai reģionos ir nelabvēlīgs Vidzemes 
pašreizējai situācijai. Lai gan budžetā atvēlēts finansējums ir vienlīdzīgs visiem Latvijas plānošanas reģioniem, jāizprot, ka 
sabiedriskā transporta organizēšana katrā no tiem atšķiras. 

Vidzemes plānošanas reģions ir lielākais pēc teritorijas, taču mazākais pēc iedzīvotāju skaita. Vidzemē liela daļa iedzīvotāju 
dzīvo viensētās un lauku teritorijās, kas ir izkliedēti, savukārt lielākā daļa valsts pakalpojumu pieejami vienīgajā republikas 
nozīmes pilsētā reģionā - Valmierā. Lielie attālumi, kas jāveic sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam, veido 
aizvien garākus maršrutus. Latvijā plānošanas reģioni atšķiras ar savu teritoriju, iedzīvotāju skaitu un blīvumu, klimata 
atšķirībām aukstākajos ziemas mēnešos (dažkārt tie reģionu starpā atšķiras līdz pat 20 grādiem), kā arī nokrišņu 
daudzumu. Katrs no iepriekš minētajiem faktoriem būtiski ietekmē autobusa izmaksas uz vienu kilometru un ievērojami 
atšķiras starp Latvijas plānošanas reģioniem. 

Ministru kabineta noteikumos Nr. 1028 nav minēti vairāki faktori, kas būtiski ietekmētu finansējuma sadalījumu starp 
reģioniem. Tas arī izskaidro, kāpēc reģionu finansiālās problēmas sabiedriskā transporta organizēšanā starp reģioniem 
atšķiras. 

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) vērsies Satiksmes ministrijā ar aicinājumu atkārtoti izskatīt normatīvos aktus, kas 
saistīti ar finansējuma sadalījumu sabiedriskā transporta organizēšanai starp reģioniem. VPR pārstāvji kā vienu no 
būtiskākajiem, taču aizmirstajiem aprēķina faktoriem, uzsver iedzīvotāju blīvumu, kas reģionu starpā ir ļoti atšķirīgs.  

Vairākkārt dzirdēti apgalvojumi par nepieciešamību slēgt reisus, kas nav rentabli. Vidzemes plānošanas reģions neatbalsta 
šādu lēmumu, jo neatbildēts paliek jautājums, kā šo teritoriju iedzīvotāji tiks nodrošināti ar 
nepieciešamajiem valsts pakalpojumiem. Sakārtojot normatīvos aktus, kā arī meklējot kopīgu risinājumu 
sabiedriskā transporta organizēšanai, Latvijas reģioni kopā ar atbildīgajām ministrijām turpinās sniegt 
atbalstu reģionu lielākajai bagātībai - iedzīvotājiem. 
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Apstiprināts "Vidzemes kultūras     
programmas 2013" pieteikums 

Esam gandarīti, ka jau piekto gadu Vidzemē tiks realizēta 
Vidzemes kultūras programma, ar kuras palīdzību 
interesentiem būs iespēja saņemt atbalstu dažādām ar 
kultūru saistītām aktivitātēm Vidzemes pilsētās un novados. 
Vairāk par Vidzemes kultūras programmu lasiet šeit.  

 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības 
padomes sēdē pārrunā aktualitātes 
pārrobežu sadarbībā un sabiedriskajā 
transportā 

23. janvārī, Cēsīs, norisinājās Vidzemes plānošanas 
reģiona 2013. gada pirmā Attīstības padomes sēde. 
Papildu atskatam par 2012. gadā padarīto un 
nākamā gada plāniem, Attīstības padomes pārstāvji 
tikās ar LR konsulāta Pleskavā vadītāju I. Putniņu, kā 
arī meklēja risinājumus, kas uzlabotu pašreizējo 
situāciju sabiedriskā transporta jomā reģionā. Vairāk 
par sēdē izskatītajiem jautājumiem var uzzināt šeit. 

Vidzemes plānošanas reģiona darbinieks – rakstu 
krājuma līdzautors 

14. februārī projekta “Nacionālā identitāte un sociālā 
cilvēkdrošība” ietvaros Valmierā, Vidzemes Augstskolas rīkotā 
zinātniskā seminārā, tika prezentēts nule iznākušais rakstu 
krājums “Sociālā cilvēkdrošība: spēju attīstība, sadarbība, 
iekļaušana”. Kā viens no grāmatas līdzautoriem - Vidzemes 
plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra Tehniskās 
palīdzības projekta 2012.-2013. gadam speciālists Kristaps 
Ročāns. Vairāk par rakstu krājumu lasiet šeit. 

Vidzemes pārtikas klastera 
aktualitātes  

Ir pagājuši 2013. gada pirmie mēneši, kuros 
Vidzemes pārtikas klasteris ir uzsācis 
sadarbību ar Zviedrijas pārtikas klasteri 
„IDEON AGRO FOOD” un spēris pirmos soļus 
konferences rīkošanā Vidzemes Augstskolā 
par uzņēmējdarbību un veselības aprūpes 
nozari.  Aicinām ar Vidzemes pārtikas 
klastera jaunumiem iepazīties šeit. 

Kultūras eksperte: 
Olita Landsmane 

Jaunākais raksta krājums plašākai sabiedrībai pieejams 

tikai no februāra sākuma, FOTO: M. Rudīte 

Pārtikas klastera biedri izvērtē 2012. gadā paveikto 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/vidzemes_kulturas_programma/39/126198/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126049/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126207/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126190/
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Sadarbība ar Lejasreinas departamentu tagad arī 
ārpus reģiona robežām 
No 2012. gada vasaras vairākās Latvijas pilsētās apskatāma fotogrāfa 
Reiņa Hofmaņa fotogrāfiju sērija “Akmeņi”, kurā fotogrāfs Strasbūras 
pilsētvidē izceļ vietas, kas iezīmētas ar akmeņu kompozīcijām. 
Sākoties 2013. gadam, izstādei pievienojušās vēl divas fotogrāfiju 
sērijas “Pārdod” un “Teritorija”, kas kopā uzsākušas apceļot Kurzemi – 
februārī tās priecēja Kuldīgas Mākslas nama apmeklētājus, savukārt 
no maijā tās būs apskatāmas Ventspilī “Jūras vārti” Mazajā izstāžu 
zālē.   
2008. gadā Vidzemes plānošanas reģiona un Lejasreinas 
departamenta Francijā sadarbības līguma ietvaros rezidencē Vidzemē 
uzturējās franču mākslinieks Klauss Štobers. Mākslinieka savdabīgie 
iespaidi par dzīvi Vidzemē 2010./2011. gadā bija skatāmi ceļojošajā 
izstādē „Neparasts ceļojums pa Vidzemi”.  2011. gada martā 
Vidzemes plānošanas reģions organizēja jauno fotogrāfu konkursu, 
kurā uzvarēja mākslinieks Reinis Hofmanis, iegūstot iespēju 2011. 
gada septembrī strādāt foto rezidencē Strasbūrā. Foto rezidences 
ietvaros tapa viena no fotogrāfa sērijām – “Akmeņi”. Vairāk par Reini 
Hofmani un pašlaik apskatāmajām viņa izstādēm lasiet šeit. 
 

Vidzemes uzņēmēji pēc pieredzes uz 
Franciju 
Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 
Lejasreinas departamentu Valsts izglītības 
attīstības aģentūrā iesniedzis jaunu projektu 
“Vidzemes reģiona ekoloģisko dzērienu ražotāju 
prakse dzērienu ražotāju uzņēmumos Francijā”. 
Pašlaik projekta iesniegums izvirzīts vērtēšanai, 
un precīza informācija par rezultātiem būs 
pieejama maijā, taču Vidzemes plānošanas 
reģiona pārstāvji un uzņēmēji cer, ka viņiem tiks 
sniegta iespēja iegūt jaunas zināšanas par sidru 
un sulu ražošanu no Eiropas labākajiem 
ekspertiem. Projektā iesaistīti 6 Vidzemes 
augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera 
dalībnieki: SIA ”Valmiermuižas alus”; SIA 
”Dimdiņi”; SIA „Very Berry”; SIA „Valmiera 
Organize”; Z/S „Pīlādži”; SIA „Smiltenes sidra 
darītava”. Vairāk par plānotajām projekta 
aktivitātēm lasiet šeit. 

VPR JAUNUMI 

Janvāris/Februāris 2013 

VPR aktualizē inteliģento transporta sistēmu izmantojumu 
satiksmes pārvaldībā 
Š.g. 27. un 28. februārī Valmierā pulcējās deviņu Eiropas valstu pārstāvji, lai 
tematiskajā seminārā „Inteliģentās transporta sistēmas satiksmes pārvaldībai un 
mobilitātei” iepazītos ar reģionu pieredzi un pārrunātu iespējas izmantot 
inteliģento transporta sistēmu risinājumus optimālai transporta sistēmas 
nodrošināšanai Vidzemē. Vairāk par semināra atziņām lasiet šeit.  

Projekta koordinatore: 
Dagnija Ūdre 

Izstādes atklāšana Kuldīgas Mākslas namā, FOTO: R. Hofmanis 

Jauns projekts  

 

http://www.youtube.com/watch?v=YGrW3raUyU0
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126202/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126206/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/inteligento_transporta_sistemu_risinajumu_tikls_regionos_rits_net/vpr_aktualize_inteligento_transporta_sistemu_izmantojumu_satiksmes_parvaldiba/
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Projekta koordinators: 
Gatis Teteris 

Projekta koordinatore: 
Rita Merca 
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Konkursa uzvarētājai Margrietai Kalniņai mēneša laikā izdevās izaudzēt 
5cm lielu egli. 
 

 

 

 

 

 

 

   

Garākā egle izaugusi Ķeipenē 

Projekta “Koksnes enerģija un ekoloģiski 
tīras tehnoloģijas” noslēguma pasākumā 
nopietns uzdevums tika arī jaunākajiem 
klausītājiem. Papildu rotaļām un izzinošām 
spēlēm par koksnes enerģiju un meža 
ekosistēmu, bērni un jaunieši stādīja kokus - 
egles un priedes. Koku stādītāji savā starpā 
sacentās par garākā koka izaudzēšanu viena 
mēneša laikā, lai pēc tam pusgadu savā 
pastkastītē saņemtu “Ilustrētā zinātne 
junioriem”. Konkursā uzvarēja Ķeipenes 
pamatskolas audzēkne Margrieta Kalniņa, 
kura mēneša laikā izaudzēja 5 cm  garu 
eglīti. Vidzemes plānošanas reģions sveic 
konkursa uzvarētāju un vēl mazajai eglītei 
atrast labas mājas. 

Tapis rīcības plāns kvalitatīvas būvniecības attīstībai 
Projekta “Latvijas energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija” (Build up Skills) ietvaros kopā tika aicināti enerģētikas, 
būvniecības un izglītības eksperti, lai kopīgiem spēkiem izstrādātu priekšlikumus būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un 
zināšanu paaugstināšanai. Priekšlikumi apkopoti rīcības plānā "Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un 
prasmju paaugstināšana 2020. gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai". Rīcības plāns 
atspoguļos 2020. gada mērķus un nepieciešamās zināšanas un prasmes būvniecības nozarē nākotnē, 
kā arī  prognozēs tai nepieciešamo darba spēku. Plāna izstrāde ir viena no svarīgākajām projekta 

īstenošanas fāzēm, lai būvniecības jomu nākotnē nodrošinātu ar profesionāliem strādniekiem. 
Vairāk par Rīcības plānu un uzdevumiem lasiet šeit.  

VPR speciālisti starptautiskā seminārā gūst 
pieredzi ģeomātikas instrumentu 
izmantošanā  

Projekta „Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības 
iniciatīva PLUS” (Grisi Plus) ietvaros no 22. janvāra līdz 24. 
janvārim Larnakas reģionā, Kiprā, notika ģeomātikas 
seminārs, kurā Vidzemes plānošanas reģiona speciālisti 

iepazinās ar Larnakas reģiona attīstības 
aģentūras labās prakses piemēriem. 
Plašāk par Larnakas reģiona pieredzi 
ģeomātikas instrumentu izmantošanā 
lasiet šeit. 

VPR vide un enerģētika  

 

Projekta partneri seminārā Larnakas reģionā 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/latvijas_energoefektivas_buvniecibas_attistibas_strategija_build_up_skills/tapis_ricibas_plans_kvalitativas_buvniecibas_attistibai/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/lauku_geomatikas_informacijas_sabiedribas_iniciativa_plus_grisi_plus/vpr_specialisti_starptautiska_seminara_gust_pieredzi_geomatikas_instrumentu_izmantosana/
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Projekta koordinatore: 
Elīna Muižniece 

Projekta koordinatore: 
Elīna Muižniece 

Projekta koordinatore: 
Dagnija Ūdre 

  

   

“Eiropas Mārketinga un inovāciju centri/ EMIC” - VPR labās prakses stāsts 
 
Janvāra beigās Maltā norisinājās projekta “Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā” 
(Medi@TIC) partneru tikšanās. Kopā ar Vidzemes plānošanas reģiona piesaistīto eksperti, Vidzemes Augstskolas 
programmas “Mediju studijas un žurnālistikas” direktori Agnesi Karasevu, kā ierasts uz tikšanos devās arī viens 
veiksmīgs reģiona piemērs IKT attīstībā. Šoreiz Maltā projekta partnerus ar Vidzemes plānošanas reģiona pieredzi IKT 
jomas attīstībā iepazīstināja Vidzemes Augstskolas īstenotā projekta “Eiropas Mārketinga un inovāciju centri/ EMIC” 
pārstāve Baiba Pāvule. Projekta “Eiropas Mārketinga un inovāciju centri/ EMIC” apvienojušās 9 
izglītības iestādes no 7 Eiropas valstīm, lai kopīgi ar Eiropas labākajiem mārketinga un inovāciju 
skolotājiem veidotu vienotu starptautisku e-apmācības kursu. Savstarpējā sadarbībā būtiska loma tiek 
uzsvērta “Zināšanu trīsstura” domāšanai, kur vienlīdz svarīgi attīstībai ir trīs faktori - pētniecība, 
izglītība un inovācijas. Vairāk par projektu “Eiropas Mārketings un inovāciju 
centri/ EMIC” attīstību lasiet šeit. 
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Noskaidroti Vidzemes senioru ceļošanas paradumi 

Projektā “Senioru tūrisma attīstība nomaļos reģionos” (Tourage) 2013. gads iesācies ar pētniecības darbiem - veikta 
aptauja par senioru ceļošanas un brīvā laika pavadīšanas paradumiem, kā arī apzinātas Vidzemes plānošanas reģiona 
teritorijā atrodamās senioru biedrības. 

Lai izprastu senioru vēlmes un vajadzības, Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar vairākiem senioru klubiem 
reģionā 2013. gada sākumā veica aptauju, kurā noskaidroja Latvijā dzīvojošo senioru paradumus un vēlmes ceļojot. 
Tāpat aptaujā iekļauti jautājumi par senioru populārākajiem tūrisma apskates objektiem Vidzemē. Aptauja bija kā 
pirmais posms, lai veiksmīgāk sagatavotu ieteikumus senioru tūrisma attīstībai nomaļajos reģionos. Senioru aptaujas 

rezultāti tuvākajā laikā tiks publicēti Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā. 

Savukārt, lai apvienotu seniorus no projektā iesaistītajiem Eiropas reģioniem, “Tourage” partneri 
uzsākuši senioru biedrību apzināšanu. Pēc visu reģionu biedrību apkopošanas, plānots izveidot datu 

bāzi, kas iesaistīto reģionu senioriem sniegs iespēju ātrāk un ērtāk atrast 
iespējamos sadraudzības partnerus vairākos Eiropas reģionos. 

 

Sācies tūrisma profesionāļu apmācību cikls  

Februāra vidū divu dienu garumā Dikļu pilī aizritējušas pirmās 
projekta „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus 
pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē” (Via Hanseatica) 
apmācības tūrisma uzņēmējiem, kuras pulcēja vairāk nekā 40 
uzņēmējus no Valmieras pilsētas un Cēsu, Valkas, Siguldas, un Strenču 
novadiem. Lai uzzinātu vairāk par apmācību norisi, lasiet šeit. 

VPR tūrisms un vietas 
mārketings  

 

Mācību materiāls par  
ceļmalas uzņēmuma attīstību 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/informacijas_sabiedribas_un_ikt_attistiba_audiovizualaja_uznemejdarbiba_meditic/8220eiropas_marketinga_un_inovaciju_centri_emic8221_vpr_labas_prakses_stasts/
http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/attalo_teritoriju_attistiba_izmantojot_vietejos_resursus_parrobezu_via_hanseatica_turisma_marsruta_izstrade/sacies_turisma_profesionalu_apmacibu_cikls/
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Projekts "Senās kulta vietas - Baltijas jūras piekrastes  
kopīgā identitāte" starptautiskās tūrisma izstādēs 
Februāra sākumā projekta “Senās kulta vietas - Baltijas jūras piekrastes kopīgā identitāte” (Kulta 
identitāte) apzinātās svētvietas aizceļojušas uz Rīgu un Tallinu. Ar dalību izstādēs “Balttour” Rīgā 
un “Tourest” Tallinā projekta “Kulta identitāte” izveidotie svētvietu tūrisma maršruti parādīti 
plašākai sabiedrībai. Izstādes laikā projekta stendā tika prezentēts e-muzejs 

(www.ancientsites.eu), kā arī jauni seno svētvietu tūrisma maršruti vairākos Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas reģionos. 
Projekta stends izpelnījies lielu interesi gan no pašmāju tūrisma speciālistiem un ceļotājiem, gan no viesiem ārpus 
mūsu valsts robežām. Šogad izstādi “Balttour” trīs dienu laikā apskatīja 23 500 apmeklētāji, no kuriem 4600 bija 
tūrisma profesionāļi un aicinātie klienti, savukārt “Tourest” apmeklēja 36 300 apmeklētāju. Marta beigās “Kulta 
identitāte” ceļos uz Zviedriju, kur starptautiskā tūrisma gadatirgū “TUR 2013” apmeklētājus turpinās iepazīstināt ar 
svētvietām Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā. Vairāk par Vidzemes plānošanas reģiona dalību izstādē un izstrādātajiem 
maršrutiem lasiet šeit. 
 

VPR ES fondu informācijas centra aktualitātes 

Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs regulāri rīko seminārus, 
diskusijas, mācības par jautājumiem, kas saistīti ar ES struktūrfondu projektu ieviešanu. Arī šis 
pavasaris nebūs izņēmums. Martā un aprīlī gaidāmi vairāki potenciālajiem un esošajiem 
projektu ieviesējiem interesanti un noderīgi semināri. Vairāk par aktualitātēm lasiet šeit. 

VPR uzņēmējdarbība  

 

VPR tūrisms un vietas 
mārketings  

 

Reģiona labās prakses                
piemēri veselības aprūpes nozares 
uzņēmējdarbībā  

Lai pārrunātu Vidzemes uzņēmēju sadarbību un 
iesaistīšanos projekta „Mazo un vidējo 
uzņēmumu attīstība veselības aprūpes nozarē” 
(Health4Growth) aktivitātēs, janvārī ir notikušas 
vairākas iesaistīto pušu tikšanās un diskusijas par 
reģiona labās prakses piemēriem veselības 
aprūpes nozares un uzņēmējdarbības jomā. 15. 
janvārī Vidzemes Augstskolā notika saruna ar 
Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas 
klastera dalībniekiem, bet 18. janvārī – ar 
Vidzemes slimnīcas pārstāvjiem.  
Papildu informāciju par labās                        
prakses piemēriem var uzzināt                              
šeit. 
 

VPR ES fondu 
informācijas centrs  

 

Projekta 
koordinatore: 
Olita  
Landsmane 

Projekta „Senās kulta vietas - Baltijas jūras piekrastes 
kopīgā identitāte" izstāžu stends piesaistīja daudz interesantus 

VPR uzņēmējdarbība  

 

Projekta koordinatore: 
Lelde Gavare 

ES fondu informācijas centra vadītāja: 
Ina Miķelsone 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.ancientsites.eu/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/senas_kulta_vietas_baltijas_juras_piekrastes_kopiga_identitate_cult_identity/projekts_senas_kulta_vietas_baltijas_juras_piekrastes_kopiga_identitate_starptautiskas_turisma_izstades/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126204/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/mvu_attistiba_veselibas_aprupes_nozare_health4growth/regiona_labas_prakses_piemeri_veselibas_aprupes_nozares_uznemejdarbiba/
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Viss aktuālākais par pieejamo ES finansējumu vienuviet – www.esfinanses.lv 

Latvijā aktīva projektu pieteikumu sagatavošana un projektu ieviešana norisinās kopš iestāšanās Eiropas Savienībā, kad 
pieejams kļuva ES fondu finansējums. Šobrīd projekti ieņem ievērojamu lomu pašvaldību ikdienas darbā - sava novada 
attīstīšanā. Aizvien aktīvāk fondu līdzekļus piesaista arī uzņēmēji, NVO un privātpersonas. Taču joprojām aktuāls ir 
jautājums – kur iegūt informāciju?  Lai situāciju mainītu, visu Latvijas plānošanas reģionu ES fondu informācijas centri 
izveidoja jaunu interneta vietni – www.esfinanses.lv.  Plašāka informācija pieejama šeit. 

 

Jaunas idejas un                
pieredze Vidzemes kultūras                 
dzīves pilnveidošanai 

Noslēdzies Vidzemes plānošanas reģiona 
īstenotais projekts „Kapacitātes 
paaugstināšana kultūras nozares projektu 
un pasākumu īstenošanai Vidzemes 
plānošanas reģionā”. Projekta uzdevums 
bija papildināt Vidzemes kultūras 
darbinieku zināšanas un prasmes kultūras 
projektu izstrādes jomā. Rezultāts ir 
daudzsološs – izstrādātas 12 dzīvotspējīgas 
jaunu projektu idejas, veikta finanšu avotu 
izpēte, apgūtas iemaņas kultūras 
menedžmentā un vadībā, uzlabotas 
prasmes sadarbības partnerību veidošanā 
un projektu ideju prezentēšanā. Vairāk par 
projekta rezultātiem lasiet šeit. 

 

Vidzemē top jauns ainavu projekts 

2013. gads Vidzemes plānošanas reģiona speciālistiem 
ir sācies ar aktīvu projektu pieteikumu sagatavošanu. 
Viens no projektiem ir „Inspiring Land”, kura galvenais 
uzdevums ir veicināt integrētu ainavu plānošanu 
nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, ņemot vērā 
vēsturiskās un mūsdienu ainavu pārmaiņas.  
Vairāk par projektu lasiet šeit. 

Jaunieti, kāpēc Tev nav savs bizness? 
Nevienam nav noslēpums, ka vietas attīstības pamatā ir 
motivēti cilvēki, kas attīsta uzņēmējdarbību un ceļ vietas 
ekonomiku. Tāpat nav noslēpums, ka iedzīvotāju, īpaši 
jauniešu, lauku apvidos paliek arvien mazāk, no reģionu 
pilsētām un laukiem cilvēki aizplūst uz lielākām un attīstītākām 
pilsētām, ārzemēm. Kāpēc jaunieši nevēlas palikt un uzsākt 
uzņēmējdarbību savā dzimtajā pusē? Lai risinātu šo jautājumu, 
VPR ķērās pie projekta „Jauniešu uzņēmējspējas un dialoga 
veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un inovatīvas 
uzņēmējdarbības attīstības iespējām lauku reģionos” 
ieviešanas. Plašāka informācija par projektu pieejama šeit. 

Kopš 2013. gada janvāra Vidzemes plānošanas 
reģionam ir pievienojusies jauna kolēģe, tūrisma 
koordinatore. 
 
Ilze Liepa 
+371 64219027 
+371 29335677 
ilze.liepa@vidzeme.lv 

 Jauns projekts 
 

ES fondu informācijas centra vadītāja: 
Ina Miķelsone 

Projekta 
koordinatore: 
Lelde Gavare 

  Vidzemes kultūras darbinieki mācībās Kocēnos 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.esfinanses.lv/
http://www.esfinanses.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126125/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/kapacitates_paaugstinasana_kulturas_nozares_projektu_un_pasakumu_istenosanai_vidzemes_planosanas_regiona/jaunas_idejas_un_pieredze_vidzemes_kulturas_dzives_pilnveidosanai/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126189/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126205/
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Par “VPR Jaunumi” 

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

Sagatavoja: Marta Cekule, Māra Rudīte, Anita Savoņi -Vaido, Vidzemes plānošanas reģiona 
sabiedrisko attiecību speciālistes (e-pasts: mara.rudite@vidzeme.lv, tālr.: 26454562) 

Citējot vai pārfrāzējot obligāta atsauce uz “VPR Jaunumi” 

Nepalaid garām 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPR kultūras afiša 
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Izsludināta Vidzemes veiksmes stāstu meklēšana 

Vidzemes plānošanas reģions projekta „Lauku reģionu pievilcīga tēla veidošana” (Trans in Form) 
ietvaros nolēma apzināt tos cilvēkus, kas ar savu entuziasmu palīdz un iedvesmo vietējos 
iedzīvotājus, uzņēmējus, kuri veiksmīgi attīsta biznesu savā dzimtajā pusē, kā arī vietas, apskates 
objektus, kas glabā Vidzemes tradīcijas un vērtības. Apkopojot šos stāstus, tika izveidota 
mājaslapa www.vidzemesstasti.lv. Pagājušā gada augustā notika pirmie Vidzemnieku dārza 
svētki, kuros satikās un tika sumināti visi stāstu varoņi. Tie tiešām bija svētki, jo ikviens 
klātesošais guva apstiprinājumu tam, ar cik dažādām un interesantām lietām nodarbojamies mēs 
paši - vidzemnieki. Esam nolēmuši, ka Vidzemnieku dārza svētkiem jākļūst par tradīciju, tādēļ 
šobrīd meklējam jaunus Vidzemes veiksmes stāstus, par kuriem pastāstīt plašākai sabiedrībai. Lai 
uzzinātu, kā pieteikt savu veiksmes stāstu, spied šeit. 

 

 

2013. gada 12. aprīlī, nedēļu pirms Latvijas Lielās 
talkas, Vidzemes plānošanas reģions turpina iesāktās 
upju kopšanas tradīcijas, atkārtoti organizējot akciju 
“Liec upē akmeni!” jeb “Sakārtosim mūsu 
ūdensceļus”. Šoreiz kopā ar ūdeņu speciālistiem 
aicinām sakopt Abula upes posmu Beverīnas novadā. 
Detalizētāka informācija par pasākuma norisi būs 
pieejama Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) 
mājaslapā www.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 
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http://www.smiltene.lv/kultura
http://www.strencunovads.lv/aktualitates
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