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Ar jaunām domām, jauniem spēkiem ceļš ved augšup! 

Vasara iesākusies koši. Tikko bijām liecinieki, cits klātienē, cits pie 

televizora ekrāna, tam, cik spēcīgi varam būt, vienojoties dziesmā un 

izdejojot mūsu senču dzīvi dejā, aizvadot XXV Vispārējos latviešu Dziesmu 

un XV Deju svētkus. Arī vairāki Vidzemes plānošanas reģiona darbinieki 

pielika balsi un deju soli, lai kopā ar pārējiem svētku dalībniekiem radītu 

patiesu notikumu. Ko tādu piedzīvojot, vēlreiz gūstam apstiprinājumu, ka 

kopība un sadarbība ir panākumu atslēga. To sev arī atgādinām, it īpaši 

šobrīd, kad aiz muguras pašvaldību vēlēšanas un priekšā jauns darba 

cēliens, kurā varam mācīties no pieļautajām kļūdām, no labā, kas padarīts, 

un nebaidīties sadarboties labāka rezultāta vārdā. 

Aizvadīto mēnešu notikumi Vidzemes plānošanas reģionam iezīmējuši jaunus iespējamos darbības virzienus, jo 

vēlēšanas ienesīs korekcijas arī reģiona darbā. Kādas tieši, to uzzināsim pēc 24. jūlija, kad tiks apstiprināts jaunais 

Attīstības padomes sastāvs un ievēlēts priekšsēdētājs.  

Arī pēc maijā aizvadītās zinātniski praktiskās konferences „NAP 2014. – 2020. Ieviešana – iespējas un izaicinājumi 

reģionu izaugsmei” guvām apstiprinājumu, ka diskusijas par reģiona attīstību, izaicinājumiem un šķēršļiem jārīko tieši 

reģionos, kur dzīvo un strādā cilvēki, kuri problēmas izjūt vistiešāk un tā attīstībā ir ieinteresēti visvairāk. Konferencē 

kopumā piedalījās vairāk kā 70 cilvēku, pārstāvot uzņēmējdarbības nozari, pašvaldības, nevalstisko organizāciju sektoru 

un citus plānošanas reģionus. Domājot par reģiona attīstību, klātesošie diskutēja par Nacionālā attīstības plāna 

ieviešanas iespējām un izaicinājumiem, Latvijas prioritāšu saskaņošanu ar Eiropas Komisijas redzējumu. Konferencē 

uzstājās vairāki valsts pārvaldes un akadēmiskās jomas pārstāvji un speciālisti, tostarp Saeimas deputāts, Valsts 

pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs, Finanšu ministrijas valsts sekretāre Sanita 

Bajāre, Pārresoru koordinācijas centra konsultante Māra Sīmane, ekonomists, profesors Uldis Osis un Skotijas „Heriot-

Watt” Universitātes profesors Klifs Heigs (Cliff Hague).  

Tāpat esam gandarīti, ka Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera iniciatīva turpina augt un attīstīties, 

piesaistot arvien jaunus dalībniekus un veicinot jau esošo biedru savstarpējo sadarbību. Aicinām visus 18. jūlijā uz 

Priekuļiem, kur norisināsies „Lauku dienas”, tirdziņā būs iespēja iepazīties, apskatīt, nogaršot un iegādāties klastera 

biedru saražotos labumus. 

Reaģējot uz pēdējā laikā arvien skaļāk izteiktajiem viedokļiem gan no ekonomistu, gan politikas veidotāju puses par 

lauku telpas neizbēgamu bojāeju, biedrība „Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Preiļu rajona partnerību jūnija sākumā 

organizēja 1. Latvijas Lauku kopienu parlamentu. Parlamenta sasaukšanas mērķis ir radīt veiksmīgus risinājumus un 

jaunas iespējas lauku attīstībai, iniciējot dažādu pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Parlaments 

pulcināja vairāk kā 150 dalībniekus, to skaitā lauku kopienu pārstāvjus no visiem Latvijas reģioniem, pašvaldības 

pārstāvjus, deputātus, Latvijas un citu Eiropas valstu lauku attīstības speciālistus un citus, kam rūp Latvijas lauku 

nākotne. Arī mēs tur bijām, jo mums rūp Latvijas lauku nākotne. 

Uz tikšanos un sadarbību arī turpmāk! 

 Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas 

vadītāja Guna Kaniņa - Priede 

http://www.vidzeme.lv/
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Aktualitātes sabiedriskā transporta plānošanas darbā 

Vidzemes plānošanas reģions jau vairākkārt ziņojis, ka vietējiem pārvadātājiem radušies zaudējumi, kurus pilnā apmērā 

nav iespējams segt ar pašreizējo reģionu finansējumu. Situācija saasinājusies, jo jau vairākus gadus valsts budžetā tiek 

paredzēts nepietiekams finansējums reģionālo vietējās nozīmes maršrutu finansēšanai.  Tā 2012. gadā samazināts 

finansējums zaudējumu kompensēšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos par 27% pret 2011. gadu, 2013. gadā 

vēl par 22,48% pret 2012. gadu. Problēma daļēji tikusi risināta, panākot, ka finansējums LVL 257 356 apmērā pārcelts 

no 2013. gada otrā pusgada uz pirmo, lai kompensētu pārvadātājiem 1. ceturksnī nesegtos zaudējumus reģionālajos 

vietējās nozīmes maršrutos.  

Lai risinātu arī citus jautājumus sabiedriskā transporta sistēmas sakārtošanā, Vidzemes plānošanas reģions turpina 

aktīvi piedalīties apspriedēs par vienota sabiedriskā transporta plānošanas modeļa izstrādi. Tāpat reģions sniedzis 

atzinumu Transporta attīstības pamatnostādnes 2014. - 2020. gadam izstrādei, kā arī piedalījies Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu likuma grozījumu izstrādē. Tā kā transportam ir nozīmīga loma gan ekonomikas veicināšanā, gan arī 

pieejamības nodrošināšanā, būtiski iesaistīties šādu plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot ieteikumus, 

rekomendācijas, kā arī jau laicīgi norādīt uz potenciālajām problēmām vai nepilnībām.  

Jau jūlijā tiks organizēta tikšanās ar Vidzemes reģiona pārvadātājiem, lai tos informētu  

par aktualitātēm nozarē, kā arī, lai apspriestu tālāko darbību nepietiekamā valsts 

finansējuma apstākļos.  

Vasara Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera dalībniekiem iesākusies darbīgi 

Vasara Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera dalībniekiem iesākusies aktīvi, jo, kā 

zināms, tieši vasara ir pļaujas laiks gan zemniekiem, gan ražotājiem, kad ir iespēja piedalīties dažādos 

tirdziņos, izstādēs, kuros prezentēt sevi un savu produkciju. Vasara iesākās arī ar jauna dalībnieka, Z/S 

„Jāņakalni”, uzņemšanu klasterī, ko atzinīgi novērtēja citi dalībnieki, norādot, ka katrs jaunais ražotājs ir 

ieguvums klasterim. Tāpat klastera koordinators Kristaps Ročāns tikās ar citu pārtikas klasteru 

pārstāvjiem Zviedrijā, Zviedrijas pārtikas klastera „IDEON Agro Food” un Somijas pārtikas attīstības 

klastera kopīgi organizētājā „BSR Food Cluster Network” partneru tikšanās sanāksme. Plašāka 

informācija par klastera aktualitātēm pieejama šeit. 

 

 

Vidzemes kultūras programmas 2013. gada projektu konkursa rezultāti 

Maijā uzsākta pirmo „Vidzemes kultūras programmas” atbalstīto projektu ieviešana. Valsts 

kultūrkapitāla fonda (VKKF) padome 2013. gada 10. maija sēdē iepazinās ar „Vidzemes kultūras 

programmas" ekspertu komisijas vērtējumu par 2013. gada kultūras programmas projektu konkursā 

iesniegtajiem projektu pieteikumiem. No 74 iesniegtajiem projektu pieteikumiem atbalstīti 32 projekti. 

Ar atbalstītajiem projektiem variet iepazīties šeit. 

 

VPR aktualitātes  

 

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

Kultūras eksperte Olita Landsmane 

Klastera koordinators 

 Kristaps Ročāns 

http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126684/
http://www.vidzeme.lv/lv/vidzemes_kulturas_programma/39/126483/
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Iedvesmojoša diskusija par sievieti uzņēmējdarbībā un pašvaldībā 

Maija nogalē Drabešu pagasta viesu namā "Eglaines" notikušais seminārs – diskusija “Vietējo pašvaldību loma sieviešu 

uzņēmējdarbības veicināšanā” pulcēja Vidzemes uzņēmējas, pašvaldību un dažādu organizāciju pārstāves, kuras 

izvērtēja reģionā esošās uzņēmējdarbības atbalsta iespējas, kā arī dalījās savā dzīves un darba pieredzē.  

Par dzīves gājumu un vērtīgām atziņām, kā gūt panākumus savā darbības jomā, stāstīja biedrības „Lietišķo sieviešu 

apvienība” valdes priekšsēdētāja Irīna Pētersone, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra vadītāja Sarmīte 

Vīksna un nodibinājuma „Vides risinājumu institūts” izpilddirektore Inese Suija - Markova.  Vairāk par pasākumu lasiet 

šeit. 

                                            

Apstiprināts jauns projekts 

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Lejasreinas departamentu Francijā uzsāks jaunu projektu „Vidzemes reģiona 

ekoloģisko dzērienu ražotāju prakse dzērienu ražotāju uzņēmumos Francijā”. 

Projekta mērķis ir sniegt iespēju Vidzemes ekoloģisko dzērienu ražotājiem iegūt jaunas prasmes un zināšanas par 

ekoloģisko sulu un sidru ražošanas tehnoloģijām un metodēm. Projekta dalībniekiem būs iespēja projekta ietvaros 

doties praksē uz sulu un sidru ražotāju uzņēmumiem Francijā. 

Projektā iesaistīti Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera dalībnieki - SIA „Valmiermuiža”,  

SIA „Very Berry” un SIA „Valmiera Organize”, kā arī SIA „Smiltenes sidra darītava”. 

Projekts tiek realizēts ar ES Mūžizglītības Leonardo da Vinci apakšprogrammas atbalstu, kas sniedz  

iespēju darba tirgū esošiem cilvēkiem gūt profesionālo praksi ārvalstīs.   

Vidzeme tiks pārstāvēta starptautiskajā pārtikas izstādē Riga Food 2013 

Vidzemes plānošanas reģions uzsācis aktīvi gatavoties dalībai ikgadējā starptautiskā pārtikas izstādē Riga Food, lai 

godam pārstāvētu Vidzemi un parādītu, cik daudz „labumu” pie mums pieejami. Šobrīd izstādei pieteikušies vairāk kā 

40 sīkražotāji no dažādiem Vidzemes novadiem, kurus aicinājām arī uz tikšanos, lai pārrunātu dažādus 

organizatoriskos jautājumus. Tikšanās laikā dalībnieki dalījās idejās par stenda noformējumu, apmeklētāju 

piesaistīšanu un aktivitātēm izstādes laikā. Vairāk par izstādi lasiet šeit. 

Projekta koordinatore Rūta Vasermane 

Semināra dalībnieces diskutē par sievietes lomu uzņēmējdarbībā un iespējām veicināt uzņēmējdarbību tieši savā pašvaldībā  

http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126568/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126662/
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„Valmieras ūdens” iepazīstas ar Lejasreinas pieredzi vides 
izglītībā 

2013. gada maija nogalē Lejareinas departamenta koordinatore Vidzemes 
plānošanas reģionā Rūta Vasermane pavadīja SIA „Valmieras ūdens” 
pārstāvi Agnesi Pūcīti pieredzes apmaiņas braucienā uz bērnu zinātnes 
centru „Le Vaisseau” Strasbūrā, Francijā, lai gūtu pieredzi zinātnisku 
ekspozīciju veidošanā, nodarbību organizēšanā un informatīvu materiālu 
sagatavošanā par ūdens tematiku. Vairāk par pieredzes apmaiņas braucienu 
lasiet šeit.  

Augustā Vidzemē viesosies viesi no Lejasreinas 

departamenta 

Augusts Vidzemes plānošanas reģionam paies Lejasreinas departamenta zīmē. Mazliet Francijas 
kultūras Vidzemē ienesīs tradicionālās kultūras kopa no Berštetes, savukārt Vogēzu kluba pārstāvji 
dalīsies savā pieredzē aktīvā tūrisma infrastruktūras attīstīšanā. Plašāka informācija par 
gaidāmajām aktivitātēm pieejama šeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.vidzeme.lv 

 

VPR JAUNUMI 

Maijs/Jūnijs 2013 
 

VPR Lejasreinā  

 

Noslēdzies projekts „Latvijas 
energoefektīvas būvniecības 
 attīstības stratēģija” 
Maijā veiksmīgi noslēdzies projekts „Latvijas 

energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija” 

(Build up Skills). Varam būt gandarīti par projekta 

laikā paveikto. Notikušas aktīvas diskusijas par 

būvniecības procesu, par būvniecībā strādājošo 

kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanas 

nepieciešamību. Kopā ar projekta partneriem 

pabeigts darbs pie rīcības plāna, kas izstrādāts, 

balstoties uz pašreizējās situācijas analīzi, raksturojot 

būvniecības tirgū strādājošo zināšanas  

un prasmes, kā arī būvniecības 

 situāciju kopumā. Ar rīcības 

 plānu variet iepazīties šeit. 

Noris darbs pie labo prakšu 

ieviešanas plāna izstrādes 

Projektā „Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības 

iniciatīva PLUS” (GRISI PLUS) aktīvi turpinās darbs pie 

ārzemju partneru labo prakšu piemēru ieviešanas 

plāna izstrādes.  Dokumenta mērķis ir definēt 

Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa un vidēja 

termiņa prioritātes un rīcību virzienus ģeomātikas 

rīku pielietošanai lauku teritoriju atpazīstamības 

veicināšanai un citu projekta partneru labo prakšu 

ieviešanas plāna izstrāde. Vairāk par projekta 

aktualitātēm lasiet šeit. 

 

BECOSI iepazīst Amsterdamas un Utrehtas 
 pilsētu pieredzi 
Maija nogalē, no 21. līdz 23. maijam, projekta „Piesārņoto 
vietu salīdzinošā novērtēšana” (Becosi) partneri devās uz 
Nīderlandi – Amsterdamas un Utrehtas pilsētām, kurās notika 
tikšanās ar vietējiem ekspertiem par piesārņotajām vietām, 
kā arī apmeklētas teritorijas, kurās veikti grunts sanācijas 
darbi. Grunts piesārņojums ir aktuāla problēma arī Latvijā, jo 
tas var nonākt gruntsūdeņos, pēc tam dzeramajā ūdenī, kas 
var tieši ietekmēt vietējo iedzīvotāju veselības stāvokli. Vairāk 
par vizīti lasiet šeit. 

Projekta "BECOSI" pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki. Foto: Teija Tohmo  

VPR vide un enerģētika  

 

Lejasreinas departamenta koordinatore Vidzemē  
Rūta Vasermane 

Projekta koordinatore 
 Rita Merca 

Projekta koordinators 
Gatis Teteris 

Projekta koordinators 
Jānis Antons 

http://www.vidzeme.lv/lv/aktualitates/36/126632/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126673/
http://www.vidzeme.lv/
http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/BUS_Roadmap_Latvia_LV_FIN_18.03.2013..pdf
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/lauku_geomatikas_informacijas_sabiedribas_iniciativa_plus_grisi_plus/noris_darbs_pie_labo_praksu_ieviesanas_plana_izstrades/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/piesarnoto_vietu_salidzinosa_novertesana_becosi/becosi_iepazist_amsterdamas_un_utrehtas_pilsetu_pieredzi/
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Vidzemes plānošanas reģions aktīvi darbojas Tourage projektā 

Projekta Tourage ietvaros Vidzemes plānošanas reģions piedalījies 

vairākās aktivitātēs. Maija beigās Burgasā, Bulgārijā norisinājās 

projekta ikgadējā konference, kurā pulcējās tūrisma jomas 

profesionāļi un speciālisti no visas Eiropas. Konferencē kā vienu no 

labās prakses piemēriem prezentēja arī Valmieras un tās apkārtnes 

tūrisma veicināšanas konsultatīvās padomes darbību. Sadarbības 

modelis guva pozitīvu novērtējumu kā veiksmīgs vietējā līmeņa 

tūrisma mārketinga veicinošs faktors. Projekta 

ietvaros notikušas arī pieredzes apmaiņas 

vizītes Bulgārijā un Grieķijā. Vairāk par 

projekta aktualitātēm šeit. 

Tourage konferencē Burgasā prezentē Valmieras un tās  
apkārtnes tūrisma veicināšanas konsultatīvās padomes darbību 

 

Jūnijs - pasākumiem bagāts mēnesis Via Hanseatica 
projektā 

Jūnija sākumā Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības 
programmas projekta „Via Hanseatica” ietvaros Gatčinā (Krievijā) 
notika tematiskais seminārs „Via Hanseatica produktu attīstība”. 
Pasākums pulcēja projektā iesaistīto pašvaldību tūrisma uzņēmējus, 
kā arī tūrisma speciālistus, lai papildinātu savas zināšanas gan par 
„Via Hanseatica” projektu, gan arī dažādām mārketinga 
aktivitātēm. Semināra dalībniekiem bija iespēja apgūt arī neierastu 
mārketinga metodi Questing, ar kuras palīdzību iespējams poētiskā 
veidā iepazīties ar konkrētās vietas interesantākajiem objektiem.                                                                 

                                                                                                                              
 
Jūnijā projekta ietvaros Siguldā norisinājās arī Igaunijas-Latvijas-
Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ikgadējais pasākums, 
kura galvenā tēma bija Hanzas ceļš Latvijā, Igaunijā un Krievijā. 
Piedaloties konferencē un brīvdabas izstādē, divu dienu laikā 
apmeklētāji varēja uzzināt par Via Hanseatica tūrisma maršrutu un 
citām pārrobežu sadarbības programmas 
īstenotajām aktivitātēm tūrisma jomā. Vairāk šeit. 
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VPR Via Hanseatica komanda brīvdabas izstādē 

Siguldā 

VPR tūrisms un vietas 
mārketings  

 

Semināra dalībnieki apgūst Questing mārketinga metodi 

Projekta koordinators 
Gatis Teteris 

Projekta koordinatore 
Dagnija Ūdre 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/senioru_turisma_attistiba_nomalos_regionos_tourage/vidzemes_planosanas_regions_aktivi_darbojas_tourage_projekta/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/attalo_teritoriju_attistiba_izmantojot_vietejos_resursus_parrobezu_via_hanseatica_turisma_marsruta_izstrade/junijs_8211_pasakumiem_bagats_menesis_via_hanseatica_projekta/
http://www.vidzeme.lv/
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VPR mācās vērtīgo Koblenzas kultūrvēstures mantojuma 
apsaimniekošanas pieredzi 

Jūnijs projektā „Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās 

ainavas” (Histcape) iesākās ar pieredzes apmaiņas 

braucienu uz Vācijas pilsētu Koblenzu. Pilsēta tiek dēvēta 

par UNESCO kultūras šūpuli un ir slavena ar savu 

kultūrvēsturisko mantojumu – pilīm, cietokšņiem un 

klosteriem. Tādēļ iespēja iepazīties ar Vācijas pieredzi un 

pieeju kultūrvēstures mantojuma apsaimniekošanas 

jautājumos bija liels ieguvums. Vairāk par pieredzes 

apmaiņas braucienu lasiet šeit. 

 

Iesaistīs uzņēmējus ūdenstūrisma attīstībā 

Tā kā projekta Riverways mērķis ir piesaistīt upēm vairāk ūdens tūristus, tādējādi 

veicinot apkārtējās teritorijas ekonomisko attīstību, tā īstenošanā plānots iesaistīt arī 

Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējus.  Projekta ietvaros izstrādāta anketa, lai 

apkopotu informāciju par Vidzemē esošajām upēm un to izmantošanu 

uzņēmējdarbībā. Ar anketas palīdzību plānots iepazīties ar upju teritoriālo noslodzi un 

uzņēmēju sniegtajiem pakalpojumiem. Uzņēmēji aicināti atklāt ikdienas problēmas, ar 

kurām sastopas darbojoties ūdenstūrismā, kā arī sniegt ierosinājumus par iespējamiem 

risinājumiem. Vairāk lasiet šeit. 

Tūrisma operatori un mediju pārstāvji iepazīstināti ar Vidzemes senajām 
dabas svētvietām 

Dienu pirms vasaras saulgriežiem tūrisma operatori un 

mediju pārstāvji no visas Latvijas devās braucienā pa 

Vidzemi, lai iepazītu skaistākās senās dabas svētvietas, 

kas apzinātas projektā „Senās kulta vietas – Baltijas 

jūras piekrastes kopīgā identitāte”. Šoreiz ceļš veda pa 

interesantākajām vietām maršrutā „Ziemeļvidzemes 

dabas svētvietu stāsti un nostāsti”, kas izveidots 

projekta ietvaros. Vairāk par braucienu šeit. 

 

Projekta koordinatore 
Lelde Gavare Klostera drupas Reinas krastos 

Projekta koordinatore  
Olita Landsmane Brauciena dalībnieki pie Daviņu Lielā akmens 

Projekta 
koordinatore 
Ineta Puriņa 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vesturiskas_vertibas_un_ar_tam_saistitas_ainavas_histcape/vpr_macas_vertigo_koblenzas_kulturvestures_mantojuma_apsaimniekosanas_pieredzi/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/udensturisma_ka_dabas_un_aktiva_turisma_komponentes_attistiba_latvija_un_igaunija_riverways/vidzemes_planosanas_regions_iesaistis_uznemejus_udensturisma_attistiba/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/senas_kulta_vietas_baltijas_juras_piekrastes_kopiga_identitate_cult_identity/turisma_operatori_un_mediju_parstavji_iepazistinati_ar_vidzemes_senajam_dabas_svetvietam/
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VPR uzņēmējdarbība  

 

 Vidzemes reģiona aktīvākie jaunieši attīsta uzņēmējspējas 

30 jaunieši no visas Vidzemes turpina dalību VPR 

projektā „Jauniešu uzņēmējspējas un dialoga 

veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un 

inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības iespējām 

lauku reģionos”. Ir aizvadīti jau trīs semināri, kuru 

laikā jaunieši ir apguvuši radošas domāšanas 

pamatprincipus un izveidojuši savu biznesa ideju, 

kuru attīstījuši piedaloties simulācijas spēlē 

„Mans jaunais uzņēmums”. Jūnija nogalē 

jauniešiem bija iespēja viesoties Valmiermuižas 

alus darītavā, iepazīties ar uzņēmuma veiksmes 

formulu un diskusijās ar alus darītavas saimnieku 

Aigaru Ruņģi gūt ieskatu uzņēmuma vadīšanā. Par 

to, kā jauniešiem veicās mācībās, lasiet šeit. 

 

Projekta partneri viesojas Nīderlandē 

Iesākoties jūnijam, projekta „MVU attīstība veselības aprūpes nozarē” 

(Health4Growth) partneri, to starpā arī Vidzemes plānošanas reģions, viesojās 

Nīderlandē, kur iepazinās ar uzņēmumu „Brainport Development”, tā pieredzi 

veselības aprūpes jomā. Par to, ko jaunu projekta partneri uzzināja, lasiet šeit. 

Veikta audiovizuālās jomas situācijas izpēte Vidzemes reģionā 

Projekta „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā (Medi@TIC)” ietvaros 

veikta audiovizuālās jomas situācijas izpēte Vidzemes reģionā. Tās mērķis bija noskaidrot, vai un kā IKT 

(informācijas komunikāciju tehnoloģijas) tiek izmantotas audiovizuālajā jomā Vidzemes reģionā. 

Dokumentā skatīti gan audiovizuālās jomas attīstības priekšnosacījumi, gan vērtēts arī institucionālais 

atbalsts un finansējums sektora attīstībai. Tāpat pētīta likumdošana un izglītības iespējas, arī galvenie 

audiovizuālā satura izplatīšanas kanāli. Projekta ietvaros tika organizēta arī vietēja līmeņa tikšanās, kurā 

piedalījās pārstāvji no Vidzemes plānošanas reģiona, Vidzemes Augstskolas, Vidzemes Televīzijas un 

Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora. Tikšanās mērķis bija sadarbības veicināšana starp 

iesaistītajām pusēm, lai attīstītu audiovizuālo jomu Vidzemē. Tikšanās laikā izteiktie priekšlikumi kalpos 

par pamatu politikas rekomendāciju izstrādei audiovizuālā sektora attīstībai. Ar audiovizuālās jomas 

situācijas izvērtējumu Vidzemē var iepazīties šeit. 

Projekta koordinatore  
Lelde Gavare 

Vidzemes aktīvākie jauniešu 
simulācijas spēlē „Mans jaunais 
uzņēmums” 

Projekta koordinatore 
Anda Eihenbauma 

Projekta 

koordinatore 

Laila Gercāne 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/jauniesu_uznemejspejas_un_dialoga_veicinasana_par_videi_draudzigas_ilgtspejigas_un_inovativas_uznemejdarbibas_attistibas_iespejam_lauku_regionos/noslegusies_simulacijas_spele_8222mans_jaunais_uznemums8221/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/mvu_attistiba_veselibas_aprupes_nozare_health4growth/projekta_partneri_viesojas_niderlande/
http://www.vidzeme.lv/upload/MediaTIC__esosas_situacijas_apraksts__May2013.pdf
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VPR ilgtspējīgs transports  

 

„Zaļā” pārvietošanās arī tūrisma jomā 

Maija nogalē Vidzemes plānošanas reģiona projekta 

„Pārvietojies zaļi!” („Move on Green”) koordinatore 

Lelde Gavare kopā ar projekta eksperti Kristīni Malnaču 

devās uz Grieķijas pilsētu Larisu, lai piedalītos kārtējā 

projekta tematiskajā seminārā un projekta vadības 

grupas sanāksmē. Tikšanās mērķis bija vienoties par 

nākošo projekta uzdevumu detalizētu saturu, 

metodoloģiju un izpildes termiņiem. Tāpat projekta 

partneriem bija iespēja iepazīties ar vairākiem Grieķijas 

labās prakses piemēriem „zaļās” pārvietošanās jomā, 

kas raugās uz videi draudzīgu pārvietošanos arī tūrisma 

jomā. Vairāk par Grieķijas pieredzi videi draudzīgās 

pārvietošanās jomā lasiet šeit. 

Vidzemes plānošanas reģions gūst pieredzi inteliģento transporta sistēmu izmantošanā 

No 21. maija līdz 24. maijam Ungārijas 

pilsētā Pēčā norisinājās projekta 

„Inteliģento transporta sistēmu 

risinājumu tīkls reģionos” (RITS-Net) 

trešais tematiskais seminārs, kura 

galvenais temats bija inteliģento 

transporta sistēmu risinājumi 

autostāvvietu un automātisko 

apmaksu pakalpojumos. Seminārā 

piedalījās un zināšanas guva Vidzemes 

plānošanas reģiona projektu nodaļas 

speciālisti Dagnija Ūdre un Jānis 

Upenieks. Vairāk par vizīti lasiet šeit.

  

Projekta 
 koordinatore 
Lelde Gavare 

Vilciens Peliona kalnā, Tesalī reģions, Grieķija 

Projekta koordinatore 
Dagnija Ūdre 

Projekta partneris prezentē inteliģentā transporta 
risinājumu iespējas 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/parvietojies_zali_mog/8222zala8221_parvietosanas_ari_turisma_joma/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/inteligento_transporta_sistemu_risinajumu_tikls_regionos_rits_net/vidzemes_planosanas_regions_gust_pieredzi_inteligento_transporta_sistemu_izmantosana/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/inteligento_transporta_sistemu_risinajumu_tikls_regionos_rits_net/vidzemes_planosanas_regions_gust_pieredzi_inteligento_transporta_sistemu_izmantosana/
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Par “VPR Jaunumi” 

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

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

Citējot vai pārfrāzējot obligāta atsauce uz “VPR Jaunumi” 
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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 

 

VPR kultūras afiša 
 

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

Uz tikšanos nākamajā „VPR 
Jaunumi” izdevumā septembra 

sākumā. 
Saulainu vasaru! 

 

mailto:marta.cekule@vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/
http://www.aluksne.lv/pasakumi.php
http://www.amatasnovads.lv/?cat=12
http://www.apesnovads.lv/apes-novads/kultura/kulturas-aktualitates/upju-festivals-2013-viresos/
http://www.beverinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=category&id=96&Itemid=260
http://www.burtniekunovads.lv/notikumi/2013-07
http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura
http://cesvaine.lv.panel.ltk.lv/nov/index.php?page=520
http://www.ergli.lv/public/lat/aktualitates/pasakumi/
http://www.gulbene.lv/index.php/klt/34-plntp/4517-p13
http://www.jaunpiebalga.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=94
http://www.jaunpiebalga.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=94
http://www.koceni.lv/lv/page/399
http://www.ligatne.lv/pasakumu-kalendars
http://www.lubana.lv/lv/kultra
http://www.madona.lv/lat/?ct=nozimigakie_pasakumi
http://www.mazsalaca.lv/lv/kultura
http://www.naukseni.lv/?lang=1&id=92
http://www.pargaujasnovads.lv/lv/pasakumi/
http://www.priekuli.lv/kulturas-iestades
http://www.rauna.lv/index.php?p=5693&lang=1103
http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=1&l=lv
http://www.smiltene.lv/kultura
http://www.strencunovads.lv/aktualitates
http://valka.lv/pasakumi/category/kultura/
http://www.valmiera.lv/zina/kultura/menesa-pasakumi
http://www.varaklani.lv/kultura
http://www.vecpiebalga.lv/aktualitates/kulturas-pasakumi
http://www.vecpiebalga.lv/aktualitates/kulturas-pasakumi

