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Mērķtiecīgi jāvirza reģionu pozīcijas stiprināšana valsts pārvaldē 

Vidzemes plānošanas reģions ir institucionāls spēks, kura galvenais uzdevums ir virzīt Vidzemes 
teritorijas līdzsvarotu sociāli ekonomisko attīstību un strādāt savu iedzīvotāju labā, pieņemot 
lēmumus atbildīgi. Domājot par nomaļo reģionu attīstības sekmēšanu, tieši plānošanas 
reģioniem šajā procesā ir būtiska loma – to darbībai jāveicina līdzsvarota teritorijas attīstība 
visā valstī. Tieši tāpēc plānošanas reģionu aktivitātēm jābūt pārdomātām, plānveidīgām, 
finanšu resursus un zināšanas koncentrējot virsmērķa sasniegšanai, pārdomājot arī jomas, 
kādās piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu projektu īstenošanai reģionā. 
Lai Vidzemes plānošanas reģiona darbība būtu efektīva un mērķtiecīga, nepieciešams īstenot 
aktivitātes dažādos valsts pārvaldes līmeņos, sākot ar plānošanas reģionu nostājas un vienota 
viedokļa paušanu. Tas sekmētu plānošanas reģionu pozīcijas stiprināšanu valsts pārvaldē, 
turklāt vērtīgi būtu meklēt sadarbības iespējas arī ar politiskajām partijām.  

 
Būtiska nozīme Vidzemes plānošanas reģiona lomas stiprināšanā un efektīvu rezultātu sasniegšanā ir Attīstības padomes 
darbam. Saredzu, ka tieši Attīstības padomes locekļu iesaistīšanās reģiona attīstības vadlīniju izstrādāšanā un realizēšanā 
veicinātu reģiona kopējo attīstību. Tieši sadarbība un vienota izpratne pašvaldību vadītāju, speciālistu un VPR darbinieku 
starpā ir viens no pamatnosacījumiem, kā spēcināt iestādes darbību un sasniegtu rezultātus.  
 
Svarīgi ir veicināt arī sabiedrības izpratni par plānošanas reģiona darbību, akcentējot plānošanas reģiona kompetences un 
resursus, kādus varam sniegt pašvaldībām, lai kopīgi risinātu aktuālos jautājumus un attīstītu reģionu.  

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs 
Hardijs Vents 

_________________________________________________________ 

Sveicam vidzemniekus ar rekonstruētās Valmieras autoostas atklāšanu 

 

 

 
 

 
Ir noslēgusies Valmieras autoostas rekonstrukcija. Tagad 
Valmieras iedzīvotāji un tās viesi varēs izmantot 
sabiedriskā transporta pakalpojumus mūsdienīgā un 
labiekārtotā ēkā, kas kalpo arī kā veiksmīgs pilsētvides 
infrastruktūras objekts. Lai sveiktu „VTU Valmiera” ar 

labi padarītu darbu, 18. oktobrī uz autoostas atklāšanu 
devās arī Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas 
vadītāja Guna Kalniņa–Priede un sabiedriskā transporta 
pakalpojumu un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Lotārs 
Dravants. 
 
VPR Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa–Priede 
atzīst: „Vidzemes plānošanas reģions ir gandarīts, ka 
šajos finansiāli spiedīgajos apstākļos, kādi ir satiksmes 
nozarē, Valmiera ir spējusi uzcelt šādu brīnišķīgu 
objektu, kas kalpos visiem reģiona iedzīvotājiem. Mēs, 
iedzīvotāji, to tiešām esam pelnījuši. Ceram, ka tajās 
pilsētās, kurās šobrīd ir liela transporta plūsma, arī tiks 
meklēti risinājumi, lai ikviens pasažieris justos gaidīts un 
vēlētos atbraukt vēlreiz. Valmieras piemērs rāda, ka 
Vidzemē ceļš tiešām ved augšup!” 

 

Vēlot panākumus SIA VTU-Valmiera turpmākajā darbībā! 

http://www.vidzeme.lv/
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VPR pašvaldības iegūst „Eiropas gada pašvaldība 2013” titulus 

 

18. oktobrī Liepājā notika konkursa „Eiropas gada 
pašvaldības 2013” apbalvošanas ceremonija, kurā 
sveica arī Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldības.  

 
Valmieras pilsētas pašvaldība uzvarējusi konkursa 
nominācijā „Pašvaldība kultūrai”, Amatas novada 
pašvaldība tiks sveikta nominācijā „Pašvaldība 
Eiropas Savienības vērtību popularizēšanai”, savukārt 
Alūksnes novada pašvaldība šajā nominācijā 
saņēmusi atzinību.  

 
Uzvarēt nominācijā „Pašvaldība kultūrai” nozīmē, ka 
pašvaldība pilnvērtīgi nodrošina kultūras dzīves norisi, 
kā arī kultūras iestādēs ir kvalitatīva darba vide. 
Kultūras pakalpojumi ir pieejami, turklāt sabiedrība 
var iesaistīties dažādās aktivitātēs, ļaujot 
iedzīvotājiem attīstīt arī katram pašam savu 
personību. 

 
„Valmieras uzņēmumi ir pilsētas attīstības 
dzinējspēks, savukārt kultūras norises veido pilsētas 
dvēseli, piešķir Valmierai savu „odziņu” un veido 
piederības sajūtu. Konkursā „Eiropas Gada pašvaldība 
2013” iegūtais apbalvojums „Pašvaldība kultūrai” ir 
lielisks apliecinājums Valmieras kultūras dzīves 
bagātībai. Lepojamies, ka Valmieras drāmas teātris, 
kas šogad atzīmē 90 gadu jubileju, ieguvis teātra 
kritiķu atzinību, un tā izrādes vienmēr ir kupli 
apmeklētas. Esam latviešu tautas deju jaunrades 
centrs, jo tieši šeit pirmizrādes piedzīvo dejas, kas 
nākotnē veidos greznus vijumus un rakstus Dziesmu 
un Deju svētku deju lieluzvedumos. Savukārt 
Valmieras muzejs ar daudzveidīgo ekspozīciju klāstu 
un aktīvo darbību pilsētas kultūrvēsturiskā 
mantojuma izzināšanā kļuvis par iecienītu valmieriešu 
un pilsētas viesu apmeklējuma vietu.  Iegūtais 
apbalvojums ir pateicība visiem kultūras dzīves 
veidotājiem Valmierā par ieguldīto darbu, entuziasmu 
un neizsīkstošo enerģiju. Vienlaikus tas ir stimuls 
kopīgi meklēt jaunus, radošus piedāvājumus kultūras 
dzīves dažādošanai, lai ikviens varētu iepazīt tās 
kultūras vērtības, ar kurām lepojamies un kuras veido 
mūsu kultūras pieredzes pamatu,” norāda Valmieras 
pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Inesis 
Boķis. 

 

Popularizējot sabiedrības vidū izpratni par Eiropas 
Savienības vērtībām, organizējot dažādus pasākumus 
un aktivitātes, uzmanību sev pievērsusi Amatas 
novada pašvaldība. Uzvarot nominācijā „Pašvaldība 
Eiropas Savienības vērtību popularizēšanai”, Amatas 
novads guvis apliecinājumu, ka efektīvi strādā, lai 
piesaistītu ES finansējumu sadarbības veicināšanai 
starp ES pašvaldībām, un veicina savu atpazīstamību 
arī ārpus valsts robežām. 

 
Amatas novada pašvaldība kā vienu no prioritātēm 
izvirzījusi paaudžu saliedētību, nodrošinot, ka novads 
ir informēta, aktīva un radoša, uz kultūras un 
demokrātijas vērtībām balstīta eiropeiska pašvaldība. 
„Lai šo mērķi sasniegtu, mēs ļoti daudz esam 
strādājuši ar dažādām iedzīvotāju grupām savā 
pašvaldībā, īpaši nevalstiskajām organizācijām. Īpašs 
ieguvums bijusi iespēja darboties vairākās ES 
jaunatnes politikas programmās, kurās piedalījās 
mūsu jaunieši, tādējādi nodibināta sadarbība ar 
Ziemeļeiropas valstīm, vienlaikus rodot iespēju tikties 
arī ar tādām amatpersonām kā Eiroparlamenta 
deputāti. Amatas novada pašvaldībai veiksmīga 
sadarbība izveidojusies arī ar valstīm, kas neatrodas 
Eiropas Savienībā, piemēram, ar Gruziju, 
Azerbaidžānu un Krieviju – tas devis iespēju 
reprezentēt ne tikai novadu un Latvijas valsti, bet 
pārstāvēt arī Eiropas Savienību, stāstot par to citām 
valstīm. Domājams, nomināciju iegūt ļāva arī 
sadarbība ESPON programmas projektā „Lauku 
reģionu potenciāls”, kurā veicām pētījumu par 
teritorijas attīstības potenciālu sadarbībā ar Latvijas 
Universitāti un Vidzemes Augstskolu,” stāsta Elita 
Eglīte, Amatas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja. 

  
Amatas novads novēl reģiona pašvaldībām iegūtās 
zināšanas un pieredzi izmantot savu novadu 
efektīvākai pārvaldībai un attīstībai, aicinot arī pašus 
iedzīvotājus iesaistīties lēmumpieņemšanas procesos. 
„Lai katrs savā novadā un valstī stiprina savu 
piederības apziņu!”, vēl E. Eglīte. 

 

VPR JAUNUMI 

Septembris/Oktobris 2013 
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VPR brīdina: sabiedriskā transporta finansējuma problēmu nerisināšana var radīt lielas 

neērtības reģiona iedzīvotājiem 

  

VPR JAUNUMI 

Septembris/Oktobris 2013 

Oktobrī jautājumi par sabiedriskā transporta 
pakalpojumiem plānošanas reģionos, t.sk. arī Vidzemes 
plānošanas reģionā (VPR) izsaukuši plašu rezonansi visā 
valstī. Pastāv draudi, ka trūkstošā finansējuma dēļ VPR 
iedzīvotājiem var rasties ievērojamas neērtības – 2013. 
gada nogalē pastāv iespēja palikt bez sabiedriskā 
transporta reģionālās nozīmes maršrutos. Draudus rada 
Ministru Kabineta vilcināšanās ar lēmuma pieņemšanu 
par trūkstošā finansējuma piešķiršanu reģioniem 
sabiedriskā transporta funkcijas pilnvērtīgai 
nodrošināšanai. 

 
Vēl 2013. gada 11. septembrī Satiksmes ministrijā 
plānošanas reģioniem un pārvadātājiem notika tikšanās 
ar ministru un valsts sekretāru, kur sanāksmes 
dalībnieki vienojās, ka Satiksmes ministrija kopīgi ar 
Finanšu ministriju risinās jautājumu par iztrūkstošā 
finansējuma atrašanu reģionālajiem vietējās nozīmes 
maršrutiem. Apzinoties nopietno situāciju, VPR 2013. 
gada 10. oktobrī sagatavoja vēstuli, lūdzot Satiksmes 
ministriju un Autotransporta direkciju skaidrot 
jautājuma virzības gaitu, taču atbilde tā arī netika 
saņemta. 

  
Tālāk 2013. gada 22. oktobrī VPR Attīstības padomes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents un Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Lotārs 
Dravants, kā arī pārstāvji no Zemgales plānošanas 
reģiona tikās ar Satiksmes ministrijas parlamentāro 
sekretāru Viktoru Valaini un Satiksmes ministrijas valsts 
sekretāra vietnieku Dinu Merirandu. Tikšanās tika 
organizēta pēc tam, kad tapa zināms, ka uz 2013.gada 
22.oktobra Ministru Kabineta sēdi virzītais jautājums 
par trūkstošo finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts 
budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem” pēkšņi ticis atlikts. Ministru Kabineta sēdes 
laikā tās dalībnieki tika informēti par plānošanas 
reģionu veiktajiem pasākumiem, lai iekļautos valsts 
budžeta finansējumā, tostarp optimizējot arī maršruta 
tīklus, savukārt Autotransporta direkcija plānošanas 
reģioniem pārmet pašdarbību, turpinot sabiedriskā 

transporta reģionālo maršrutu nodrošināšanu reģiona 
iedzīvotāju interesēs, neievērojot valsts piešķirtā 
finansējuma apjomu. Taču VPR norāda, ka, samērojot 
pakalpojuma sniegšanas iespējas ar piešķirtā 
finansējuma apjomiem, lielākajā daļā Vidzemes 
sabiedriskais transports nekursētu vispār. 

 
Jautājumu atkārtoti skatīja arī š.g. 29. oktobra Ministru 
Kabineta sēdē, taču lēmums atkal netika pieņemts, 
pamatojoties uz Finanšu ministrijas izvirzītajiem 
iebildumiem par pieprasītās summas apmēriem.  

 
Skaidrojot iemeslus, kāpēc Finanšu ministrija izteikusi 
iebildumus, L. Dravants stāsta: „Jāsaka, ka iemesls ir 
pavisam vienkāršs – nav izpratnes par Vidzemes 
plānošanas reģiona prasīto iztrūkstošo līdzekļu apmēra 
veidošanos. Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta 
kustību reģionā, Vidzemes plānošanas reģionam ik 
mēnesi nepieciešami apmēram 200-220 tūkstoši latu 
zaudējumu segšanai. Tā ir summa, kas ir nepieciešama, 
lai savlaicīgi norēķinātos ar pārvadātājiem par 
sniegtajiem pakalpojumiem reģionā. Paralēli 
trūkstošajam finansējumam, lai norēķinātos par 
novembra un decembra mēnešiem, nepieciešami 
papildus līdzekļi arī parādsaistību atmaksai 
pārvadātājiem par iepriekšējiem mēnešiem. Visi šie 
sarežģījumi veidojušies tikai tāpēc, ka sabiedriskā 
transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionos katru 
gadu katastrofāli tiek samazināts finansējums, neņemot 
vērā plānošanas reģionu iesniegtās finanšu prognozes. 
Ļoti precīzi jau 2012. gada vidū norādījām, cik liels 
finansējums būs nepieciešams šogad.” Tika solīts, ka 
nākamo reizi jautājums Ministru Kabinetā tiks atkārtoti 
skatīts 2013. gada 5. novembrī.  

Gadījumā, ja lēmuma pieņemšana atkal tiks atlikta, tiks 
sasaukta Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas 
valdes ārkārtas sēde, kurā lems par radikālu situācijas 
risinājumu, piemēram, valstiska mēroga streiku „Diena 
bez sabiedriskā transporta”.  

 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu un plānošanas 
nodaļas vadītāja p.i Lotārs Dravants 
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Vidzemnieki meklēs sadarbības iespējas Pleskavā 

 

______________________________________________________________________  

VPR JAUNUMI 

Septembris/Oktobris 2013 

15. novembrī Vidzemes plānošanas reģiona 
pašvaldību vadītāji un vairāki uzņēmēji viesosies 
Pleskavā (Krievijā), lai tiktos ar Pleskavas rajona 
administrācijas pārstāvjiem un uzņēmējiem. 
Brauciena mērķis ir iepazīties ar abu pušu pieredzi 
uzņēmējdarbībā un veicināt pārrobežu uzņēmēju 
sadarbību dažādās nozarēs, kā arī pārrunāt 
pašvaldību darba organizāciju.  

 
Tuvojoties teritoriālajai reformai Krievijā, Vidzemes 
plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji aicināti 
pastāstīt par Latvijas pieredzi formējoties novadiem, 
šī procesa ieguvumiem un riskiem. Paredzēts, ka 
atsevišķā apaļā galda diskusijā piedalīsies arī 
uzņēmēji. Vidzemes plānošanas reģionu pārstāvēs 
uzņēmēji, kuri darbojas pārtikas rūpniecībā, 
kokrūpniecībā, arī celtniecības nozarē un galdniecībā. 
Pēc sarunām Pleskavas uzņēmēji aicinās 
vidzemniekus iepazīties ar saviem uzņēmumiem 
klātienē.  

 
Vizītes noslēgumā, par godu LR Neatkarības 95. 
gadadienai un Latvijas Konsulāta Pleskavā 

20.gadadienai, notiks svinīgs pasākums Pleskavas 
filharmonijā, kurā papildus svinīgām svētku uzrunām 
notiks arī Raimonda Paula koncerts. Pasākumu 
organizē Latvijas Republikas konsulāts Pleskavā un 
konsule Irēna Putniņa sadarbībā ar  Vidzemes 
plānošanas reģionu. 

 
Tikšanās un pārrobežu sadarbības veicināšanas 
iniciators ir Vidzemes plānošanas reģions, jo jau 
pagājušā gada rudenī līdzīgs pieredzes apmaiņas 
brauciens notika uz Sanktpēterburgu (Krievija). 
Noslēdzoties „Vidzemes dienām Sanktpēterburgā”, tika 
noslēgti savstarpējās sadarbības līgumi starp Vidzemes 
plānošanas reģiona un Sanktpēterburgas apriņķa 
uzņēmumiem, piesaistot projektu īstenošanai Krievijas 
Federācijas finanšu līdzekļus. 

 

 Kultūras eksperte Olita Landsmane 

 

Uzņēmējiem iespēja saņemt Latvijas garantiju aģentūras atbalstu 

Vidzemē strādā radoši un uzņēmīgi cilvēki - par to Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centrs 
pārliecinājies, apkopojot datus par SIA „Latvijas garantiju aģentūra” (LGA) sniegto atbalstu Vidzemes uzņēmējiem 
biznesa ideju īstenošanai. Kopumā Latvijas garantiju aģentūras sniegto atbalstu izmantojuši 25 Vidzemes 
uzņēmumi, kuri saņēmuši kredīta un eksporta garantijas, kā arī mezanīna aizdevumus.  

 
Atbalstīto uzņēmumu vidū ir gan celtniecības un kokapstrādes uzņēmumi, gan siltumapgādes un  
elektroenerģijas ražotāji, gan pakalpojumu sniedzēji. Par atbalstu tādiem uzņēmumiem kā  
SIA „LANTIFICUS”, SIA „Plastik”, SIA „Valmiera-Andren” un SIA „SM Energo” vairāk variet lasīt šeit.   

ES fondu Informācijas centra vadītāja Ina Miķelsone 

http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126985/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126985/
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Alojas novada dome izteikusi vēlmi pievienoties 
Vidzemes plānošanas reģionam 

 

VPR JAUNUMI 

Septembris/Oktobris 2013 

 
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē 18. septembrī tika pieņemts vienbalsīgs lēmums atbalstīt 
Alojas novada domes priekšlikumu grozīt Vidzemes plānošanas reģiona un Rīgas plānošanas reģiona teritorijas, 
nosakot, ka Alojas novads ietilpst Vidzemes plānošanas reģionā. Šobrīd jautājums tiek izskatīts Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijā, taču līdz šim atbilde nav saņemta. 

 
Vēlmi pārnākt no Rīgas plānošanas reģiona teritorijas uz Vidzemes plānošanas reģionu skaidro Alojas novada 
domes priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos Dace Vilne: „Priekšvēsture pieņemtajam lēmumam patiesi ir 
gara. Pirms Latvijā tika izveidoti plānošanas reģioni, Alojas pilsētas dome vienīgā no toreizējā Limbažu rajona 
pievienojās „Vidzemes attīstības aģentūrai”, jo vienmēr ir uzskatījusi, ka vēsturiski un ģeogrāfiski novads iekļaujas 
Vidzemē. Vēlāk, kad tika dibināti plānošanas reģioni, to robežas tika noteiktas rajonu līmenī – Alojas novada 
pašvaldība tādējādi tika pievienota Rīgas plānošanas reģionam. Vēl neilgu laiku pēc tam Alojas novada pašvaldība 
bija Vidzemes attīstības aģentūras dalībniece, taču tā kā visi pašvaldību interesējoši jautājumi tika risināti reģionu 
līmenī, dalība attīstības aģentūrā tika pārtraukta. Vēl pirms novadu veidošanās, Alojas, Braslavas un Brīvzemnieku 
pašvaldību deputāti lēma par iespēju pievienoties Vidzemes plānošanas reģionam, taču no toreizējās Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas saņēma atbildi, ka plānošanas reģionu robežas nav iespējams mainīt. 
Lēmumu pieņemt veicināja arī tas, ka Rīgas plānošanas reģiona darbībā izteikti iezīmējas Rīgas aglomerācijas 
robežas – Rīga un Pierīga ar kopīgām darbaspēka kustības problēmām, no tām izrietošās sabiedriskā transporta 
organizēšanas shēmas un ceļu uzturēšanas politikas. Tāpat arī kopīgi projekti tiek īstenoti, pamatojoties uz 
aglomerācijas robežu pamata. Alojas novads juridiski nav iekļauts Rīgas aglomerācijā, tādēļ lielākā daļa Rīgas 
plānošanas reģiona attīstības politikas dokumentu nākamajā plānošanas periodā nepaudīs Alojas novada 
intereses.” 

 
Alojas novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos D. Vilne atzīst, ka Vidzemes plānošanas reģionā 
ietilpstošajām pašvaldībām un Alojas novadam ir daudz kopīgu interešu un problēmu. Aktuāla ir nodarbinātības 
veicināšana, vispārējās izglītības kvalitātes nodrošināšana un izglītības iestāžu sadarbība, samazinoties audzēkņu 
skaitam. Jāveido darba tirgus pieprasījumam atbilstošas profesionālās izglītības programmas, jāveicina ilgtermiņā 
saglabātā vēsturiskā sadarbība kultūras jomā.  D. Vilne papildina: „Būtiska ir sabiedriskā transporta kustības 
plānošana, aptverot visas apdzīvotās vietas, un Vidzemes pašvaldībām kopīgi jārisina jautājums par nerentablajiem 
maršrutiem, lai tiktu saglabātas iedzīvotāju pārvietošanās iespējas.” 

 
Alojas novada pašvaldība uzsver, ka pieņemot lēmumu par plānošanas reģiona maiņu, galvenokārt tika vērtēts 
kopīgi risināmo problēmu loks, uzskatot, ka Alojas novadam vairāk kopīgas intereses ir tieši ar Vidzemes plānošanas 
reģiona pašvaldībām.  

 
Alojas novada pašvaldība līdzšinējo Vidzemes plānošanas reģiona darbību vērtē pozitīvi, jo ir gandarīti par jau 
līdzšinējo sadarbību kopīgos kultūras un vides projektos, kā arī plānoto sadarbību nodarbinātības veicināšanai, 
profesionālās izglītības, tūrisma, sabiedriskā transporta un ceļu jomā. D. Vilne pauž kopējo novada pārliecību: 
„Alojas novads ir gatavs strādāt kopā ar pārējām Vidzemes pašvaldībām mūsu visu kopīgo 
 jautājumu risināšanā. Vēlamies būt atkal daļa no Vidzemes!” 

 
                 
 

                                                                                                Sagatavoja: VPR sabiedrisko attiecību  
                                                                                            speciāliste Anita Āboliņa 
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Tiekas Vidzemes plānošanas reģiona 
tūrisma koordinatori 

 
Ar atraktīvu Gulbenes tūrisma piedāvājuma 
izrādīšanu aizsākās Vidzemes plānošanas reģiona 
pašvaldību tūrisma koordinatoru sanāksme, kura, kā 
allaž, pulcēja kuplu skaitu dalībnieku. Šoreiz pie sevis 
aicināja Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrs, tā direktore Iveta Kovtuņenko un 
tūrisma speciāliste Laura Lulle. Sanāksmes ik reizi 
notiek citā vietā, lai tūrisma koordinatori iepazītos ar 
kaimiņu novadu tūrisma piedāvājumiem un varētu 
par tiem pastāstīt arī interesentiem. 
 
Sveicot tūrisma koordinatorus Gulbenes pusē, 
pasākuma dalībniekus sveica Gulbenes novada 
pašvaldības priekšsēdētājs un Vidzemes plānošanas 
reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks 
Nikolajs Stepanovs, novēlot ikvienam nest savu 
pašvaldības vārdu pasaulē un aicinot neskopoties ar 
pieredzi un dalīties tajā ar kaimiņiem, jo tieši no 
kaimiņiem mēs daudz ko varam mācīties un 
sadarbības vārdā daudz sasniegt! Vairāk par 
pasākumu lasiet šeit. 
 
 
 
 

 

 

 

Vidzemes plānošanas reģions pateicas Gulbenes 

tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centram un 

tā darbiniekiem par sirsnīgo un atraktīvo uzņemšanu, 

novēlot īstenot visas iecerētās idejas!  

 

 

 

 

 
Vidzemes plānošanas reģiona kultūras 

darbinieku konferencē 
 

Vairāk kā simts kultūras darbinieku no visa Vidzemes 
plānošanas reģiona oktobra beigās pulcējās 
Jaunpiebalgā, kur notika Vidzemes plānošanas 
reģiona kultūras darbinieku konference.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidzemes plānošanas reģiona kultūras eksperte Olita 
Landsmane stāsta: „Šāda konference ir lieliska iespēja 
Vidzemes plānošanas reģiona kultūras darbiniekiem 
sanākt kopā, satikties, lai atskatītos un izvērtētu 
paveikto, kā arī, lai gatavotos nākošajām aktivitātēm! 
Konferences laikā tika sniegta noderīga un plaša 
informācija par aktualitātēm kultūrā! Esmu priecīga 
par patiesi lielo konferences dalībnieku atsaucību!” 
 
Pasākumā klātesošie tika iepazīstināti ar 
kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014. - 2020. gadam 
„Radošā Latvija”, kā arī tika sniegta informācija par 
Latvijas digitālās kultūras kartes aizpildīšanas kārtību 
un tās nepieciešamību. Tāpat semināra dalībniekiem 
bija iespēja dzirdēt priekšlasījumu par kultūru kā 
Vidzemes reģiona attīstības pamatu. Seminārs 
noslēdzās ar stāstījumu par Valsts Kultūrkapitālfonda 
aktualitātēm 2013. - 2014. gadam, kā arī par projekta 
Vidzemes kultūras programma 2009 - 2013 
sasniegumiem, dodot iespēju programmas 2012. 
gada dalībniekiem  
par savām idejām 
 pastāstīt plašākai  
sabiedrībai, iedvesmojot  
un rosinot jaunu ideju radīšanai. 

 

 

Gulbenes tūrisma piedāvājumā arī jautrais 
motordrezīns 

Tūrisma koordinatore Ilze Liepa  Kultūras eksperte Olita Landsmane 

Kultūra pastarpināti ietekmē dažādas nozares, to nevar 
skatīt atrauti /VPR kultūras darbinieku konference/ 

http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126996/
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Plānošanas reģioniem jāpiedalās energopolitikas ieviešanas procesos Latvijā 
 

Oktobra sākumā Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projektu vadītājs Gatis Teteris tika aicināts piedalīties pirmajā 

augsta līmeņa nacionālajā apaļā galda diskusijā par jauno energoefektivitātes direktīvu un tās ietekmi uz 

energopolitiku Latvijā. Diskusiju organizēja SIA „Ekodoma” sadarbībā ar Latvijas Vides investīciju fondu 

projekta Meshartility ietvaros. Diskusijas laikā tika uzsvērta arī plānošanas reģionu loma energopolitikā. 

VPR projektu vadītājs G. Teteris skaidro: „Ļoti novērtējam, ka uz diskusiju tiek aicināti arī plānošanas reģioni, jo 

reģionālā pieeja energopolitikas īstenošanai ir ļoti nozīmīga. Enerģētikas jautājumi Latvijā un arī Eiropā šobrīd kļūst 

arvien aktuālāki. Jau iepriekš, īstenojot dažādus projektus ar Eiropas Savienības fondu atbalstu, esam sapratuši, ka 

pašvaldībās jāpievērš lielāka vērība rīcības plānu izstrādei atjaunojamās enerģijas jomā, enerģijas patēriņa uzskaitei 

un monitoringam. Diskusijā vēlojos pārliecināt klātesošos, ka ļoti būtiski šajā procesā ir iesaistīt arī plānošanas 

reģionus, lai efektīvi koordinētu plāna ieviešanu. Pastāv liels risks, ka izslēdzot reģionus, kurus var uzskatīt par tiltu 

starp ministriju un pašvaldību, tiek kavēta efektīva mērķa sasniegšana. Tieši plānošanas reģions var  

būt tas, kurš sniedz atbalstu pašvaldībām. Tas galvenokārt ir saistīts ar kvalificētu ekspertu dalību  

procesos, nepieciešamo apmācību organizēšanu, statistikas apkopošanu, monitoringu utt..  

Jāatzīst, ka šobrīd plānošanas reģions energopolitikas rīcības īsteno ar ES programmu dažādu  

Energoprojektu realizāciju, sadarbojoties ar citām ES dalībvalstīm. Nākotnē būtu svarīgi turpināt  

diskusiju par plānošanas reģionu lomu energoplānošanā, lai efektīvāk īstenotu valstiski izvirzītos  

mērķus energopolitikas ieviešanā Latvijā.” Vairāk par diskusiju šeit. 

 
Projektu  vadītājs 
Gatis Teteris 

Arī mūžizglītība sekmē reģionālo attīstību 

24. oktobrī Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja Dagnija Ūdre piedalījās Latvijas augstskolu un koledžu 

mūžizglītības asociācijas seminārā Valmierā, paužot Vidzemes plānošanas reģiona atbalstu mūžizglītībai. 

Vidzemes plānošanas reģions uzskata, ka mūžizglītība ir viens no reģionālās attīstības veicinošiem faktoriem, 

uzsverot, ka ikvienam interesantam jābūt iespējai papildināt savas zināšanas, kā arī apgūt ko jaunu visas dzīves 

garumā. Vidzemes plānošanas reģiona priekšrocība ir Vidzemes Augstskolas klātbūtne, kas reģiona iedzīvotājiem 

atvieglo iespējas saņemt zināšanas profesionāļu vadībā, kā arī izmantot augstskolas piedāvātās tehnoloģiskās 

iespējas. 

Pasākumā līdztekus idejām kā mūžizglītības realizētāji varētu savstarpēji sadarboties, tika pārrunāta arī 

mūžizglītības īstenošana augstskolās, ņemot vērā pieaugušo izglītības aktualitātes un līdzšinējo mūžizglītības centru 

darbību. Ar savu pieredzi mūžizglītības jautājumos dalījās arī pārstāvis no Islandes Lauksaimniecības universitātes. 

 

Projektu vadītāja Dagnija Ūdre 

 

http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126944/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126944/
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Briseles „Atvērtās dienas” arī Vidzemē 

„Cik aktīvi būs paši uzņēmēji, tik aktīvi un veiksmīgi 

attīstīsies arī klasteri”, ar šādu atziņu noslēdzās 

Vidzemes plānošanas reģiona rīkotais „Atvērto dienu” 

vietējais pasākums - seminārs „Reģionu klasteru 

sadarbība industriālajai izaugsmei”.  

 

 

 

 

 

 

Tajā ar atziņām no Atvērtajām dienām Briselē 

iepazīstināja Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) 

uzņēmējdarbības attīstības speciālists Kristaps 

Ročāns. Ar Latvijas klasteru attīstības pieredzi dalījās 

četras vietējās klasteru iniciatīvas – Latvijas IT 

klasteris, Latvijas loģistikas klasteris, Gaujas nacionāla 

parka Tūrisma klasteris un Vidzemes augstvērtīgas un 

veselīgas pārtikas klasteris. Plašāka informācija par 

semināru šeit.  

 

 

 

 

Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas 

pārtikas klastera dalībnieki tiekas 

Valmiermuižā 

23. oktobrī norisinājās kārtējā pārtikas klastera 

dalībnieku sanāksme, šoreiz kolēģus pie sevis uzņēma 

SIA „Valmiermuižas alus”. Sanāksmes laikā vairāki 

klastera dalībnieki dalījās ar gūto pieredzi Francijā, 

sidru un sulu darīšanas tehnoloģiju un kontaktu 

veidošanas praksē, „Leonardo da Vinci” programmas 

projekta „Vidzemes reģiona ekoloģisko dzērienu 

ražotāju prakse dzērienu ražotāju uzņēmumos” 

ietvaros. Tāpat tika pārrunātas svarīgākās 

aktualitātes, iepazīti jauni potenciālie dalībnieki. 

Visbeidzot klastera dalībnieki uzsāka diskusiju par 

klastera juridiskā statusa stiprināšanu, veidojot 

klasteri, kā atvērtu biedrību, saglabājot arī sadarbības 

līgumu ar tiem dalībniekiem, kas nav gatavi uzreiz 

kļūt par biedriem. Vairāk par klastera aktualitātēm 

lasiet šeit. 

  

 

 

VPR uzņēmējdarbības speciālists Kristaps Ročāns dalās 
atziņās par klasteru attīstību, ko guvis apmeklējot Atvērtās 
dienas Briselē 

Pārtikas klastera koordinators 

Kristaps Ročāns 

SIA „Valmiermuižas alus” īpašnieks Aigars Ruņģis 
dalās iespaidos par pieredzēto apmaiņas braucienā uz 
Franciju 

 

Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldības attīsta pārrobežu sadarbības projektu idejas 

4. oktobrī Straupes kultūras namā Vidzemes plānošanas reģions (VPR) organizēja semināru par nākamā plānošanas 

perioda Eiropas Savienības Teritoriālās sadarbības programmām. Tajā, klātesot pašvaldību pārstāvjiem, tika 

diskutēts par vajadzībām, plānojot projektus pārrobežu sadarbības programmām. VPR Attīstības un projektu nodaļas 

darbinieki iepazīstināja klātesošos ar izstrādātajām potenciālo projektu idejām, kas radītas balstoties uz pašvaldību 

iesūtītajām projektu idejām. Apkopojot iesūtīto informāciju, VPR speciālisti izstrādāja projektu idejas, kas varētu tikt 

virzītas reģionālā līmenī. Pašvaldību pārstāvji tika aicināti tās vērtēt un sniegt priekšlikumus ideju veiksmīgākai 

attīstībai. Vairāk par semināra norisi lasiet šeit.  

 

http://www.vidzeme.lv/lv/jaunumi/3/127031/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/127032/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/126970/
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Noslēdzies Jauniešu projekta semināru cikls un diskusijas ar politikas veidotājiem 

Septembra nogalē Cēsīs norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona 

(VPR) projekta „Jauniešu uzņēmējspējas un dialoga veicināšana par 

videi draudzīgas, ilgtspējīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības 

iespējām lauku reģionos” noslēguma seminārs, kurā jaunieši 

iepazīstināja ar projekta laikā izveidotajām biznesa idejām un diskutēja 

ar politikas veidotājiem par jauniešiem atbilstošu uzņēmējdarbības 

instrumentu ieviešanu. 

Semināra pirmajā daļā VPR iepazīstināja klātesošos ar projektu un jaunieši prezentēja projekta laikā paveikto. 

Pašvaldību pārstāvji vērtēja un komentēja jauniešu izstrādātās biznesa idejas, no kurām pašvaldību 

pārstāvjus īpaši ieinteresēja Join 4 the Jump – sociālās uzņēmējdarbības platforma, kas saved 

kopā jaunieti, uzņēmēju un radošās industrijas/pašvaldību, sniedzot iespēju paaugstināt  

jauniešu un uzņēmēju konkurētspēju, tā veicinot jauniešu palikšanu laukos. Projekta turpinājumā 

plānota jauniešu veidoto rekomendāciju izplatīšana, kā arī diskusijas turpināšana ar pašvaldībām 

un jauniešiem. Atsaucoties uz projekta dalībnieku izrādīto interesi un pašvaldību atzinīgo  

novērtējumu, VPR meklēs jaunas iespējas šāda veida projektu īstenošanai arī turpmāk.  

Vairāk par pasākumu šeit. 
 

  

Projekta koordinatore 
Anda Eihenbauma 

 

Vidzemes dzērienu ražotāji atgriezušies ar Francijas pieredzi 
sulu un sidru ražošanā 

 

No divu nedēļu prakses Elzasā un Normandijā (Francijā) 

atgriezušies Vidzemes dzērienu ražotāji, kas piedalījās 

Vidzemes plānošanas reģiona projektā „Vidzemes reģiona 

ekoloģisko dzērienu ražotāju prakse dzērienu ražotāju 

uzņēmumos Francijā”. Sadarbībā ar Lejasreinas departamentu 

Francijā četriem ražotājiem - „Valmiermuižas alus”, „Very 

Berry”, „Valmiera Organize”, un „Smiltenes sidra darītava”, 

bija iespēja iepazīties ar sulu un sidra ražošanas tehnoloģijām 

un metodēm, iepazīt Francijas pieredzi dažāda izmēra 

uzņēmumos un smelties idejas jaunu produktu attīstībai.   

23. oktobrī „Valmiermuižas alus” darītavā norisinājās 

 Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera 

dalībnieku sanāksme, kuras laikā projekta dalībnieki iepazīstināja pārējos klastera dalībniekus ar interesantākajām 

prakses atziņām. Aigars Ruņģis, „Valmiermuižas alus” saimnieks, atklāja, ka francūži, kā garšas meistari,  

lielāko uzsvaru liek uz garšas buķeti un savas produkcijas kvalitāti. Šo viņš izceļ arī kā ceļu, kas  

ejams Latvijas ražotājiem – ražot nevis vairāk, bet garšīgāk un kvalitatīvāk. Vairāk par pieredzes  

brauciena dalībnieku atziņām šeit. 

Lejasreinas departamenta koordinatore Vidzemē  
Rūta Vasermane 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/jauniesu_uznemejspejas_un_dialoga_veicinasana_par_videi_draudzigas_ilgtspejigas_un_inovativas_uznemejdarbibas_attistibas_iespejam_lauku_regionos/nosledzies_jauniesu_projekta_seminaru_cikls_un_diskusijas_ar_politikas_veidotajiem/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vidzemes_regiona_ekologisko_dzerienu_razotaju_prakse_dzerienu_razotaju_uznemumos_francija/vidzemes_dzerienu_razotaji_atgriezusies_ar_francijas_pieredzi_sulu_un_sidru_razosana/
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Projektā „Pārvietojies zaļi” eksperti 

iepazīst vērtīgo ungāru pieredzi: mobilie 

pasta un sociālie pakalpojumi 

No 29. līdz 31. oktobrim projekta „Pārvietojies zaļi” 

(Move on Green) ietvaros izveidotā ekspertu grupa 

devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ungāriju. 

Brauciena mērķis bija iepazīties ar mobilo pakalpojumu 

nodrošināšanu lauku reģionos, izmantojot mobilā pasta 

pakalpojumus un ciema aprūpes pakalpojumu (sociālo 

pakalpojumu mobilitāte). Šo pieredzi projekta 

noslēgumā vēlas pārņemt arī Vidzemes plānošanas 

reģions, lai veicinātu dažāda veida pakalpojumu 

pieejamību lauku reģionu iedzīvotājiem.  

 

 

 

 

 

 

 

Uz Ungārijas Soli ciemu pēc pieredzes devās Iveta 

Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras 

“Sociālais dienests” direktore, Vaira Zauere, Amatas 

novada sociālā dienesta vadītāja,  

Kristaps Krūmiņš VAS “Latvijas Pasts”  

pārstāvis, kā arī projekta eksperte  

Kristīne Malnača. Vairāk par ungāru  

veiksmīgo pieredzi lasiet šeit.  

 

 

RITS-Net projekta komanda pārved no 
Grieķijas jaunas zināšanas par 
inteliģentajām transporta sistēmām 

 
Projekta „Inteliģento transporta sistēmu risinājumu 

tīkls reģionos” (RITS-Net) komanda 18. līdz 20. 

septembrim piedalījās projekta piektajā tematiskajā 

seminārā „Inteliģentās transportu sistēmas (ITS) 

sabiedriskā transporta pārvaldībai”, kas notika Grieķijas 

pilsētā Saloniki. Vizītes laikā klātesošajiem bija iespēja 

iepazīties ar vērienīgo Grieķijas pieredzi inteliģento 

transporta sistēmu attīstībā, kā arī projekta partneri 

prezentēja savus ITS piemērus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidzemes plānošanas reģiona RITS-Net projekta 

vadītāja Dagnija Ūdre klātesošos iepazīstināja ar 

vienotās biļešu tirdzniecības sistēmu.  

Vairāk par Grieķijā apgūto lasiet šeit. 

 

 

Projekta vadītāja Dagnija Ūdre iepazīstina partnerus ar 

Latvijas ITS piemēru - vienotās biļešu tirdzniecības sistēmu 

(VBTS) 

Projekta koordinatore 
Lelde Ābele 

Projekta vadītāja 

Dagnija Ūdre 

Vizītes dalībnieki ar ungāru mobilā pasta pakalpojumu 
komandu 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/parvietojies_zali_mog/projekta_8222parvietojies_zali8221_eksperti_iepazist_vertigo_ungaru_pieredzi_mobilie_pasta_un_socialie_pakalpojumi/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/inteligento_transporta_sistemu_risinajumu_tikls_regionos_rits_net/rits_net_projekta_komanda_parved_no_griekijas_jaunas_zinasanas_par_inteligentajam_transporta_sistemam/
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VPR JAUNUMI 

Septembris/Oktobris 2013 

 

Plānojot senioru tūrisma attīstību reģionā, ieklausās arī pašos senioros 
Septembrī Vidzemes plānošanas reģions projekta „Senioru tūrisma attīstība 

nomaļos reģionos” jeb TOURage ietvaros organizēja semināru-ideju darbnīcu 

„Senioru tūrisms Vidzemē- iespējas un piedāvājums”, kas norisinājās 

atjaunotajā Lugažu muižā. Seminārs pulcēja gan pašvaldību pārstāvjus, gan 

tūrisma jomas profesionāļus un uzņēmējus, turklāt lielu interesi izrādīja arī 

senioru biedrību pārstāvji un vadītāji. Tā kā projekta laikā aptaujāti arī 

vietējie senioru tūristi Vidzemē, semināra laikā tiks sniegta informācija par 

iegūtajiem rezultātiem un secinājumiem par lietām, kas būtiskas plānojot 

senioru tūrisma piedāvājumu. Grupu darbs, kas tika organizēts pasākuma 

otrajā daļā bija īsta ideju ģenerēšana, lai senioru tūrisms attīstītos veiksmīgāk gan reģionā, gan  

valstī kopumā. Diskusijās radītie priekšlikumi tiks ņemti vērā, izstrādājot rīcības plānu senioru tūrisma 

veicināšanai VPR teritorijā. Jau šobrīd reģiona tūrisma koordinatori labprāt ieklausās TOURage  

komandas paustajos secinājumos un priekšlikumos.  

Vairāk par projektu lasiet šeit. 

Ideju darbnīcā piedalās arī reģiona seniori 

Projekta vadītājs 

Gatis Teteris 

Via Hanseatica turpina organizēt vērtīgus mācību seminārus 

tūrisma pakalpojumu sniedzējiem 
 

Turpinot pārrobežu sadarbības projekta Via Hanseatica ieviešanu, 

8.-9. oktobrī Siguldā Vidzemes plānošanas reģions aicināja Vidzemes 

tūrisma pakalpojumu sniedzējus uz kārtējo mācību moduļa 

semināru. Šoreiz pastiprināta uzmanība tika pievērsta dizaina 

nozīmei, lai pakalpojumus veidotu pievilcīgākus, vienlaikus ceļot arī 

konkurētspēju citu uzņēmumu vidū. Viens no svarīgiem 

pamatnoteikumiem – uzņēmējam vai tūrisma pakalpojuma 

sniedzējam vienmēr jāatceras, ka piedāvājumus veidojot, jāiejūtas 

tūrista ādā. Pakalpojumu dizains, kas būtībā kāpina pakalpojuma  

vērtību, var būt izšķirošs, kad tūrists vai pakalpojuma saņēmējs izdara izvēli par labu vienam un vai otram tūrisma 

piedāvājumam. Semināra lektori norādīja, ka tūrisma pakalpojumu sniedzējiem savi piedāvājumi jāpārdomā – vai 

klientam viss būs skaidrs, gan lasot par piedāvājumu, gan ierodoties uz vietas pakalpojumu baudīt. Vienlaikus 

semināra dalībnieki tika aicināti nebaidīties no ambīcijām, investēt zīmolvedībā, kas gan ir dārgi, taču atmaksājas.  

To apstiprināja arī pārstāvji no Dikļu pils un Valmiermuižas 

alusdarītavas, apliecinot, ka investīcijas ir lielas, jo process nekad 

nebeidzas, taču jāpieņem lēmums – vai tas uzņēmējam ir svarīgi vai nē. 

Vienmēr pastāv izvēle, strādāt kvalitātes vārdā, rosinot cilvēkam 

sameklēt konkrēto produktu pašam, vai arī mēģināt iet tur, kur apkārt 

jau ir daudz cilvēku un mēģināt tos ieinteresēt ar savu produktu.  

Vairāk par mācībās uzzināto lasiet šeit. 

 

Seminārā savās zināšanās dalās Latvijā pazīstami 

cilvēki, arī Bruno Birmanis 

 

Projekta vadītāja 

Dagnija Ūdre 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/senioru_turisma_attistiba_nomalos_regionos_tourage/vidzemes_planosanas_regions_veic_izpeti_par_vietejo_senioru_celosanas_paradumiem/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/attalo_teritoriju_attistiba_izmantojot_vietejos_resursus_parrobezu_via_hanseatica_turisma_marsruta_izstrade/via_hanseatica_skaties_uz_saviem_piedavajumiem_turista_acim/
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VPR JAUNUMI 

Septembris/Oktobris 2013 

 

Projektā „Histcape” aktīvi tiek diskutēts par politikas rekomendācijām, lai efektīvāk saglabātu 

vēstures mantojumu 

Partneriem tiekoties Itālijā un Spānijā projekta „Vēsturiskās vērtības un ar 

tām saistītās ainavas” (Histcape) ietvaros aktīvi norisinās darbs pie Eiropas 

Savienības politikas rekomendāciju izstrādāšanas. Arī Vidzemes plānošanas 

reģions projekta ietvaros izstrādā politikas rekomendācijas ainavu 

plānošanai un apsaimniekošanai vietējā līmenī, kas kalpos kā plānošanas 

instruments reģiona un vietējo pašvaldību speciālistu vajadzībām.  

Vairāk par projekta norisēm lasiet šeit. 

 

 

 

Projekta eksperte Anda Eihenbauma konferencē Itālijā  
stāsta par projekta aktivitātēm un iepazīstina ar 
Vidzemes plānošanas reģionu 

Projekta koordinatore 
Lelde Ābele 

 

Riverways ietvaros Strenčos tapusi jauna laivu piestātne;  
igauņi brauc uzkrāt zināšanas pie mums 

Septembra sākumā Strenču novadā tika atklāta jaunizveidotā laivu 

piestātne Gaujas upes krastos. Tā tapusi pateicoties Vidzemes 

plānošanas reģiona koordinētajam projektam Riverways. 

Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Iveta 

Ence stāsta: „Nepieciešamību pēc laivu piestātnes Strenčos izjutām jau 

sen. Pēdējos gados novērojām pastiprinātu interesi par ūdenstūrismu, 

taču tā kā Strenčos līdz šim nebija ērta izkāpšana krastā, tūristiem bija 

ierobežota iespēja iepazīties ar Starptautisko plostnieku galvaspilsētu. 

Tāpēc esam gandarīti, ka Vidzemes plānošanas reģions projekta 

Riverways ietvaros problēmu varēja atrisināt un tika izbūvēta laivu 

piestātne.” Papildus pontona tipa laivu piestātnes izbūvei, tika 

iekārtotas arī četras atpūtas vietas jau 2009.gadā izveidotajā Strenču 

dabas takā, kas guvusi popularitāti pastaigu un velomaršrutu mīļotāju 

 vidū. Par projektā paveikto Strenču novadā vairāk šeit. Savukārt oktobra sākumā projekta Riverways ietvaros Vidzemes 

pusē viesojās Igaunijas ūdenstūrisma uzņēmēji, kā arī projekta ārvalstu partneri. Dalībnieki devās uz Latviju, lai iepazītos ar 

labās prakses piemēriem pie mums, gūstot ieskatu par to, kā ūdenstūrisms tiek attīstīts Latvijā. Pieredzes apmaiņas 

brauciena dalībniekiem pirmais pieturpunkts Vidzemē bija starptautiskā plostnieku galvaspilsēta - Strenči, kur tika 

pastāstīts par plostnieku tradīcijām un to saglabāšanu. Vēlāk Igaunijas uzņēmēji uz Gaujas tramvaja Valmierā iepazinās ar 

veiksmīgā uzņēmuma „Aktīvā tūrisma centrs Eži” darbības principiem, par kuriem atraktīvā veidā pastāstīja gan uzņēmuma 

vadītājs, gan arī pats Gaujas tramvaja kapteinis. Tālāk pieredzes apmaiņas dalībnieki  

devās uz Skaļupēm Līgatnes novadā, kur apskatīja SIA „Makars Tūrisma birojs” 

plostus, kas būvēti uz pontoniem un darbojas bez motora palīdzības. SIA „Makars 

Tūrisma birojs” savas laivas un plostus piedāvā daudzās Latvijas upēs, tāpēc 

uzskatāms par nozīmīgu ūdenstūrisma uzņēmēju gan Vidzemē, gan Latvijā. 

Projekta koordinatore 
Ineta Puriņa 

Pontonu tipa laivu piestātne Gaujmalā, Strenčos 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vesturiskas_vertibas_un_ar_tam_saistitas_ainavas_histcape/projekta_histcape_aktivi_tiek_diskutets_par_politikas_rekomendacijam_lai_efektivak_saglabatu_vestures_mantojumu/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/udensturisma_ka_dabas_un_aktiva_turisma_komponentes_attistiba_latvija_un_igaunija_riverways/riverways_ietvaros_strencos_tapusi_jauna_laivu_piestatne/
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Septembris/Oktobris 2013 

 

Projektā ‘’BECOSI’’ norisinās  

noslēdzošās aktivitātes 
 

Septembra sākumā, viesu namā ‘’Ezernieki’’, Līgatnes 

pagastā, Gaujas Nacionālā parka teritorijā norisinājās 

projekta seminārs Vidzemes plānošanas reģiona 

telpiskās attīstības plānošanas speciālistiem par 

projekta „Piesārņoto vietu salīdzinošā novērtēšana” 

(BECOSI’ rezultātiem un to izmantošanas teritorijas 

attīstības plānošanā. Seminārs pulcēja vairāk nekā 

trīsdesmit speciālistus un interesentus no pašvaldībām, 

valsts institūcijām un plānošanas uzņēmumiem. 

Savukārt septembra beigās Norčēpingā, Zviedrijā, tika 

apmeklēti nozīmīgi projekta noslēguma pasākumi – 23. 

septembrī projekta pēdējā vadības grupas sanāksme, 

24. septembrī projekta partneru diskusija par projekta 

ilgtspēju un sadarbības turpmākajām iespējām 

piesārņoto vietu izpētē un plānošanā. Visbeidzot, 25. 

septembrī notika projekta noslēguma konference. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vairāk par pasākuma norisi un atziņām lasiet šeit. 

 

 

 

 

 

Veselības aprūpes un veselīgas pārtikas 

jomas speciālisti aktualizē izaugsmes 

galvenos šķēršļus 

29. oktobrī, jomas speciālistu plaši apmeklēts, aizvadīts 

projekta „MVU attīstība veselības aprūpes nozarē” 

(Health4Growth) seminārs – ideju darbnīca „Reģionālā 

specializācija, sadarbība un komercializācija veselības 

sektora attīstībai".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klātesošajiem bija iespēja vairāk uzzināt par 

specializācijas priekšrocībām, izzināt Itālijas partnera 

pieredzi pārtikas klastera attīstīšanā un Debrecenas 

(Ungārija) Universitātes veiksmīgo pakalpojumu 

komercializācijas piemēru. Daloties tematiskajās 

grupās par pārtikas klasteru attīstību un veselības 

aprūpes pakalpojumu komercializāciju, jomas 

profesionāļi kopīgās diskusijās izkristalizēja spēcīgās 

puses un trūkumus veselības tūrisma veiksmīgākai 

attīstībai, kā arī pārrunāja pārtikas klasteru loma 

veselība sektora attīstībai. Par semināra galvenajiem 

ieguvumiem lasiet šeit. 

 

 

 

 

 

Projekta vadītājs Jānis Antons prezentē Vidzemes plānošanas 

reģiona paveikto projekta ietvaros noslēguma konferencē 

Zviedrijā, Norčēpingā 

Projekta koordinators 
Jānis Antons 

Projekta partnera Emīlija – Romanja reģiona (Itālija) pārstāvis 

Lorenzo Čiapetti prezentē pārtikas nozares attīstību Itālijā 

Projekta koordinatore  
Lelde Ābele 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/piesarnoto_vietu_salidzinosa_novertesana_becosi/projekta_8222becosi8221_norisinas_nosledzosas_aktivitates/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/mvu_attistiba_veselibas_aprupes_nozare_health4growth/veselibas_aprupes_un_veseligas_partikas_jomas_specialisti_aktualize_izaugsmes_galvenos_skerslus/
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Vidzemes plānošanas reģions aicina uz semināru „Vietas pievilcība: meklējumi, 

risinājumi” 

Zināms, ka Vidzeme ir lielākais Latvijas reģions pēc teritorijas, bet mazākais iedzīvotāju skaita ziņā. 

Nevienam vairs nav noslēpums, ka lauku apvidi paliek arvien tukšāki, cilvēki aizplūst uz ekonomiski 

attīstītākām vietām un teju ikviena pašvaldība domā, kā padarīt savu dzimto novadu pievilcīgu 

dzīvošanai, strādāšanai, tūrismam. Lai veicinātu lauku reģionu attīstību, būtiski ir rūpēties par teritorijas 

pievilcību un vietējo produktu atpazīstamību Šis jautājums ir aktuāls Vidzemes plānošanas reģionam. Lai 

kopā ar jomas speciālistiem un pašvaldību pārstāvjiem meklētu risinājumus vietas pievilcības 

veicināšanā un atskatītos uz padarīto, VPR aicina piedalīties ikgadējā pasākumā pašvaldību speciālistiem, 

šoreiz par tematiku „Vietas pievilcība: meklējumi, risinājumi”. 

KAD?: 2013. gada 28. novembris 

KUR?: Mārcienas muiža, Madonas novads, Mārcienas pagasts, Lejas Patmalnieki 

KAS?: Seminārs – radošā darbnīca „Vietas pievilcība: meklējumi un risinājumi” 

KAM?: Pašvaldību vadītājiem un speciālistiem 

Semināra laikā būs iespēja uzzināt par to, kas īsti ir vietas pievilcība, kas to veido, par zīmolvedību un 

izaicinājumiem novadu izaugsmei. Varēs iepazīties ar pētījuma „Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes” 

rezultātiem. Kopīgi atskatīsimies uz aizejošā gada padarīto un darbosimies radošajā darbnīcā „Laipni 

aicināts manā kaimiņu novadā”, lai kopīgi izceltu novadu priekšrocības, kas padara to pievilcīgu 

iedzīvotājiem, tūristiem, investoriem. Aicinām semināram pieteikties Vidzemes plānošanas reģiona 

mājaslapas sadaļā „Semināri VPR”. 

 

VPR JAUNUMI 

Septembris/Oktobris 2013 

Projekta koordinatore 
 Rita Merca 

Vidzemes plānošanas reģions ES fondu informācijas centrs 5. un 19. novembrī  

noorganizējis apmācības īpaši Gulbenes novada pagasta pārvalžu speciālistiem –  

„Tehniskā projekta izstrāde ūdenssaimniecības projektos” un „Būvniecības 

procesa vadība ūdenssaimniecības projektos”. Ņemot vērā to, ka Gulbenes novadā plānots realizēt 

vairākus projektus ūdenssaimniecības jomā un pagasta pārvalžu vadītāji lielā mērā būs atbildīgi par šo 

projektu ieviešanu, nepieciešams palielināt projektu ieviešanas kapacitāti novadā, kā arī uzlabot 

zināšanas par specifiskiem jautājumiem tehniskā projekta izstrādes gaitā. Tādēļ VPR ES fondu 

informācijas centrs tika piesaistīts šo apmācību nodrošināšanā. 

Ja arī jums vai jūsu pašvaldībai nepieciešamas apmācības kādā konkrētā jomā, aicinām sazināties ar VPR 

ES fondu informācijas centra vadītāju Inu Miķelsoni (64219021; 29289487; ina.mikelsone@vidzeme.lv) 

http://www.vidzeme.lv/lv/seminari_vpr/130_vidzemes_planosanas_regions_aicina_uz_seminaru/
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Par “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” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTŪRAS AFIŠA 

Novembris/Decembris 2013 

 

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 

 

mailto:marta.cekule@vidzeme.lv
mailto:anita.abolina@vidzeme.lv
http://www.aluksne.lv/pasakumi.php
http://www.aluksne.lv/pasakumi.php
http://www.amatasnovads.lv/
http://www.amatasnovads.lv/
http://www.apesnovads.lv/
http://www.apesnovads.lv/
http://www.beverinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2596:paskumi-novembr-bevernas-novad&catid=96:drzum&Itemid=260
http://www.beverinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2596:paskumi-novembr-bevernas-novad&catid=96:drzum&Itemid=260
http://www.burtniekunovads.lv/public/
http://www.burtniekunovads.lv/public/
http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi
http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi
http://cesvaine.lv/nov/index.php?page=520
http://cesvaine.lv/nov/index.php?page=520
http://www.ergli.lv/public/lat/aktualitates/pasakumi/
http://www.ergli.lv/public/lat/aktualitates/pasakumi/
http://www.gulbene.lv/index.php/klt/34-plntp
http://www.gulbene.lv/index.php/klt/34-plntp
http://www.jaunpiebalga.lv/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.jaunpiebalga.lv/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.kocenunovads.lv/lv/news/2
http://www.kocenunovads.lv/lv/news/2
http://www.ligatne.lv/pasakumu-kalendars
http://www.ligatne.lv/pasakumu-kalendars
http://www.lubana.lv/lv/kultra
http://www.lubana.lv/lv/kultra
http://www.emadona.lv/?ct=kultura
http://www.emadona.lv/?ct=kultura
http://www.mazsalaca.lv/lv/kultura
http://www.mazsalaca.lv/lv/kultura
http://www.naukseni.lv/?lang=1&id=92
http://www.naukseni.lv/?lang=1&id=92
http://www.pargaujasnovads.lv/lv/pasakumi/
http://www.pargaujasnovads.lv/lv/pasakumi/
http://www.priekuli.lv/kulturas-iestades
http://www.priekuli.lv/kulturas-iestades
http://www.rauna.lv/index.php?p=5693&lang=1103
http://www.rauna.lv/index.php?p=5693&lang=1103
http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=1&l=lv
http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=1&l=lv
http://www.smiltene.lv/kultura
http://www.smiltene.lv/kultura
http://www.strencunovads.lv/aktualitates
http://www.strencunovads.lv/aktualitates
http://valka.lv/pasakumi/category/kultura/#.UnYZP_m-1cY
http://valka.lv/pasakumi/category/kultura/#.UnYZP_m-1cY
http://www.valmiera.lv/zina/kultura/menesa-pasakumi
http://www.valmiera.lv/zina/kultura/menesa-pasakumi
http://www.varaklani.lv/
http://www.varaklani.lv/
http://www.vecpiebalga.lv/aktualitates
http://www.vecpiebalga.lv/aktualitates

