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Vidzemei veiksmes stāstu netrūkst! 
 

Cik gan Vidzeme ir bagāta! Bagāta ar uzņēmīgiem, drosmīgiem, radošiem, veselīgi trakiem cilvēkiem. Tas ik gadu 
pierādās Vidzemnieku dārza svētkos, kad tiek sumināti un izcelti labo darbu darītāji. Arī šogad vasaras izskaņā, 27. 
augusta pēcpusdienā, Pārgaujas novada mednieku 
apmācību un atpūtas bāzē “Mārkulīči” bija 
pulcējušies šī gada veiksmes stāsti. Vidzemes 
plānošanas reģions ir lepns, ka var teikt paldies 
drosmīgiem uzņēmējiem, tūrisma entuziastiem un 
sociāli aktīviem iedzīvotājiem, kas ar savu piemēru 
rāda, ka Vidzemē var. Lai gan nevienam no šiem 
stāstiem panākumi nav nākuši viegli un bez 
piepūles, tāpēc vēl jo vairāk varam būt gandarīti, ka 
šādu stāstu Vidzemē netrūkst.  

Šogad veiksmes stāstu pulkam pievienojušies 
26 jauni stāsti, katrs no sava novada. Un tā kā 
noslēdzas struktūrfondu īstenošanas periods, šajos 
dārza svētkos uzsvars likts uz iniciatīvām, kas 
īstenotas ar struktūrfondu atbalstu. Ar visiem šī 

gada Vidzemes veiksmes stāstiem var iepazīties šeit. 
Svētku laikā tika suminātas arī visas septiņas 
Vidzemes pašvaldības, kas bija pieteikušās dalībai 
konkursam „Eiropas gada pašvaldības 2014” - 
Valmieras pilsēta, Valkas novads, Smiltenes novads, 
Cēsu novads, Burtnieku novads, Priekuļu novads un 
Raunas novads.  
Pa šiem trim gadiem apkopoti vairāk kā simts stāsti 
no visiem Vidzemes novadiem, starp kuriem 
atrodami amatnieki, uzņēmēji, kultūras darbinieki, 
tūrisma objekti, pasākumi, pilsētas, kultūras un 
atpūtas iestādes.  
Savu talantu, viesmīlību un uzņēmību vidzemnieki 
demonstrēja arī starptautiskajā pārtikas izstādē „Riga 
Food 2014”, kas norisinājās no 4. līdz 7. septembrim 
Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā. Jau otro gadu sadarbībā 
ar Vidzemes plānošanas reģionu tajā ar Vidzemes 

stendu piedalās arī mūsu mājražotāji. Šogad stendā pavisam kopā bija 30 dalībnieki, piedāvājot stenda viesiem tādus 
labumus kā mājas sieri, tortes, maizes izstrādājumi, garšvielas, tējas, mājas vīni, sulas, aitas gaļa, melnie ķiploki un 
daudz ko citu. 
Šie notikumi ir ļāvuši paraudzīties uz iespējami vienkāršām lietām, vietām un cilvēkiem nedaudz 
citādāk un apjaust, cik tomēr lieliskā vietā, Vidzemē, dzīvojam un cik daudz iespēju šeit paveras.  

Vidzemes veiksmes stāsti – viens no gaidītākajiem 
pasākumiem vasarā 

 SIA EkoMako nūdeles Vidzemes stendā izstādē Riga 

Food 2014 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 

priekšsēdētājs Hardijs Vents 

 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/upload/lv/Veiksmes_ststi/Vidzemes_veiksmes_stasti_2014.pdf
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Attīstības padomes sēdē diskutē par profesionālās izglītības attīstību un Labklājības 
ministrijas pārziņā esošo deinstitucionalizācijas projektu Vidzemes reģionā 

Vidzemes plānošanas reģiona jūlija Attīstības padomes sēde aizvadīta 

karstās diskusijās. Uz sēdi bija ieradusies Izglītības ministrijas 

pārstāve, Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās 

izglītības un starptautiskās sadarbības jomā Inta Šusta, lai klātesošos 

reģiona pašvaldību priekšsēdētājus un profesionālo izglītības iestāžu 

direktorus informētu par plānoto profesionālās vidējās izglītības 

attīstību Latvijā nākošajā plānošanas periodā. 

I.Šusta uzsvēra, ka šobrīd jau notiek virzība uz duālās jeb darba vidē balstītas profesionālās izglītības ieviešanu 

sniedzot audzēkņiem iespēju mācību gada laikā iegūt vairāk tieši praktiskās zināšanas, izejot praksi uzņēmumos 

un tādējādi iepazīstoties ar reālo darba vidi. 

Pašvaldību pārstāvji rosināja ministriju izvērtēt piedāvāto apmācību programmu lietderību, nosakot 

prioritātes valstī, tām pakārtojot arī izglītības programmas, tādējādi arī kontrolējot skolu apvienošanos un to 

izvietojumu valstī. Ministrijas pārstāve tika aicināta vērst uzmanību uz to, ka skolām joprojām ir grūti 

daudzviet nokomplektēt grupas, audzēkņu skaits nepietiek, nepieciešams veidot konkrētu mērķtiecīgu 

nozares attīstību. Turklāt pāri robežai, Valgā (Igaunijā) tiks atvērtas 2 mācību grupas latviešiem – klātesošie šo 

uzskata kā apdraudējumu turpmākai nākotnei profesionālajā izglītībā Latvijā. Ministrijas pārstāve, savukārt, 

aicināja klātesošos pašus analizēt situāciju un noteikt iemeslus, kāpēc Igaunija pārvilina latviešu audzēkņus, 

nesaskatot tur ministrijas atbildību. Izglītības ministrija kā politikas veidotāja aicināja problēmas risināt uz 

vietas pašvaldībās. Vairāk par sēdē diskutēto lasiet šeit.  

 Izvirzīti pārstāvji darbam ES Reģionu komitejā un dalībai Eiropas vietējo un 
reģionālo pašvaldību kongresā 

10. septembrī VPR Attīstības padomes sēde iesākās ar atklātu 

balsojumu par Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvi Eiropas 

Savienības Reģionu komitejā. Balsojumam sākotnēji tika izvirzīti divi 

kandidāti – VPR Attīstības padomes priekšsēdētājs, vienlaikus 

Pārgaujas novada priekšsēdētājs Hardijs Vents un Beverīnas novada 

priekšsēdētāja Cilda Purgale. Padomei balsojot, ar 19 balsīm par 

Hardiju Ventu un 4 balsīm par Cildu Purgali, reģiona pārstāvniecībai 

tika ievēlēts Hardijs Vents.  

Tāpat, padomei balsojot, tika lemts par VPR pārstāvjiem LPS delegācijas sastāvā  Eiropas vietējo un reģionālo 

pašvaldību kongresā, šos pienākumus uzticot Nikolajam Stepanovam (VPR Attīstības padomes priekšsēdētāja 

vietnieks, vienlaikus Gulbenes novada domes priekšsēdētājs) un Māru Jazupu, Priekuļu novada domes 

priekšsēdētāju. 

Padomes sēdes laikā klātesošie vienojoties nolēma atbalstīt arī Ērgļu profesionālās  

vidusskolas un Priekuļu tehnikuma apvienošanu, attīstot arī turpmāk izglītības 

programmas un veicot skolu specializāciju virzienu modernizāciju.  

Vairāk par sēdē pārrunāto lasiet šeit.  

 
Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas 

vadītāja Guna Kalniņa - Priede 

http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/127715/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/127715/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/127715/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/127860/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/127860/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/127860/
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Lai veicinātu Vidzemes reģiona ilgtspējīgu un 

līdzsvarotu attīstību, viena no Vidzemes plānošanas 

reģiona (VPR) pamatfunkcijām ir teritorijas attīstības 

plānošana.  Šīs funkcijas veiksmīgai realizācijai VPR gada 

sākumā uzsāka dalību Norvēģijas finanšu instrumenta 

2009-2014 projektā „Latvijas plānošanas reģionu un 

vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas 

kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādāšana”. Projekta ietvaros tiek 

izstrādāta VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-

2030. gadam, kā arī attīstības programma 2014.-2020. 

gadam.  

No gada sākuma reģiona speciālisti ir uzsākuši aktīvu 

darbu pie reģiona attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādes - veikts spēkā esošās attīstības programmas 

izvērtējums, lai noteiktu, cik lielā mērā ir sasniegti 

programmā definētie mērķi un plānotie rezultāti. Lai 

nodrošinātu pēc iespējas aktīvāku komunikāciju ar 

mērķgrupām un nodrošinātu reģionālo un vietējo 

interešu atspoguļojumu jaunajos teritoriālās attīstības 

plānošanas dokumentos, no aprīļa līdz jūnijam tika 

organizētas tematiskās darba grupu sanāksmes, kuru 

ietvaros darba grupu locekļi diskutēja par reģiona 

mērķiem, prioritātēm, kas būtu iekļaujami attīstības 

plānošanas dokumentos. Šāda komunikācija ar 

mērķgrupām bija nepieciešama dziļākai situācijas 

izpratnei, kā arī ir ļoti nozīmīgi ilgtermiņa un vidēja 

termiņa mērķu formulēšanā, kā arī reģionālo projektu 

sagatavošanā. Ņemot vērā pašvaldību nozīmīgo lomu 

reģiona attīstības programmas Rīcības plāna ieviešanā, 

būtiski bija ņemt vērā pašvaldību pārstāvju viedokli un 

komentārus jau dokumentu izstrādes agrīnajā stadijā.  

Kopumā notika 11 tematiskās darba grupu 

sanāksmes, kuras vadīja eksperti attiecīgajā jomā 

(uzņēmējdarbības attīstība, lauku apdzīvotības un vides 

attīstība, transports un pieejamība, pakalpojumu 

attīstība, pārvaldība) un katrā no tematiskajām darba 

grupām piedalījās vismaz 20 dalībnieki no 

pašvaldībām. Vislielākā aktivitāte un atsaucība bija no 

Valmieras pašvaldības, Gulbenes, Alūksnes, Priekuļu 

Apes, Ērgļu, Madonas, Raunas un Kocēnu novadiem, 

kuru pārstāvji piedalījās gandrīz visās tematiskajās 

darba grupu sanāksmēs. Visu tematisko darba grupu 

kopsavilkumi-apkopojumi ir pieejami VPR mājaslapā. 

Paralēli tematisko darba grupu sanāksmēm, viens 

no daudzajiem uzdevumiem attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādes ietvaros bija noteikt reģiona 

uzņēmējdarbības jomu viedās specializācijas potenciālu. 

Lai to izdarītu, tika veikts pētījums "Vidzemes 

plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas", ko 

veica eksperti no SIA „Safege”. Šobrīd pētījums ir 

pabeigts un pieejams mūsu mājaslapā, jebkuram 

interesentam. 

Vasara bija aktīvs darba laiks VPR speciālistiem, 

kuri, balstoties uz tematisko darba grupu rezultātiem 

strādāja pie IAS un AP stratēģiskā ietvara (mērķi un 

prioritātes) definēšanas. Stratēģiskā ietvara darba 

versija ir pieejama mūsu mājaslapā un jebkurš var izteikt 

viedokli un komentārus jau tagad par izvirzītajiem 

mērķiem, prioritātēm un rīcību virzieniem. Pašlaik 

uzsākts darbs pie Attīstības programmas detalizēta 

rīcības plāna izstrādes, kura izstrādes ietvaros plānotas 

konsultācijas ar nozaru ministrijām. Oktobra beigās VPR 

attīstības plānošanas dokumentu projekti tiks nodoti 

publiskajai apspriešanai, kad jebkurš interesents varēs 

piedalīties gan klātienes publiskās apspriešanas 

sanāksmēs, gan sniegt komentārus elektroniski par 

sagatavotajiem dokumentu projektiem. 

Vairāk informācijas par attīstības plānošanas 

dokumentu saturu un izstrādes procedūru: Ieva Kalniņa, 

Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja, Tālr.: 64116006, 

E-pasts: ieva.kalnina@vidzeme.lv;  

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības 
plānošanas dokumentu izstrāde 

Projekta vadītāja  
Ieva Kalniņa 

 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/latvijas_planosanas_regionu_un_vietejo_pasvaldibu_teritorialas_attistibas_planosanas_kapacitates_palielinasana_un_attistibas_planosanas_dokumentu_izstradasana/pieejami_tematisko_darba_grupu_apkopojumi_par_attistibas_virzieniem_vidzeme/
http://www.vidzeme.lv/lv/petijums_vidzemes_planosanas_regiona_viedas_specializacijas_iespejas/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_ilgtspejigas_attistibas_strategijas_un_attistibas_programmas_izstrade/
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Vidzemes plānošanas reģions šobrīd izstrādā reģiona attīstības plānošanas dokumentus turpmākajiem 15 

gadiem. Viens no daudzajiem uzdevumiem šajā procesā ir noteikt reģiona uzņēmējdarbības jomu viedās 

specializācijas potenciālu. Šos virzienus turpmākai attīstībai patlaban meklē arī Vidzeme. 

Viedā specializācija 

Viedā specializācija ir stratēģiska pieeja ekonomikas attīstībai, vienlaikus attīstot pētniecību un inovācijas 

vietējā biznesa vajadzībām, ar nolūku veicināt inovāciju un produktivitātes pieaugumu jomās, kur reģionam ir 

konkurētspējīgas priekšrocības un inovāciju potenciāls. Nepieciešamība veicināt inovācijas un produktivitāti 

nav nekas jauns, tas ir līdz šim īstenotās ekonomiskās attīstības politikas turpinājums, tikai arvien lielāku 

uzmanību veltot nepieciešamībai radīt produkciju ar augstāku pievienoto vērtību. Tas ir iespējams tikai cieši 

sadarbojoties uzņēmumiem, pētnieciskajām un izglītības institūcijām. Būtiski, ka viedā specializācija 

neattiecas tikai uz augsti tehnoloģiskām inovācijām, bet arī uz procesa un intelektuālajam inovācijām, 

piemēram, dizaina radītu pievienoto vērtību. 
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Vidzeme meklē viedās specializācijas jomas 
 

Attēlā: Apzinātas jomas, kurās Vidzemes plānošanas 

reģionam ir potenciāls 

Projekta vadītāja  
Ieva Kalniņa 

Jomas, kurās Vidzemei ir konkurētspējīgās 

priekšrocības 

Reģionam jāizmanto tās priekšrocības, ko rada 

vismazākais apdzīvotības blīvums Latvijā – neskarta 

un nepiesārņota daba, klusums un miers. Vidzemē ir 

visvairāk radošo profesiju pārstāvju ārpus Rīgas, 

daudz iedzīvotāju ar pieredzi tirdzniecībā, pārtikas 

produktu pārstrādē, kokapstrādē, amatniecībā, 

izglītības un citās jomās, viegli pieejama augstākā 

izglītība. Salīdzinot ar citiem reģioniem, Vidzemē 

vērojama visaugstākā uzņēmējdarbības aktivitāte, 

liels strauji augošo uzņēmumu skaits apstrādes 

rūpniecībā, īpaši pārtikas produktu un dzērienu 

ražošanā, koka izstrādājumu un mēbeļu ražošanā. 

Reģionā ir ļoti veiksmīga nozaru klasteru darbības  

pieredze pārtikas un tūrisma jomās, te darbojas nacionālas nozīmes pētnieciskās un izglītības iestādes. Reģiona 

ekonomikā šobrīd dominē primārās nozares, tostarp lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un dabas 

resursu ieguve. Augstas pievienotās vērtības ražošanas un pakalpojumu nozares ir koncentrējušās galvaspilsētā 

Rīgā un tās apkārtnē, kas specializējies zināšanu ekonomikā. Lai noteiktu, kurās uzņēmējdarbības jomās 

Vidzemes reģionam ir vislielākais viedās specializācijas potenciāls, šovasar tika veikts Vidzemes viedās 

specializācijas iespēju pētījums. Balstoties uz jomas ilgtermiņa perspektīvām, reģiona konkurētspējīgajām 

priekšrocībām attiecīgajā jomā, nozares attīstībai pieejamajiem resursiem, uzņēmēju, pētniecības un izglītības 

iestāžu sadarbības potenciālu un eksporta potenciālu, pētījumā ir izvirzītas vairākas viedās specializācijas jomas. 

Balstoties uz jomas ilgtermiņa perspektīvām, reģiona konkurētspējīgajām priekšrocībām attiecīgajā jomā, 

nozares attīstībai pieejamajiem resursiem, uzņēmēju, pētniecības un izglītības iestāžu sadarbības potenciālu un 

eksporta potenciālu, pētījumā ir izvirzītas šādas viedās specializācijas jomas. 

Par apzinātajām jomām variet iepazīties šeit. Pilns pētījuma saturs pieejams šeit. 

  

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/latvijas_planosanas_regionu_un_vietejo_pasvaldibu_teritorialas_attistibas_planosanas_kapacitates_palielinasana_un_attistibas_planosanas_dokumentu_izstradasana/vidzeme_mekle_viedas_specializacijas_jomas/
http://www.vidzeme.lv/lv/petijums_vidzemes_planosanas_regiona_viedas_specializacijas_iespejas/
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Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas 

vadītāja Guna Kalniņa - Priede 

VPR JAUNUMI 
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Augusta sākumā Pārgaujas un Amatas novados viesojās delegācija no Černihivas apgabala Ukrainā. Par 

reģiona un pašvaldību sadarbības iespējām, reģionālās politikas attīstību kopumā un par pieredzi, ieviešot 

Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus, stāstīja arī pārstāvji no Vidzemes plānošanas reģiona – Attīstības 

padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents un Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede. 

Viesi no Ukrainas, viesojoties vairākās pašvaldībās, pauda atzinīgus vārdus par sasniegto Latvijas attīstībā, 

uzsverot, ka bijušo padomju valstu pieredze viņiem ir īpaši nozīmīga – jo arī Ukrainas izvēlētais virziens ir 

vēlme pievienoties Eiropas Savienības dalībvalstu pulkam. Valstī nepieciešams veikt valsts un pašvaldību 

sistēmas sakārtošanu, vajadzība pēc reformām ir spēcīga. Ukrainas delegācijas pārstāvji cer, ka iecerētais 

izdosies – nepieciešams iegūt atkal uzticību valstij. 

Delegācija viesojās Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas (ZAAO) poligonā Daibē, 

vēlāk delegācija devās aplūkot PKS „Straupe”, kur varēja vērot arī ražošanas procesu. Īpašs izbrīns bija par 

joprojām pastāvošo Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta darbību. Vizītes dalībnieki viesojās arī 

Ungurmuižā, aplūkojot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas metodes un tūrisma attīstības iespējas, kā 

arī apmeklēja Amatas tūrisma un informācijas centru un Ieriķu dabas taku, īpaši interesējoties par Gaujas 

nacionālā parka statusu un darbību. 

Vizīte Vidzemes plānošanas reģionā notika attīstības sadarbības ietvaros, Latvijai sniedzot atbalstu 

Ukrainas valstij. Vizīti organizēja Ārlietu ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 

Delegācijas dalībnieki no Ukrainas pauž 
atzinību par attīstības līmeni Vidzemē 

Foto: Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas 

vadītāja Guna Kalniņa-Priede (trešā no labās) kopā ar 

delegācijas pārstāvjiem no Ukrainas pie Amatas TIC 

Foto: Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 

priekšsēdētājs Hardijs Vents (pirmais no labās) stāsta 

viesiem par Vidzemes sasniegumiem attīstībā  
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Vidzemes mājražotāji piedalās starptautiskajā 
pārtikas izstādē „Riga Food 2014” 

 
No 4. līdz 7. septembrim Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā, norisinājās 

starptautiskā pārtikas, dzērienu, pārtikas pārstrādes, tehnoloģiju, 

iepakojuma, inovāciju, sabiedriskās ēdināšanas, viesnīcu un veikalu 

aprīkojuma un servisa izstāde “Riga Food 2014”. Jau otro gadu 

sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu tajā ar Vidzemes stendu 

piedalās arī Vidzemes mājražotāji. Šogad Vidzemes stendā pavisam 

kopā bija 30 dalībnieki, piedāvājot stenda viesiem tādus labumus kā 

mājas sieri, tortes, maizes izstrādājumi, garšvielas, tējas, mājas vīni, 

sulas, aitas gaļa, melnie ķiploki un daudz ko citu. 

Par godu stenda viesiem sestdien, 6. septembrī, Amatas novada folkloras kopas „Ores” vadībā norisināsies 

sviesta un siera siešanas darbnīca, kā arī bija iespēja iemēģināt prasmes celošanā un Vidzemes pārsteigumu 

loterijā.  

Pirmo reizi izstādē tika rīkots konkurss "Tautas garša", kurā izstādes apmeklētājiem bija iespēja pagaršot un 

nobalsot par savu iecienītāko produkta garšu sešās kategorijās. Arī Vidzemes ražojumi tika atzinīgi novērtēti, 

iegūstot bronzas novērtējumus. Gaļas izstrādājumu grupā 3.vietu ieguva Z/S "Apogi" no Lubānas novada, kas 

piedāvā žāvētu jēra gaļu. Kā trešais labākais vīna grupā tika atzīts "Cremon 6" muižas vīns, savukārt saldumu 

kategorijā atzinīgi tika novērtētas SIA „Sortus” gatavotās dzērveņu konfektes. SIA "Sortus" piedalījās arī 

izstādes starptautiskajā iepakojuma konkursā, kurā ieguva zelta medaļu. 

Izstādes noslēdzošajā dienā visi bija mīļi aicināti uz Vidzemnieku brokastīm – Z/S Kaņepītes auzu pārslu 

biezputru ar dažādām piedevām – SIA „Mū siers” iebiezināto pienu, Kristīnes Kaņepējas pīlādžu čatniju, Z/S 

„Kalna Smīdes” šokolādi medū, Ineses Mangules grauzdētām kaņepēm un Z/S „Indrāni” rabarberu 

ievārījumu. Lieki minēt, ka apmeklētāji bija sajūsmā.  

Izstādes mērķis ir apzināt reģionu sīkražotājus un prezentēt reģiona plašā produktu klāsta iespējamās 

„delikateses”, kā arī ļaut izstādes apmeklētājiem nopirkt vai vismaz nogaršot to, kas pagatavots Vidzemē. Tā 

ir lieliska iespēja satikties un iepazīties ar citiem nozares speciālistiem, iegūt jaunus  

sadarbības partnerus un paplašināt savu noieta tirgu. 

 

ES fondu informācijas centra vadītāja Ina 

Miķelsone 
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Vasaras iesākumā Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs uzsāka pieredzes 

apmaiņas braucienu ciklu, kurā aicināja pašvaldību speciālistus iepazīt Vidzemē realizētos ES struktūrfondu 

projektus, jūnijā tie bija Cēsu, Madonas un Varakļānu novadi. 19. un 20. augustā speciālisti apmeklēja Smiltenes, 

Gulbenes, Alūksnes un Apes pašvaldības. Vizītes laikā bija iespēja paviesoties iespaidīgās uzņēmumu ražotnēs, 

aktīvos jauniešu centros, izglītības iestādēs, mācoties no labākās kolēģu pieredzes projektu ieviešanā. Pieredzes 

apmaiņas braucieni tiek rīkoti ar mērķi pavērot, kā līdzīgus projektus ievieš arī citviet, ar kādām grūtībām, vai gluži 

otrādi, cik viegli tos bijis īstenot kolēģiem no citām pašvaldībām. Apmainoties ar pieredzi, ieteikumiem un redzot, 

cik daudz ir paveikts, varam mācīties gan no pieļautajām kļūdām, gan no veiksmīgās pieredzes. 

Drīzumā, 29., 30. septembrī, gaidāms noslēdzošais brauciens, šoreiz, lai mācītos no Strenču, Valkas, Naukšēnu, 

Rūjienas, Mazsalacas un Valmieras kolēģiem. 

Ar brauciena laikā iepazītajiem objektiem varat iepazīties VPR facebook lapā. 

Par iespēju piedalīties braucienos, aicinām sazināties pa e-pastu: aiga.murniece@vidzeme.lv  

Pašvaldību speciālisti turpina iepazīt Vidzemē 
realizētos ES struktūrfondu projektus 

 

Laikā no šā gada septembra līdz decembrim Ekonomikas ministrija aicina komersantus uz forumiem „Atbalsts 

uzņēmējiem”, kas notiks 9 Latvijas pilsētās – Cēsīs, Valmierā, Ogrē, Gulbenē, Rēzeknē, Bauskā, Aizkrauklē, 

Liepājā un Daugavpilī. 

Forumos sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum, 

Latvijas Garantiju aģentūru, Nodarbinātības valsts aģentūru, Lauku atbalsta dienestu un Centrālo Finanšu un 

līgumu aģentūru – tiks komersantiem sniegta plaša informācija par šobrīd pieejamo valsts atbalstu 

uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, kā plānotajām ES fondu programmām 2014.-2020. gada plānošanas 

periodā.  

Pirmais forums „Atbalsts uzņēmējiem” notiks šā gada 18. septembrī pl.10.00 Cēsīs, Pieaugušo izglītības 

centrā (Cēsis, Raunas iela 4). Dalība pasākumā - bezmaksas. Foruma dienas kārtība pieejama šeit. Dalībai forumā 

aicinām pieteikties līdz š.g. 17. septembra plkst. 15:00, tiešsaistē aizpildot pieteikuma anketu šeit. Papildu 

informācija par forumu pieejama Ekonomikas ministrijā (Inese Bērziņa, e-pasts: uznemejuforums@em.gov.lv, 

tālr.: 67013240). 

Nākošie forumi komersantiem notiks Valmierā (25.09.), kā arī Gulbenē (14.10.2014.).  

Pilns pasākumu kalendārs ir publicēts Ekonomikas ministrijas mājaslapā. 

Forumus organizējam sadarbībā ar Plānošanas reģionu ES informācijas centriem.  

 

 

Gaidāmi forumi par aktuālajām atbalsta programmām uzņēmējiem. 
Pirmais - 18. septembrī Cēsīs  

 

ES fondu informācijas centra vadītāja Ina 
Miķelsone 

https://www.facebook.com/pages/Vidzemes-pl%C4%81no%C5%A1anas-re%C4%A3ions/154933674556652
mailto:aiga.murniece@vidzeme.lv
http://www.em.gov.lv/lv/notikumu_kalendars/1607-forums-atbalsts-uznemejiem
https://docs.google.com/forms/d/1AdulMC63a3nqX0FY0ORDeWFqndE7BkLE01567xP1WA8/viewform?edit_requested=true
http://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/forumi__atbalsts_uznemejiem_/
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Jaunpiebalgas deju kolektīvs "Piebaldzēni" jūlijā devās 

uz Franciju, lai Vidzemes plānošanas reģiona un Lejasreinas 

departamenta sadarbības ietvaros piedalītos 

Starptautiskajā Folkloras festivālā Berštetē Francijā. 

 Kā atzīst Jaunpiebalgas kultūras nama un arī deju 

kolektīva vadītāja Lāsma Skutāne: "Šāds festivāls ir sava 

varējuma un mākslinieciskā snieguma pārbaudījums. Tā 

bija laba izdevība, lai prezentētu Vidzemes novadu Francijā. 

Parādījām sevi, līdztekus baudījām franču viesmīlību, 

tradīcijas ne tikai mākslinieciskajā jomā, bet arī savstarpēji 

komunicējot, dzīvojot viņu ģimenēs. Tāpat bija iespēja 

redzēt citu valstu dejotāju priekšnesumus, īpaši prātā 

palicis Dominikānas kolektīvs. Jāatzīst, festivāls bija fiziski 

smags, visas trīs dienas bija paredzēta 40 minūšu ilga 

programma, pie kam katru dienu tai bija jābūt atšķirīgai. Kā 

vērtīgu šī festivāla ieguvumu varu minēt to, ka iemantojām 

labus draugus – muzikantus, postfolkloras grupu "Rikši" no 

Rēzeknes, kuri spēlēja muzikālo pavadījumu mūsu 

dejotājiem. Ar viņiem mums izveidojās patiešām laba 

mākslinieciskā sadarbība. Dalība šādā festivālā sniedz labu 

pieredzi dejotājiem, kā arī gandarījumu par paveikto 

darbu." Vairāk par „Piebaldzēnu” dalību festivālā lasiet šeit. 

 
Jaunpiebalgas dejotāji atgriezušies no Starptautiskā Folkloras festivāla 

Berštetē, Francijā 

Lejasreinas departamenta koordinatore Vidzemē  
Rūta Vasermane 

 

 
Informācijas pārpilnībā jāmācās radīt vērtības un sajūtas 

Audiovizuālais sektors ir viens no straujāk augošajiem 

pasaulē. Tiek paredzēts, ka līdz 2015. gadam tā jau būs 

aptuveni 115 miljardu vērta industrija. Ar audiovizuālajiem 

risinājumiem mēs saskaramies ik uz soļa, tā ir mūsu 

ikdienas realitāte, tāpēc informācijas pārbagātības 

laikmetā jāmācās būt pēc iespējas lakoniskākiem, 

uztveramākiem un, kas pats galvenais, vērtīgiem. 14. 

augusta seminārā Vidzemes plānošanas reģions bija 

sapulcējis audiovizuālās jomas un komunikācijas gaišākos 

prātus un veiksmīgākos piemērus, lai sniegtu 

interesentiem iespēju gūt jaunas zināšanas par 

 

 

aktuālākajām tendencēm un veiksmes piemēriem šajā jomā. Šī semināra uzsvars tika likts 

uz audiovizuālā sektora attīstības iespējām Latvijā un audiovizuālo risinājumu efektīvu un 

radošu izmantošanu uzņēmumu un organizāciju mārketingā. Ar seminārā gūtajām atziņām 

un semināra prezentācijām var iepazīties šeit. 
Projekta vadītāja 
Laila Gercāne 

http://www.vidzeme.lv/lv/aktualitates/36/127717/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/informacijas_sabiedribas_un_ikt_attistiba_audiovizualaja_uznemejdarbiba_meditic/informacijas_parpilniba_jamacas_radit_vertiba_un_ipasas_pieredzes/
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Noslēdzies darbs pie reģiona inteliģento transporta sistēmu (ITS) 

ieviešanas rīcības plāna 

Jūlija izskaņā Spānijas pilsētā San Sebastianā norisinājās 

projekta „Inteliģento transporta sistēmu risinājumu tīkls 

reģionos” (RITS-Net) darba grupas sanāksme un starpreģionālais 

seminārs. Partneru tikšanās mērķis bija iepazīsties ar rīcības 

plāna izstrādes gaitu inteliģento transporta sistēmu (ITS) 

ieviešanā, kā arī diskusija par ITS ieviešanas iespējām katrā 

partnera reģionā - galvenajām iesaistītajām pusēm, šķēršļiem, 

tehnoloģiskajām iespējām, likumisko aspektu un līdzīgiem 

jautājumiem. VPR plāna izstrādei piesaistīts eksperts no 

konsultantu firmas „NK Konsultāciju birojs”, kurš šobrīd aktīvi 

strādā pie dokumenta izstrādes. Plānam noteikti trīs rīcības 

virzieni - institucionālā attīstība, aprakstot institucionālo iespēju 

nepieciešamo attīstību efektīvai un koordinētai transporta 

pārvaldībai, tāpat tiek skatīts sabiedriskā transporta pieejamības 

un pietiekamības aspekts jebkurā apdzīvotā vietā. Visbeidzot 

aprakstīti ekonomiskās attīstības atvieglojumi caur attīstītiem 

transporta un loģistikas pakalpojumiem. Vairāk par tikšanos 

lasiet šeit.  

 

Projekta vadītāja 
Dagnija Ūdre 

 
Vides pieejamība tūrisma objektos:  

būtiska gan senioriem, gan citiem tūristiem 

Augusta beigās Vidzemes plānošanas reģions Līgatnē projekta 

“Tourage” ietvaros organizēja semināru par vides pieejamību 

tūrisma objektos. Seminārā ar savu pieredzi un zināšanām dalījās 

pieaicinātais ārvalstu eksperts vides pieejamības jautājumos Timo 

Ekroos no Somijas (Karēlijas lietišķo zinātņu univeristātes Inovāciju 

centra eksperts), kā arī pašmāju eksperti – Jurģis Briedis no 

invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons”, Aija van der Steina 

(Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības zinātniskā  institūta 

direktore un vadošā pētniece), kā arī arhitekte Ināra Caunīte.  

Semināra noslēgumā tika organizēta arī praktiskā nodarbība, kurā semināra dalībnieki devās izvērtēt Līgatnes 

kultūrvēstures tūrisma takas. Kopā ar Somijas ekspertu tika novērtēts šī brīža taku stāvoklis, kā arī meklēti risinājumi, 

kā problēmvietas uzlabot un takas padarīt pieejamas ikvienam. Līgatnes novada pašvaldības pārstāvji Somijas 

ekspertam solījuši rekomendācijas ņemt vērā un iespēju robežās uzsākt drīzus taku infrastruktūras uzlabojumus. 

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins semināru 

atklāja, sakot: “Jau vakar kopā ar ekspertu no Somijas izgājām 

pa Līgatnes takām - neticēsiet, cik daudz jauna uzzināju! Un, kā 

izrādās, arī ar maziem finansiāliem ieguldījumiem iespējams rast 

saprātīgus risinājumus mūsu dabas takās, padarot tās ikvienam 

lietojamas!” Vairāk par seminārā paustajām atziņām lasiet šeit. Projekta vadītāja 
Aija Rūse 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/inteligento_transporta_sistemu_risinajumu_tikls_regionos_rits_net/nosledzies_darbs_pie_regiona_inteligento_transporta_sistemu_ieviesanas_ricibas_plana/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/senioru_turisma_attistiba_nomalos_regionos_tourage/vides_pieejamiba_turisma_objektos_butiska_gan_senioriem_gan_citiem_turistiem/


10 
 

  

 
Iedzīvotāju iesaistei vietējās ainavas apsaimniekošanā 

Burtniekos tiek izvietoti aptaujas stendi 

Noslēgumam tuvojas Vidzemes plānošanas reģiona 

ieviestais projekts „Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās 

ainavas” (HISTCAPE), kura galvenais uzdevums ir rast 

risinājumus, kā efektīvi un ilgtspējīgi apsaimniekot un 

aizsargāt kultūrvēsturiskos objektus un ainavas lauku 

reģionos, vienlaikus radot labvēlīgus dzīves apstākļus. Lai 

veiksmīgi to izdarītu nepieciešams iesaistīt arī vietējo 

sabiedrību, tādēļ no 2. līdz 22. septembrim Burtniekos 

atrodami divi stendi, kuros iedzīvotāji var izteikt savu 

redzējumu ainavas apsaimniekošanā. Viens no stendiem 

atradīsies ciemata centrā, bet otrs aiz bibliotēkas ēkas pie 

sporta laukuma. Stendos izvietotas anketas ar 

jautājumiem, uz kuriem atbildot cilvēki var izteikt savu 

viedokli par to, kas šajās konkrētajās vietās ir īpašs vai 

nevēlams. Pēc aizpildīšanas anketas jāievieto atbilžu 

kastītēs vai jānodod Burtnieku bibliotēkā vai Burtnieku 

pašvaldības administrācijā. Vairāk par iniciatīvu lasiet šeit. 
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Tāpat projekta ietvaros 4. septembrī, Burtnieku pagasta 

kultūras namā norisinājās seminārs par ainavu kvalitātes 

uzlabošanu un tās apsaimniekošanu. Apmeklējot 

semināru, interesentiem bija iespēja uzzināt par ikdienas 

ainavas nozīmi, tās kvalitātes apzināšanu, ainavas 

uztveres jēdzienu, praktiskiem risinājumiem ainavas 

uztveres un izpratnes veicināšanā. Tāpat klātesošie tika 

informēti par ainavu politiku un vēlamo ainavu 

plānošanas shēmu Latvijā, par problēmām plānošanas 

kontekstā un iespējamiem risinājumiem, kā arī par ainavu 

plāna ieviešanas nepieciešamību un citiem saistošiem 

tematiem. Ar semināra prezentācijām aicinām iepazīties 

šeit. 

 

Projekta vadītāja Lelde Ābele 

Drīzumā būs pieejams labo prakšu ceļvedis lauku teritoriju attīstībai 
 

Par to, kā iespējams uzlabot lauku vides pievilcību jau trīs gadus domā VPR ieviestā projekta „Lauku ģeomātikas 

informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS” (GRISI PLUS) komanda. Projekta mērķis ir uzlabot pašvaldību darba 

efektivitāti un ekonomikas attīstību lauku teritorijās, palielinot ģeogrāfiskās informācijas un ģeomātikas instrumentu 

pielietošanu politikas veidošanas procesā. Attīstoties informāciju tehnoloģijām, ģeomātika kļūst par aizvien 

nozīmīgāku instrumentu, pastāv pieņēmums, ka aptuveni 80% no pieejamās informācijas iespējams vizualizēt, tātad 

tā var tikt integrēta ģeogrāfiskās koordinātēs, kas savukārt atļauj veidot interaktīvās kartes un ģeoportālus interneta 

vidē. Projektā iesaistīti 14 partneri no 11 dažādām Eiropas valstīm, kas projekta laikā dalījušies ar savu labo praksi 

lauku pašvaldību pievilcības veicināšanā, lai piesaistītu jaunus iedzīvotājus un uzņēmējus, kā  

arī vietējo produktu atpazīstamības veicināšanā. Visas šīs labās prakses ir apkopotas ceļvedī,  

ko drīzumā varēs izlasīt arī latviešu valodā, lai vietējās pašvaldības varētu smelties jaunas idejas 

 un iedvesmu savu teritoriju pievilcības veicināšanā. Vairāk par projektu un tā aktivitātēm  

meklējiet šeit.  

 
Projekta vadītāja Rita Merca 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vesturiskas_vertibas_un_ar_tam_saistitas_ainavas_histcape/iedzivotaju_iesaistei_vietejas_ainavas_apsaimniekosana_burtniekos_tiek_izvietoti_aptaujas_stendi/
http://failiem.lv/u/vjklkqj#/G/0
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/lauku_geomatikas_informacijas_sabiedribas_iniciativa_plus_grisi_plus/vidzeme_parnems_labo_praksi_lauku_teritoriju_pievilcibas_veicinasanai/
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Vidzemnieki izzina kaimiņu ūdenstūrisma pieredzi 

Projekta Riverways ietvaros šajā vasarā Latvijas 

ūdenstūrisma uzņēmējiem bija iespēja doties pieredzes 

apmaiņas braucienā uz Igauniju. Brauciens sniedza gan 

vērtīgu ieskatu igauņu ūdenstūrisma attīstībā, gan arī 

iespēju dibināt kontaktus starp potenciālajiem sadarbības 

partneriem. Apkopojot trīs dienās pieredzēto, izskan ļoti 

vērtīga atziņa – igauņi ļoti vienkārši, nesarežģīti spēj 

izveidot tūristam aizraujošus objektus: koka taciņas, 

atpūtas vietas gar upju krastiem, vecas dzirnavas ar vilnas 

ražošanas un muzeja funkciju, vienuviet izstāde un izpētes 

institūts, kā arī daudzus citus. Plašāk par Igaunijas 

pieredzes braucienu lasiet šeit.  

 Savukārt septembra beigās no 23. līdz 25. septembrim Riverways ietvaros ūdenstūrisma uzņēmēji tiek 

aicināti doties uz Lietuvu, lai iepazītos ar ūdenstūrisma piedāvājumu šajā kaimiņvalstī. 

 Tāpat arī atgādinām, ka joprojām ir iespēja piedalīties laivošanas 

akcijā UPES OGA! Akcijas dalībnieki, kas līdz 15. novembrim būs 

nolaivojuši vienu maršrutu Latvijā un vienu Igaunijā, kā arī 

reģistrējušies dalībai akcijā, varēs laimēt vērtīgas balvas - brīvdienas 

četrām personām Igaunijā! Plašāka informācija par akciju šeit un akcijas 

mājaslapā www.upesoga.lv. Sekojiet līdzi arī aktualitātēm akcijas 

Facebook lapā https://www.facebook.com/upesoga. 

 

Projekta vadītāja 
Ineta Puriņa 

 
Via Hanseatica: no projekta par dzīvotspējīgu tūrisma maršrutu 

Projekts „Via Hanseatica“ strauji tuvojas noslēgumam, tāpēc šobrīd daudz laika 

tiek veltīts diskusijām par iespējām projekta īstenošanu turpināt pašu spēkiem. 

Tiek pārrunāti vairāki nākotnes scenāriji - kurš varētu uzņemties atbildību par 

projekta turpmāku koordinēšanu, kā arī tiek meklēts veiksmīgākais finansēšanas 

modelis. Zināms, ka gan Latvijā un Igaunijā, gan arī Krievijā projektā iesaistītie 

partneri un uzņēmēji pozitīvi atsaukušies par līdz šim paveikto un ir gatavi 

līdzdarboties, lai tūrisma maršruts „Via Hanseatica“ turpinātu attīstīties arī bez 

Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta. No 26.-28.augustam Priekuļos notika 

„Via Hanseatica“ tematiskais seminārs, kurā galvenokārt tika iezīmēta projekta 

attīstības gaita nākotnē. Šobrīd projektā piesaistīti eksperti no Vidzemes 

Augstskolas „Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta“ (HESPI), kuri 

organizē fokusa grupu diskusijas, lai izzinātu projektā iesaistīto pušu viedokli par 

projekta laikā attīstīto tūrisma maršrutu „Via Hanseatica“, kā arī apkopotu 

redzējumu par attīstības iespējām nākotnē. Vairāk par seminārā pārrunāto lasiet 

šeit. 

Projekta vadītāja 
Dagnija Ūdre 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/udensturisma_ka_dabas_un_aktiva_turisma_komponentes_attistiba_latvija_un_igaunija_riverways/vidzemnieki_izzina_dienvidigaunijas_udensturisma_pieredzi/
http://www.vidzeme.lv/upload/merged_document.pdf
http://www.upesoga.lv/
https://www.facebook.com/upesoga
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/attalo_teritoriju_attistiba_izmantojot_vietejos_resursus_parrobezu_via_hanseatica_turisma_marsruta_izstrade/via_hanseatica_no_projekta_gatavojas_partapt_par_dzivotspejigu_turisma_masrutu_tematiskaja_seminara_diskute_par_via_hanseatica_nakotni/
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Par  izdevumu “VPR Jaunumi” 

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

Sagatavoja: Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālistes Marta Cekule 
(marta.cekule@vidzeme.lv, tālr.: 26609252) un Anita Āboliņa (anita.abolina@vidzeme.lv, tālr.29454752) 
Citējot vai pārfrāzējot obligāta atsauce uz “VPR Jaunumi” 

 

                                                                           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Klostera drupas Reinas krastos 

KULTŪRAS AFIŠA 

Septembris 2014 

 

Atpūties un baudi kultūru Vidzemes pusē!  
Jaunākais par notikumiem kultūrā 

www.vidzeme.lv/lv/kulturas_zinas/  
 

Vidzemes plānošanas 
reģions 
Jāņa Poruka iela 8 
108.kabinets, Cēsis 
Cēsu novads, LV-4101 
Tālr.: 64116006 
Fakss: 64116012 
vidzeme@vidzeme.lv 
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http://www.apesnovads.lv/2014/08/pasakumu-un-notikumu-plans-maija-menesim/
http://www.amatasnovads.lv/blog/category/pasakumi/
http://www.aluksne.lv/pasakumi.php
http://www.burtniekunovads.lv/public/
http://cesvaine.lv/nov/index.php?page=520
http://www.ergli.lv/public/lat/aktualitates/pasakumi/
http://www.jaunpiebalga.lv/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.lubana.lv/lv/kultra
http://www.emadona.lv/?ct=kultura
http://www.mazsalaca.lv/lv/kultura
http://www.naukseni.lv/?lang=1&id=92
http://www.rauna.lv/index.php?p=5693&lang=1103
http://www.priekuli.lv/kulturas-iestades
http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=11&l=lv
http://www.smiltene.lv/kultura
http://www.strencunovads.lv/aktualitates
http://www.vecpiebalga.lv/aktualitates
http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi
http://www.ligatne.lv/kultura
http://www.kocenunovads.lv/lv/news/2
http://www.pargaujasnovads.lv/lv/pasakumi/
http://www.gulbene.lv/index.php/klt/34-plntp
http://valka.lv/pasakumi/category/kultura/#.UnYZP_m-1cY
http://www.beverinasnovads.lv/
http://www.valmiera.lv/zina/kultura/menesa-pasakumi
http://www.valmiera.lv/zina/kultura/menesa-pasakumi

