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I. Ievads 
 

Plānošanas reģions     . un     . gadā 

          2012. gadā valstī esam pieņēmuši vairākus nākotni izš irošus lēmumus un plānus. 

Apstiprināts  acionālās attstības plāns, izstrādāts Reģionālās politikas pamatnostādņu 

projekts, vairākkārt pārrunāti un meklēti risinājumi reģionālajai attstībai un plānošanas 

reģionu lomai tajā. 

         Lai gan pilnīgas skaidrības par tuvāku un tālāku nākotni reģionālā līmenī vēl nav, 

Vidzemes plānošanas reģions sarunās ar Saeima pārstāvjiem, ministriju darbiniekiem un 

pašvaldību vadītājiem atradis vairākus nākotnes darbības veidus.  au ilgstoši publiskā telpā 

tiek diskutēts par trīs iespējām - plānošanas reģioni tiek pārveidoti par reģionālās attstības 

centriem  1 , tiek paplašinātas plānošanas reģionu funkcijas vietējās attstības koordinēšanai 

 2 , tiek atgrieztas sākotnējās attstības politikas, visus reģionālos lēmumus atsākot koordinēt 

centralizēti no ministrijām un katra novada pašvaldības. 

         2012. gadu sākam ar neziņu par iestādes nākotni. Ta u, meklējot aizvien jaunas iespējas, 

Vidzemes plānošanas reģions turpina Vidzemes virzību augšup  

          Priecājamies,  ka arī daļa no mūsu sniegtajiem priekšlikumiem  acionālajam attstības 

plānam tika iekļauti jaunākajā plāna redakcijā. Tā kā  acionālais attstības plāns 2012. gadā 

Vidzemes plānošanas reģiona darbinieku ikdienā ieņēmis nozīmīgu lomu, esam skatījušies uz 

nākotnes jautājumiem arī kultūras jomā. Lai gan ar  umora devu, lielisks  acionālā attstības 

plāna attēlojums veikts  āņa Balo a izpildījumā izrādē   acionālais attstības plāns . 

Tāpat atklāts paliek jautājums par minimālo finansējumu, kas būtu nepieciešams veiksmīgai 

reģionālo funkciju veikšanai. Piemēram, 2013. gadā esošā sabiedriskā transporta tīkla apjoms 

tiks saglabāts 2012. gada līmenī. Latvijas Pašvaldību savienības 2012. gada 2 . septembra 

sēdē  inistru prezidents Valdis  ombrovskis norādīja, ka finansējums kopumā sabiedriskā 

transporta organizēšanai netiks samazināts un, ja nepieciešams, tiks nodrošināts papildu 

atbalsts no valsts bud eta.  iem ēl, šobrīd pieš irtais finansējums par to neliecina. 

 

   II. Pamatinformācija 

 
2.1. Vidzemes plānošanas reģiona juridiskais statuss un struktūra 
 

        Vidzemes plānošanas reģiona  turpmāk – Reģiona vai VPR  pārskatā ir sniegta 

informācija par notiekošajām un plānotajām aktivitātēm Vidzemes reģiona attīstībai, par 

Vidzemes plānošanas reģiona izpildinstitūcijas darbību, kā arī par bud eta izlietojumu 2012. 

gadā. 

 

         Publiskais gada pārskats ir pieejams valsts un sabiedriskajām institūcijām, uzņēmējiem 

un pašvaldībām, kā arī Vidzemes iedzīvotājiem. 

 

          Reģiona publisko pārskatu sagatavoja Reģiona administrācijas darbinieki. 

 

Iestādes nosaukums: Vidzemes plānošanas reģions. 

Iestādes juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8 –   8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. 

Reģistrācijas  r. un datums: 90002180246; 09.08.2006. 

Pārskata periods: 01.01.2012.-31.12.2012. 

Vidzemes plānošanas reģions ir atvasināta publiska persona, kas izveidota saskaņā ar 

Reģionālās attīstības likumu un tās pamatdarbība tiek finansēta no valsts bud eta.  
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Vidzemes plānošanas reģions ir dibināts 200 . gada augustā ar mēr i nodrošināt 

reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestā u 

sadarbību. 200 . gada jūnijā LR Saeima pieņēma grozījumus "Reģionālās attīstības likumā" 

 spēkā no 01.08.200 .  un plānošanas reģioniem pieš īra juridisku statusu – atvasināta 

publiska persona. 

 

 Reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem Latvijā, un 2012. gadā reģions 

darbojās Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

pārraudzībā saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu, Teritorijas attīstības plānošanas likumu, 

iestādes nolikumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.  

 
Reģionā ietilpst 2   divdesmit sešas  pašvaldības: viena republikas nozīmes pilsēta – 

Valmiera un 25 novadi - Alūksnes, Amatas, Apes, Beverīnas,  Burtnieku, Cēsu, Cesvaines, 

Ērgļu, Gulbenes,  aunpiebalgas, Līgatnes, Lubānas,  adonas,  azsalacas,  aukšēnu, 

Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Smiltenes, Stren u, Valkas, Kocēnu, Varakļānu un 

Vecpiebalgas. 

 

Reģiona lēmējorgāns ir plānošanas reģiona Attīstības padome, kas ir Vidzemes reģiona 

pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulcē ievēlēta koleģiāla institūcija.  

 

Attīstības padomē pārstāvniecība ir pa vienam pašvaldību izvirzītam pārstāvim no 

katras Vidzemes plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības. Tātad Attīstības padomes 

sastāvu veido 2  pašvaldību vadītāji un deputāti, no kuru vidus ievēl priekšsēdētāju un 

priekšsēdētāja vietnieku.  

 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes dalībnieki     . gadā: 

 

Inesis Bo is               Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs; 

 

Aivars Fomins   Alūksnes novada domes priekšsēdētājs; 

Elita Eglīte   Amatas novada domes priekšsēdētāja; 

Astrīda Harju   Apes novada domes priekšsēdētāja; 

 āris Zvirbulis  Beverīnas novada domes priekšsēdētājs; 

 ānis Leitis         Burtnieku novada domes priekšsēdētājs; 

Gints Š enders  Cēsu novada domes priekšsēdētājs; 

Vilnis Špats   Cesvaines novada domes priekšsēdētājs; 

Guntars Velcis   Ērgļu novada domes priekšsēdētājs; 

Nikolajs Stepanovs  Gulbenes novada domes deputāts; 

Laimis Šāvējs    aunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs;  

 ānis Olmanis   Kocēnu novada domes priekšsēdētājs; 

Ainārs Šteins   Līgatnes novada domes priekšsēdētājs; 

Tālis Salenieks  Lubānas novada domes priekšsēdētājs; 

Andrejs Ceļapīters   adonas novada domes priekšsēdētājs; 

Gunārs Zunda    azsalacas novada domes priekšsēdētājs;  

 ānis Zuments    aukšēnu novada domes priekšsēdētājs;  

Hardijs Vents   Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs; 

 āra  uzupa   Priekuļu novada domes priekšsēdētāja; 

Andris Neimanis  Raunas novada domes priekšsēdētājs; 

Guntis Gladkins  Rūjienas novada domes priekšsēdētājs; 

Ainārs  e ulis  Smiltenes novada domes priekšsēdētājs; 

 ānis Pētersons  Stren u novada domes priekšsēdētājs; 

Kārlis Albergs   Valkas novada domes priekšsēdētājs; 
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 odra Vilkauša  Varakļānu novada domes priekšsēdētāja. 

Ella Frīdvalde – Andersone Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja. 

 

Attīstības padomes priekšsēdētājs  - Gulbenes novada domes deputāts Nikolajs Stepanovs. 

Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks -  aukšēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis 

Zuments. 
 

Attīstības padome pārstāv Vidzemes pašvaldību viedokli un intereses, organizē un 

vada ilgtermiņa attīstības plānu un stratēģiju izstrādi un realizāciju, kā arī politiskā līmenī 

pārstāv reģiona intereses nacionālajās institūcijās. 
Attīstības padomes priekšsēdētāja pienākumus veic Gulbenes novada domes deputāts  . 

Stepanovs. 

 

   VPR izpildinstitūcija – reģiona administrācija (skat. http://www.vidzeme.lv/lv/struktura/) 

 

Vidzemes plānošanas reģiona struktūra 

 
 

 

 

 

Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa – Priede. 

 

Administrācijas darbinieku skaits  - 34. 
 

http://www.vidzeme.lv/lv/struktura/
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2.2.Galvenie notikumi, kas ietekmējuši Vidzemes plānošanas reģiona darbību     . gadā 
 

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši Vidzemes plānošanas reģiona darbību 2012. gadā: 

 

• sagatavoto projektu vadība un koordinācija;  

• sabiedriskā transporta funkcijas īstenošana un organizēšana reģionālajā vietējā 

pasa ieru pārvadājumu tīklā; 

• personāla kapacitātes paaugstināšana Vidzemes plānošanas reģiona vietējo pašvaldību 

darbiniekiem; 

• interešu pārstāvniecība valsts pārvaldes izveidotajās darba grupās; 

• nozaru un starpnozaru dokumentu sagatavošana, pašvaldību teritorijas plānojumu, 

attīstības programmu un ilgtspējīgu attīstības stratēģiju izvērtēšanu un atzinumu sniegšana; 

• normatīvo aktu grozījumu ierosināšana un priekšlikumu sagatavošana. 

 

 

III.Darbības rezultāti 
 

3.1. 2012.gadā galvenais paveiktais 

 

2012.gadā galvenais paveiktais: 

 

• plānošanas reģiona ikgadējā darbības plāna izstrāde un apstiprināšana, bud eta 

pieprasījuma sagatavošana 2013.gadam. 

• organizēts un nodrošināts Attīstības padomes sē u darbs  noorganizētas 8 sēdes . 

• sniegti nosacījumi  9  un atzinumi  15  par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo 

pašvaldību teritorijas plānojumiem un to SIV  Vides pārskatu projektiem; 

• sniegti atzinumi  15  par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības 

programmām un to SIV  Vides pārskatu projektiem;  

• sniegti atzinumi     par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību projektu 

ideju rezumējumiem aktivitātes prioritātes "Policentriska attīstība" ietvaros; 

• sniegts atzinums par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējās pašvaldības Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju  10 ; 

• sniegti atzinumi  5  par vietējām attīstības stratēģijām; 

• sniegti atzinumi / priekšlikumi  vairāk kā 100  ministrijām normatīvo aktu un politikas 

plānošanas dokumentu izstrādei/aktualizācijai; 

• noorganizēti 2 semināri pašvaldību speciālistiem, divas reģionāla līmeņa konferences; 

• veikta sabiedriskā transporta funkcijas īstenošana, veikti grozījumi maršruta tīklā; 

• organizēts un nodrošināts Sabiedriskā transporta komisijas darbs  13 sēdes ; 

• veikta maršruta tīkla analīze un optimizēšana  vairāk kā 100 maršrutos ; 

• vairākkārtīgi sniegti priekšlikumi par  K noteikumu projektam   Kārtība, kādā valsts 

bud etā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālajos vietējās nozīmes 

maršrutos paredzētos līdzekļus sadala starp plānošanas reģioniem , kā arī sniegti komentāri 

par  K  r. 122   Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 

izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifa noteikšanas kārtība ; 

• veikta pārvadātāju pakalpojumu apjoma un finanšu rādītāju analīze  veikts 

ekonomiskās efektivitātes izvērtējums vairāk kā 100 maršrutos ; 

• nodrošināta reģionam pieš irtā finansējuma ikmēneša sadale pārvadātājiem; 

• izveidota un tiek aktualizēta datu bāze par sabiedriskā transporta pakalpojumu apjomu, 

pārvadātāju finanšu rādītājiem, reģionam pieš irtā finansējuma izlietojumu, tai skaitā 

izstrādāts sabiedriskā transporta modelēšanas rīks, kas izmantojams elektroniskā vidē; 
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• VPR speciālisti nodrošināja reģiona interešu pārstāvēšanu da ādās sanāksmēs un to 

iekļaušanu programmdokumentos, normatīvo aktu projektos un pieņemtajos lēmumos, tika 

veikta regulāra informācijas apmaiņa ar reģiona pašvaldībām un sociālekonomiskajiem 

partneriem par aktuālajiem jautājumiem: 

• sniegts atbalsts valsts pārvaldes iestādēm  F , LIAA, L , IZ , VARA , K , 

VRAA  un pašvaldībām semināru organizēšanā par ES Struktūrfondiem u.c. jautājumiem visā 

Vidzemes teritorijā. 

• veiksmīga sadarbība ar Kultūras ministriju saskaņā ar  eleģēšanas līgumu; 

• veiksmīga Vidzemes augstas pievienotās vērtības klastera darbība   5 biedru tikšanās, 

izstāde Somijā, pieredzes seminārs ar somu kolēģiem, sadarbība ar Francijas kolēģiem ; 

• veiksmīga sadarbība ar starptautiskajiem partneriem – Francijas Lejasreinas 

departamentu un Krievijas Pleskavas apgabala un Sanktpēterburgas apgabalu 

administrācijām ; 

• noorganizēti 5 informatīvie semināri Vidzemes reģionā par ES Struktūrfondiem, 

sagatavotas   ziņu lapas, kā arī sniegtas individuālas konsultācijas  klātienē, elektroniski) 

saskaņā ar paredzēto darba plānā; 

• aktuālā ieviešanā 20 da ādu fondu projekti;  

• Igaunijas - Latvijas programmā izvērtēti 38 projekti, sagatavoti 3 stratēģisko projektu 

pieteikumi; 

• uzsākts aktīvs darbs, piedaloties Eiropas teritoriālās sadarbības programmu 2014 - 

2020 izstrādē, VPR iekļauts Igaunijas – Latvijas, Centrālbaltijas programmu Apvienotajā 

Programmēšanas komitejā.  

• administrācijas darbinieki nodrošināja atbalstu reģiona pārstāvjiem Eiropas 

Struktūrfondu Uzraudzības komitejās un Vadības komitejās, sagatavojot pārskatus par 

izskatāmajiem jautājumiem un piedaloties sēdēs. 

• veikta Reģiona mājas lapas: www.vidzeme.lv iknedēļas uzturēšana un informācijas 

papildināšana. 

 

3.2.Paveiktais 2012. gadā pa struktūrvienībām un pa specifiskajām  reģiona darbības 

jomām 

 

3.2.1. Teritorijas plānošanas nodaļa 

 

         Pamatojoties uz 2011.gada 13.oktobra likuma ―Teritorijas attīstības plānošanas likums 

 turpmāk TAPL  11.pantā noteikto plānošanas reģiona kompetenci teritorijas attīstības 

plānošanā, VPR Teritorijas plānošanas nodaļa:  

 sniedz priekšlikumus nacionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādei;  

 sniedz atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu 

projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un 

normatīvo aktu prasībām; 

 koordinē un pārrauga vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības 

programmu, teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izstrādi. 

      Plānošanas jomu regulējošie spēkā esošie nacionālie politikas plānošanas dokumenti 

un normatīvie akti  

 

Teritorijas attīstības plānošanas likums  13.10.2011., stājās spēkā 01.12.2011  nosaka, ka 

teritorijas attīstību plāno, izstrādājot šādus savstarpēji saskaņotus teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentus:  

http://www.vidzeme.lv/
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1  nacionālajā līmenī — Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un  acionālo attīstības plānu;  

2  reģionālajā līmenī — plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības 

programmu;  

3  vietējā līmenī — vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības programmu, 

teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu.  

TAPL nosaka, ka, izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, tiek 

nodrošināta sabiedrības līdzdalība teritorijas attīstības plānošanā visos līmeņos, kā arī tiek 

nodrošināta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana, ja tas ir nepieciešams saskaņā 

ar normatīvo aktu prasībām.  

TAPL pārejas noteikumi nosaka, ka līdz šajā likumā noteiktajā kārtībā izstrādātā vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojuma apstiprināšanai attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijā vai 

tās daļā paliek spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, kas apstiprināts līdz šā likuma 

spēkā stāšanās dienai. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības programmu izstrāde, 

kas uzsākta pirms šā likuma spēkā stāšanās, pabeidzama atbilstoši to normatīvo aktu 

prasībām, kuri bija spēkā, kad tika uzsākta minēto attīstības programmu izstrāde. Vietējās 

pašvaldības un plānošanas reģioni līdz 2013.gada 31.decembrim nodrošina ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādi vai aktualizāciju saskaņā ar TAPL.  a līdz 

TAPL spēkā stāšanās dienai vietējās pašvaldības teritorijas plānojums vai teritorijas 

plānojuma grozījumi ir izstrādes procesā, vietējā pašvaldība pieņem lēmumu, kurā norāda 

normatīvos aktus, saskaņā ar kuriem tās teritorijas plānojuma vai teritorijas plānojuma 

grozījumu izstrāde pabeidzama.  

 

TAPL nosaka, ka  inistru kabinets līdz 2012.gada 31.maijam izdod jaunus noteikumus par:  

 reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu saturu, izstrādes, 

ieviešanas un uzraudzības kārtību;  

 vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu saturu, izstrādes un 

sabiedriskās apspriešanas kārtību, līgumā par lokālplānojuma vai detālplānojuma 

izstrādi un finansēšanu iekļaujamos nosacījumus;  

 vispārīgās prasības vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas 

izmantošanai un apbūvei  VA  ;  

 teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju.  

 

Līdz attiecīgu  inistru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 

2012.gada 31.decembrim, ir spēkā  inistru kabineta 2009.gada  .oktobra noteikumi  r.1148 

 Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi  un Ministru kabineta 2005.gada 

5.aprīļa noteikumi  r.23   Plānošanas reģiona teritorijas plānošanas noteikumi .  

 

Attīstības plānošanas sistēmas likums  08.05.2008.  nosaka attīstības plānošanas sistēmu, 

pamatprincipus, attīstības plānošanas dokumentu veidus un darbības termiņus, kā arī attīstības 

plānošanas sistēmas vadību un koordināciju. Likums nosaka, ka plānošanas reģioni nodrošina 

vietējā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un 

atbilstību  ierar iski augstākiem attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī attīstības 

plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem. Reģionālā un vietējā 

līmeņa ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās teritorijas 

attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu, bet vidēja termiņa attīstības plānošanas 

dokumentos — prioritāšu īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu.  

 

Likums par pašvaldībām (24.05.1994., ar grozījumiem  reglamentē Latvijas pašvaldību 

darbības vispārīgos noteikumus un ekonomisko pamatu, pašvaldību kompetenci, domes un tās 

institūciju, kā arī domes priekšsēdētāja tiesības un pienākumus. Pašvaldības autonomās 
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funkcijas plānošanas jomā ir, saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu, noteikt 

zemes izmantošanas un apbūves kārtību. Pašvaldības dome apstiprina pašvaldības teritorijas 

attīstības programmu un teritorijas plānojumu.  

 

MK noteikumi Nr.236 „Plānošanas reģiona teritorijas plānošanas noteikumi   turpmāk – 

 K  23   noteica plānošanas reģiona teritorijas plānojuma  turpmāk — teritorijas 

plānojums  sastāvdaļas, kā arī teritorijas plānojuma sagatavošanas, sabiedriskās apspriešanas, 

likumības izvērtēšanas, spēkā stāšanās, grozīšanas un ievērošanas pārraudzības kārtību. 

Saskaņā ar TAPL pārejas noteikumu 11.punkta 2.apakšpunktu  K  23  zaudēja spēku 

2012.gada 31.decembrī.  auni  inistru kabineta noteikumi par reģionālā līmeņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentu saturu, izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtību 

2012.gadā netika izdoti.  

 

MK noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi  nosaka 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un detālplānojuma saturu, to izstrādes un 

apstiprināšanas kārtību. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības 

administratīvās teritorijas plānojums, kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta 

plānotā  atļautā  izmantošana un izmantošanas aprobe ojumi ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 

gadiem. Šie noteikumi zaudēja spēku 2012.gada 1 .oktobrī, kad stājās spēkā  inistru 

kabineta noteikumi Nr.7   "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem"  turpmāk - MKN 711). MKN 711 nosaka:  

 pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu - ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojuma, 

detālplānojuma un tematiskā plānojuma saturu un izstrādes kārtību;  

 detālplānojumu un lokālplānojumu finansēšanas kārtību;  

 prasības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādātājiem.  

Izstrādes procesā esošie pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumenti – ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija, attīstības programma un teritorijas plānojumi ir pabeidzami, ievērojot 

 K  711 prasības. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz     .gadam (turpmāk – LIAS) ir valsts 

ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments. Atbilstoši šai stratēģijai tiek izstrādāti jauni vai 

izvērtēti un aktualizēti jau esošie nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa teritorijas attīstības, kā 

arī nozaru politiku plānošanas dokumenti, kas vienlaikus ir arī LIAS īstenošanas instrumenti.  

LIAS attiecībā uz zemāku plānošanas līmeni nosaka, ka:  

 teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir jāiekļauj tās teritorijas, kas 

nepieciešamas nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī jānosaka 

reģionālas un vietējas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai rezervējamās 

teritorijas;  

 novada nozīmes attīstības centrus nosaka reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentos  LIAS tiek noteikti nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centri ;  

 pilsētu attīstības plānošanā ir jānovērš pilsētu turpmākās izplešanās tendences, 

saglabājot piepilsētas dabas resursu, kā arī piemērojot  kompaktas  pilsētas modeli ar 

jauktu zonējumu, da ādotu zemes izmantošanu, blīvāki apbūvi;  

 īstenojot Eiropas ainavu konvenciju, nodrošināt ainavu plānošanas un dabas 

aizsardzības jautājumu integrēšanu nozaru politikās, likumdošanā un teritorijas 

attīstības plānošanā;  

 un citas prasības un vadlīnijas, kas jāievēro, izstrādājot zemāka līmeņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentus.  
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Nacionālais attīstības plāns    4.-2020.gadam  turpmāk – AP2020 , kas ir nacionāla 

līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments tika izstrādāts2012.gadā. Saeima  AP2020 

apstiprināja 2012.gada 20.decembrī.  AP2020 tiek izvirzīts redzējums par Latviju 2020.gadā 

„Ekonomikas izrāviens – katra Latvijas iedzīvotāja un valsts labklājības pieaugumam. Lai 

īstenotu  inistru kabineta apstiprināto vadmotīvu "Ekonomikas izrāviens",  AP2020 

noteiktas trīs prioritātes – "Tautas saimniecības izaugsme", "Cilvēka drošumspēja" un 

"Izaugsmi atbalstošas teritorijas", katrā no  AP2020 prioritātēm ir identificēti būtiskākie 

rīcības virzieni, to mēr i un uzdevumi, kā arī rezultatīvie rādītāji.  

 

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti  
 

        2012.gadā bija spēkā šādi reģionālās nozīmes teritorijas attīstības plānošanas dokumenti:  

Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas (telpiskais) plānojums    7.-2027.gadam tika 

apstiprināts 2007. gada 19. decembrī  protokols nr. 13, publikācija laikrakstā Latvijas Vēstnesis 

21. 12.2007.)  

Plānojums sastāv no vairākām daļām:  
 Telpiskās struktūras apraksta; 

 Telpiskās attīstības perspektīvas; 

 Vadlīnijām . 

Esošā telpiskā struktūra ir plānojuma daļa, kurā parādīta Vidzemes reģiona vieta Latvijā un 

Eiropā, reģiona telpiskā struktūra un teritorijas pašreizējā izmantošana, skatot apdzīvojuma, 

infrastruktūras un sasniedzamības, lauku telpas struktūras un attīstības jautājumus. Telpiskās 

attīstības perspektīva nosaka reģiona telpiskās attīstības virzienus turpmākajiem 20 gadiem. 

Perspektīva ir izstrādāta, ievērojot valsts, reģionā ietilpstošo bijušo rajonu un vietējo pašvaldību 

attīstības plānošanas dokumentus. Tajā norādītas ietekmes un prasības, kas izriet no esošajiem 

da ādu līmeņu telpiskās plānošanas dokumentiem, apraksta un grafiskā veidā attēlo reģiona 

telpiskās attīstības vīziju, reģiona apdzīvojuma, infrastruktūras un lauku telpas, dabas aizsardzības 

telpas vēlamo telpisko struktūru, kā arī vēlamo reģiona integrēto telpisko struktūru, kopīgo 

interešu teritoriju jautājumus un iespējamo perspektīvo sasaisti ar citiem plānošanas reģioniem. 

Teritorijas plānojuma vadlīnijas sniedz ieteikumus vietējo pašvaldību plānošanai. Šīs daļas sastāvā 

ir vispārējas rekomendācijas un konkrētas vadlīnijas zemāka līmeņa attīstības plānošanas 

dokumentiem – vietējo pašvaldību attīstības programmām un teritorijas plānojumiem par 

apdzīvojumu, atvērtās telpas un infrastruktūras attīstību un sasniedzamību. Vadlīnijās iekļauti arī 

ierosinājumi pašvaldību un valsts institūcijām plānošanas procesa uzlabošanai.  

Izvērtējot vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Vidzemes 

plānošanas reģiona Plānošanas nodaļa uzrauga, vai tajos ir ievēroti reģionālā līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentos noteiktie stratēģiskie mēr i, prioritātes un rīcības virzieni, kā arī 

vadlīnijas apdzīvojuma, urbāno teritoriju, lauku areālu un infrastruktūras plānošanai.  

2012. gada 13. jūnijā Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome pieņēma lēmumu 

 prot. r.4/4.1 p.  uzsākt reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas 

izstrādi. Abi plānošanas dokumenti tiks izstrādāti  orvēģijas finanšu instrumenta 2009. -2014. 

gadam projekta ―Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības 

plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana ietvaros. 

Atbilstoši 2011.gada 13.oktobra Teritorijas attīstības plānošanas likuma Pārejas noteikumu 

7.punktu līdz 2013.gada 31.decembrim Vidzemes plānošanas reģionam ir jāizstrādā jauni 

teritorijas attīstības plānošanas dokumenti – ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības 

programma 
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Reģionā ietilpstošo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumenti  

 
Pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  

 
          Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma Pārejas noteikumu 7.punkta prasībām 

vietējām pašvaldībām līdz 2013.gada 31.decembrim ir jāizstrādā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas. 

TAPL Pārejas noteikumu 2.punkta 1.daļā noteikts, ka  inistru kabinets līdz 2012.gada 31.maijam 

izdod  inistru kabineta noteikumus par vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

saturu, izstrādes un sabiedriskās apspriešanas kārtību u.c.  inēto noteikumu izdošana aizkavējās, 

un tikai 2012.gada 1 .oktobrī tika izdoti  K noteikumi  r.711 „ oteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem‖, kas regulē pašvaldību ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju izstrādes kārtību.  

Uz 2013. gada 1. janvāri vairāk kā pusei no Vidzemes plānošanas reģionā ietilpstošajām 

pašvaldībām bija uzsākta ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādi, no kurām 5 pašvaldībām 

 Rūjienas, Burtnieku, Beverīnas, Cesvaines un Alūksnes novadu pašvaldībām  tās ir apstiprinātas 

un stājušās spēkā  skat.1.attēlu . 8 pašvaldībās ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrāde līdz 

2012.gada beigās vēl nebija uzsākta  skat. 1.attēlu . 

 

1. attēls 
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Pašvaldību attīstības programmas  

 
Vidzemes plānošanas reģionā līdz 2012.gada beigām lielākajai daļai pašvaldību bija 

apstiprinātas un stājušās spēkā attīstības programmas: 

 

Cēsu pilsētas attīstības programma 2008.-2014. gadam 

Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programma 2008.-2014.gadam 

Rūjienas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam;  

Mazsalacas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam;  

Burtnieku novada attīstības programma 2012.-2018. gadam;  

Valkas novada integrētās attīstības programma 2010-2016. gadam;  

Stren u novada attīstības programma 2013.-2019. gadam;  

Beverīnas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam;  

Gulbenes novada attīstības programma 2011.-2017. gadam;  

Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam;  

Pārgaujas novada attīstības programma 2013.-2019. gadam;  

Līgatnes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam;  

Cesvaines novada attīstības programma 2012.-2018. gadam; 

 adonas pilsētas sociāli ekonomiskā attīstības programma -2008.-2014. Gadam 

 

2. attēls 

 

 
      2012.gadā tika apstiprinātas Rūjienas,  azsalacas, Burtnieku, Stren u, Beverīnas, 

Smiltenes, Pārgaujas, Līgatnes, un Cesvaines novadu attīstības programmas. 2012.gadā darbu 

pie attīstības programmu izstrādes uzsāka un/vai turpināja vēl deviņas pašvaldības – 

 aukšēnu, Kocēnu, Cēsu, Raunas, Vecpiebalgas, Ērgļu. Lubānas,  adonas Varakļānu. 

Amatas un Apes novadu pašvaldības.  

Līdz 2012.gada beigām tikai vienai pašvaldībai  Priekuļu novads  no reģionā ietilpstošajām 

novadu pašvaldībām vēl nebija uzsākusi darbu pie jaunas attīstības programmas izstrādes 

 skat. 2.attēlu . 
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Līdz jauno attīstības programmu spēkā stāšanās brīdim spēkā ir esošās pilsētu un pagastu 

attīstības programmas. Saskaņā ar TAPL Pārejas noteikumu 7.panta prasībām, visām 

pašvaldībām līdz 2013.gada 31.decembrim jānodrošina attīstības programmu izstrāde vai 

aktualizācija. 

 

Pašvaldību teritorijas plānojumi  

 

Pēc novadu izveidošanas lielākā daļa  81%  reģionā ietilpstošo pašvaldību ir uzsākušas jaunu 

teritorijas plānojumu vai esošo teritorijas plānojumu grozījumu izstrādi, no kuriem 7 ir 

apstiprināti un stājušies spēkā līdz 2012.gada beigām  skat 3. attēlu . 

 
3. attēls 

 
2012.gada beigās izstrādes stadijā vēl bija 13 novadu teritorijas plānojumi. Smiltenes novads 

ir uzsācis pārapstiprinātā teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi. Priekuļu, Ērgļu, 

 aunpiebalgas, Cesvaines novada pašvaldībās joprojām spēkā ir atseviš u teritoriālo vienību 

teritorijas plānojumi, un novada teritorijai nav vienotu teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu. 

 

Reģiona telpiskais plānojums, tā īstenošana 

 

Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas  telpiskais  plānojums 2007.-2027.gadam ir 

spēkā no 2007. gada 21. decembra. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, plānošanas reģions 

nodrošina šī plānošanas dokumenta īstenošanu, sniedzot nosacījumus un atzinumus vietējām 

pašvaldībām par reģiona teritorijas plānojuma vadlīniju ievērošanu vietējo teritorijas 

plānošanas dokumentu  detālplānojumu un teritorijas plānojumu, kā arī to grozījumu  izstrādē. 

Reģions seko līdzi un nodrošina šajā plānošanas dokumentā iekļauto vadlīniju un telpiskās 

attīstības perspektīvas nostādņu saskaņošanu ar nacionāla līmeņa un citu plānošanas reģionu 

plānošanas dokumentiem, kā arī Vidzemes plānošanas reģiona interešu pārstāvniecību 

augstāka līmeņa plānošanas dokumentos.  
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        Laikā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim Vidzemes plānošanas 

reģions ir nodrošinājis normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi un sagatavojis:  

 9 nosacījumus vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu vai to grozījumu izstrādei;  

 9 atzinumus par vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu redakcijām līdz 2012.gada 

1 .oktobrim atbilstoši  K noteikumu  r.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi 13.; 37.2.um 45. punktos, un Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 11.panta 4.punktā noteiktajam;  

 1 atzinumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmo redakciju pēc 

2012.gada 1 .oktobra atbilstoši  K noteikumu  r.711 „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi 80. punktā un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

11.panta 4.punktā noteiktajam;  

 3 atzinumus par vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu galīgajām redakcijām līdz 

2012.gada 1 .oktobrim atbilstoši  K noteikumu  r.1148 „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi 42.1. punktā un Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 11.panta 4.punktā noteiktajam;  

 23 atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības programmām, atbilstoši Reģionālās 

attīstības likuma 1 .1 panta 3.1 punktam, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 

12.panta  .punktam, kā arī Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 

2011.gada 29.jūnija sēdē apstiprinātajai kārtībai  r.1 „Kārtība, kādā plānošanas 

reģions izvērtē pašvaldību attīstības programmas;  

 5 atzinumi par pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmo redakciju; 

 8 atzinumi par pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakciju redakciju; 

 5 atzinumus par prioritātes „Policentriska attīstība ietvaros realizējamo projekta ideju 

rezumējumiem;  

 5 atzinumus par Vidzemes plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo rīcības grupu 

vietējās attīstības stratēģiju grozījumiem. 

 

Ierosinājumi turpmākajai reģiona telpiskās attīstības plānošanai  

      Izvērtējot situāciju plānošanas jomā 2012.gada beigās un plānotās izmaiņas likumdošanā 

par teritorijas attīstības plānošanu nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, var izdarīt šādus 

galvenos secinājumus un ieteikt ierosinājumus turpmākajai Vidzemes plānošanas reģiona 

telpiskās attīstības plānošanai:  

 

 Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, kas stājās spēkā 2011.gada 

1.decembrī, kā arī šim likumam pakārtoto  inistru Kabineta noteikumu projektu 

„ oteikumi par reģionāla līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, 

normatīvajos aktos ir paredzēts jauns tiesiskais regulējums teritorijas plānošanas jomā, 

kas būtiski skar arī plānošanas reģiona lomu, nosakot nepieciešamos plānošanas 

reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un to izstrādes kārtību. Saskaņā ar 

TAPL, līdz 2013.gada beigām ir jāizstrādā plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija un attīstības programma stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa attīstības mēr u, 

prioritāšu, rīcību un uzdevumu īstenošanai. Teritorijas plānojumi reģionālā līmenī 

vairs nebūs jāizstrādā. Esošajā Vidzemes plānošanas reģiona telpiskajā  teritorijas  
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plānojumā 2007.-2027.gadam ietvertā informācija un vadlīnijas izmantojamas jauno 

reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.  

 2009.gada 12. oktobrī Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome pieņēma 

lēmumu iekļaut bijušo rajonu teritorijas plānojumus Vidzemes plānošanas reģiona 

telpiskā  teritorijas  plānojuma 2007.-2027.gadam pielikumu veidā  protokols  r. 4., 

7.p. . Rajonu plānojumi satur daudz plānošanai vērtīgas un noderīgas informācijas 

 piemēram, tajos noteiktas rajonu nozīmes ainavu teritorijas, rajona nozīmes īpaši 

vērtīgās lauksaimniecības teritorijas, ainaviski vērtīgās lauksaimniecības teritorijas, 

u.c. teritorijas , kā arī šajos plānojumos iekļautā grafiskā informācija ir ar lielāku 

mēroga noteiktību - tātad precīzāka. Izstrādājot Vidzemes plānošanas reģiona telpiskās 

attīstības perspektīvu, ir jāveic rajonu teritorijas plānojumu datu un teritorijas 

izmantošanas vadlīniju detalizēts izvērtējums, no plānošanas viedokļa būtiskāko 

informāciju ņemot vērā un integrējot reģiona telpiskajā perspektīvā.  

 Vidzemes plānošanas reģiona telpiskajā  teritorijas  plānojumā reģiona apdzīvojuma 

struktūru veido  etri līmeņi: 

  acionālas nozīmes centri; 

 Reģionālas nozīmes attīstības centri; 

  ovadu nozīmes centri; 

 Vietējas nozīmes centri, ko VPR Teritorijas plānojumā nenosaka, uzskatot, ka 

to noteikšana vietējo pašvaldību plānojumos būs efektīvāka. 

 

 Pamatojoties uz to, ka ir notikusi administratīvi teritoriālā reforma, izstrādājot jaunus 

reģiona attīstības plānošanas dokumentus, ir jāpārskata attīstības centru struktūra, 

īpaši analizējot šobrīd plānojumā noteikto agrāko rajonu pilsētu un lielo ciemu, kā arī 

vidējo un mazo ciemu atbilstību jaunajam novadu administratīvajam iedalījumam, 

ņemot vērā centru nozīmi un piedāvāto pakalpojumu klāstu. Šeit noteikti jāpiemin 

Rūjienas pilsēta, kas esošajos plānošanas dokumentos ir noteikta kā novada nozīmes 

centrs, tomēr ņemot vērā gan iedzīvotāju skaitu, gan pakalpojumu pieejamību, būtu 

jānotiek diskusijai par Rūjienu kā reģionālas nozīmes centru.  āatzīmē, ka Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Latvijas valsts finansējuma viens no pieš iršanas 

kritērijiem ir noteiktās nozīmes attīstības centra statuss, jo īpaši aktuāli tas kļūs 

nākamajā Struktūrfondu programmēšanas periodā 2014.-2020.gadam.  

 

 Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma I daļa „Telpiskās struktūras 

apraksts  izmantojams reģiona attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas izstrādei, veicot pašreizējās situācijas analīzi un sagatavojot pašreizējās 

situācijas raksturojumu;  

 

 Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma II daļa „Telpiskās attīstības 

perspektīva  jāpārstrādā atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 

Telpiskajai perspektīvai,  acionālajam attīstības plānam 2007.-2013.gadam un 

normatīvo aktu prasībām;  
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 Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma III daļa „Vadlīnijas  jāiekļauj 

reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā kā vadlīnijas teritorijas attīstības plānošanā 

vietējā līmenī;  

 

Galvenie  nodaļas darbības virzieni    3.gadā  

 
 VPR attīstības plānošanas dokumentu izstrāde un ieviešanu  

 VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde;  

 VPR attīstības programmas izstrāde; 

 Plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešana/uzraudzība. 

  auno VPR attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības sistēmas 

izveide un sasaiste ar Reģionālās attīstības indikatoru modeli (RAIM).  

 

 Nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo 

saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām  

 Plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu savstarpējās saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas reģiona 

attīstības plānošanas dokumentiem, izvērtējot un sniedzot atzinumus par vietējo 

pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību 

plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo 

aktu prasībām; 

 Plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību metodiskās vadības nodrošināšana, 

koordinējot un pārraugot pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības 

programmu, teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izstrādi; 

 Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu 

savstarpējās saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības 

plānošanas dokumentiem; 

  ormatīvo aktu projektu un nozaru attīstības programmu  pamatnostādņu , kas 

saistīti ar teritorijas attīstības plānošanu, izvērtēšana un priekšlikumu sniegšana 

atbildīgajai ministrijai, tajā skaitā par jūras telpisko plānošanu; 

 Sekmēt pašvaldību un plānošanas reģiona sadarbību ar nacionālā līmeņa 

institūcijām reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā 

 

 Atsevišķu kompetenču pārņemšana no atbildīgajām ministrijām, ja to paredz 

reģionālās politikas pamatnostādnes, kā arī citi normatīvie akti. 
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3.2.2. Attīstības un projektu nodaļa 

             Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un projektu nodaļas uzdevums ir ar projektu 

palīdzību sekmēt Vidzemes plānošanas reģiona attīstības mēr u sasniegšanu, kā arī veicināt 

iestādes iekšējo izaugsmi un spēju stiprināšanu. 2012. gadā nodaļas darbu lielā mērā noteica 

2011. gadā izstrādātie Vidzemes reģiona ilgtermiņa attīstības scenāriji un tajos iezīmētie 

mēr i.    

            Veidojot Vidzemes attīstības scenārijus, tika veikta izpēte, organizētas ekspertu 

diskusijas un notika plašs konsultāciju process ar sabiedrību. Līdz tika rasts optimālais 

scenārijs - Vidzemes ceļš ved augšup un pa to ejam visi kopā.  Scenārijs, kurš balstās katras 

reģiona vietas potenciāla izmantošanā, teritorijas kapitāla līdzsvarotā attīstībā, augstā 

ekonomiskajā produktivitātē un adaptācijas spējās. 

Trīs vaļi, kas balsta šī scenārija piepildīšanos, ir sadarbība, efektīva zināšanu pārnese un 

specializācija. Tādēļ VPR projekti ir virzīti šī pamata stiprināšanai:  

- attīstīta sadarbība ar reģiona pašvaldībām un to iestādēm, uzņēmumiem,  VO, 

uzņēmumiem, pētniecības iestādēm, augstskolām, profesionālās izglītības iestādēm;  

- stiprināta sadarbība ar pārējiem plānošanas reģioniem un valsts pārvaldes iestādēm;  

- izveidota sadarbība ar 45 projektu partneriem 20 valstīs; mēr tiecīgi tikusi virzīta 

ilgtermiņa sadarbības attīstība ar Lejasreinas departamentu Francijā un Pleskavas 

apgabalu Krievijā; 

- zināšanu pārneses veicināšanai ir organizēti semināri un apmācības da ādām mēr a 

grupām; apkopoti un popularizēti Vidzemes veiksmes stāsti, attīstīta saikne starp 

pētniecību un praksi gan privātajā, gan publiskajā sektorā; apzināta un sekmēta labākās 

pasaules un Eiropas prakses pārņemšana; 

- lai attīstītu reģiona un tā katra vietas un nozares specializāciju, esam centušies apzināt 

reģiona unikālās kompetences un prasmes. Sekmējuši inovāciju un izpratni par globālo 

un Eiropas tendencēm. Attīstībā esam tiekušies uz atseviš u jomu izcilību gan 

privātajā, gan publiskajā sektorā.     

 

         2012.gadā VPR ieviešanas un pēc-ieviešanas stadijā ir 27 projekti, no tiem 1  projektos 

pašlaik notiek aktivitātes. Galvenās projektu jomas ir attīstība un teritorijas plānošana; 

uzņēmējdarbība un profesionālā izglītība; ES fondu apgūšanas kapacitātes paaugstināšana; 

kultūra, tūrisms un vietas mārketings; vide, enerģētika un sabiedriskais transports, kā arī 

informācijas te noloģiju pielietošana un attīstība. 

2012. gada nogalē ir saņemts apstiprinājums finansējuma pieš iršanai vēl diviem projektiem: 

- Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā  Riverways),  

-  auniešu uzņēmējdarbības un dialoga veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un 

inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības iespējām lauku reģionos. 

 

       Kopumā 2012. gadā esam apguvuši Eiropas savienības un citu ārvalstu finanšu 

instrumentu līdzekļus gandrīz 700 000 LVL apmērā, tādējādi katram latam valsts finansējuma 

pamatdarbībai piesaistot 3 latus reģiona attīstībai.   
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Vidzemes plānošanas reģiona plānoto un īstenoto projektu saraksts 2012. gadā 
                     (detalizētāk par projektiem: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/) 

 
Nr

.p.

k. 

Fonda/ 

programmas 

nosaukums 

Projekta 

nosaukums un 

numurs 

Projekta mērķis Projekta 

īstenošanas 

stadija 

(15.05.2013.) 

VPR projekta 

budžets, 

LVL/EUR 

(pēc līguma) 

Atbilstība Vidzemes 

attīstības programmas 

noteiktajiem mērķiem 

1 Interreg IVC Ūdensceļi 

attīstībai 
(Waterways 

Forward, WF) 

Vienošanās par 
projektu 

Nr.0709R2 

Uzlabot reģionālo iekšējo 

ūdeņu un tiem piegulošo 
reģionu pārvaldību, lai 

veicinātu ekonomisko 

attīstību. 

Projekts 

ieviests 

123000,00 EUR 

 
 

4.1. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 
Dabas resursi tiek 

izmantoti racionāli, 

pielietojot videi nekaitīgas 
un modernas tehnoloģijas.  

 

2 Centrālā 
Baltijas jūras 

reģiona 

INTERREG 
IVA 

pārrobe u 

sadarbības 
programma 

Baltijas 
apmācību 

programma 

(Baltic Training 
Programme), 

Projekta Nr. 

CB13 

Veicināt reģiona 
ekonomisko attīstību, 

uzlabojot darbaspēka 

konkurētspēju,  
veicinot profesionālās 

izglītības un apmācības 

internacionalizāciju un 
konkurētspēju un 

pārrobe u uzņēmējdarbības 

attīstību; 
izstrādājot un realizējot 

eksperimentālu pārrobe u 

mācību un prakses 
programmu profesionālās 

izglītības programmu 

apguvējiem un uzlabojot 
profesionālās izglītības 

iestā u pedagogu 

kompetenci; 
veicinot uzņēmēju interesi 

par profesionālās izglītības 

iestā u absolventu 
nodarbināšanu un 

izveidojot Baltijas 

profesionālo izglītības 
iestā u tīklu. 

Projekts 
ieviests 

246053,00 EUR 19.1. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 

Nodrošināt izglītības 

iespējas atbilstoši darba 
tirgus pieprasījumam un 

otrādi - sekmēt darba vietu 

radīšanu atbilstoši 
izglītības iespēju 

nodrošinājumam. 

 

19.1.1. Aktivitāte 

Veicināt darba tirgus 

prasībām atbilstošu 
apmācību plānošanu un 

ieviešanu.  

 

3 Eiropas 

Savienības 
struktūrfondu 

3.mēr a 

"Eiropas 
teritoriālā 

sadarbība" 

BSR 
programma 

Lauku teritoriju 

pievilcīga tēla 
veidošana 

(Transforming 

rural regions by 
launching 

scenarios, new 

narratives and 
attractive urban 

design),  

Nr. 041, 

Lauku reģionu pievilcīga 

tēla attīstība, radot vienotu 
izpratni starp politikas 

veidotājiem un sabiedrību 

par reģiona pievilcību un 
tās potenciālu, 

izstrādājot scenārijus kā 

veicināt reģionu pievilcību, 
balstoties uz citu reģionu 

pieredzi, 

radot jaunas leģendas par 
reģioniem. 

Projekts 

ieviests 

200000,00 EUR 10.1. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS  
Atjaunota un sakārtota 

kultūrvide.  

  . . . Aktivitāte 

Veicināt kultūrvides un 

tautsaimniecības 

mijiedarbības attīstību.  
 

 

4 Centrālā 

Baltijas jūras 

reģiona 
INTERREG 

IVA 

pārrobe u 
sadarbības 

programma 

Koksnes 

izmantošanas 

enerģijas 
ra ošanā un 

tīrās 

te noloģijas 
(Wood Energy 

and Cleantech), 

Nr. CB21 
 

Attīstīt reģionālos rīcības 

plānus bioenerģijas 

izmantošanai, izstrādāt 
attiecīgus reģionālās 

attīstības instrumentus, 

paaugstināt politi u un 
sabiedrības, publiskā un 

privātā sektora izpratni par 

zaļās enerģijas lomu, 
paaugstināt me u 

pārvaldības ilgtspēju, 
veicināt uzņēmumu 

rašanos tīro te noloģiju 

jomā koksnes enerģijas 
ra ošanā un izmantošanā; 

attīstīt zināšanu tīklojumu 

ilgtspējīgas attīstības un 
vides pārvaldības jomā un 

nodrošināt te nisko 

atbalstu koksnes 
bioenerģētikas jautājumos.  

Projekts 

ieviests 

257840,00 EUR 

 
4.1. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 

Dabas resursi tiek 
izmantoti racionāli, 

pielietojot videi nekaitīgas 

un modernas tehnoloģijas.  

4.1.1. Aktivitāte 

Veicināt energoresursu 

pieejamību un efektīvu 
izmantošanu.   

 

http://www.vidzeme.lv/lv/lauku_teritoriju_pievilciga_tela_veidosana_trans_in_form
http://www.vidzeme.lv/lv/lauku_teritoriju_pievilciga_tela_veidosana_trans_in_form
http://www.vidzeme.lv/lv/lauku_teritoriju_pievilciga_tela_veidosana_trans_in_form
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5 Eiropas 

sociālais 

fonds 

„Atbalsts 
speciālistu 

piesaistei 

Vidzemes 
plānošanas 

reģionā  

Vidzemes plānošanas 
reģiona administratīvās 

kapacitātes paaugstināšana, 

piesaistot speciālistus, kas 
ar savām zināšanām un 

pieredzi sekmēs 

normatīvajos aktos 
noteikto VPR funkciju 

izpildi. 

Projekts 
ieviests 

40500,00 LVL  21.1. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 

Speciālistu kvalifikācijas 

celšana. 
 

  . . .Aktivitāte 

Paaugstināt speciālistu 
profesionālo kvalifikāciju 

 

 

6 Igaunijas-

Latvijas-

Krievijas 
Pārrobe u 

sadarbības 

programma 

Attālo teritoriju 

attīstība, 

izmantojot 
vietējos 

resursus 

pārrobe u VIA 
HANSEATICA 

tūrisma 

maršruta 
izstrādē 

Advancing 
remote areas by 

development of 

cross-border 
VH tourism 

route on basis 

of local 
resources: VIA 

HANSEATICA 

Nr. 

ESTLATRUS/1

.3/ELRI-
113/2011/04 

Projekta mēr is ir veicināt 

attālo Igaunijas, Latvijas 

un Krievijas projekta 
teritoriju ilgtspējīgu 

attīstību, izmantojot Via 

Hanseatica pārrobe u 
tūrisma maršruta 

potenciālu. 

Notiek 

projekta 

ieviešana 

389958,43 EUR 13.5. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 

Attīstīta pakalpojumu 
infrastruktūra, nodrošināta 

pakalpojumu pieejamība. 

 

  .5. . Aktivitāte  

Veicināt tūrisma un aktīvās 

atpūtas infrastruktūras 
attīstību.  

 

7 INTERREG 

IV C 

RITS-Net - 

Inteliģento 

transporta 

sistēmu 

risinājumu tīkls 
reģionos 

RITS-Net - 
Regions for ITS 

Solutions 

Network 

Nr. 1187R4 

Projekta mēr is ir palīdzēt 

reģioniem attīstīt 

individuālus inteliģento 

transporta sistēmu 

(ITS) plānus, lai veidotu 
ilgtspējīgu transporta 

sistēmu reģionos. Projekta 

partneri analizēs un 
salīdzinās da ādas 

politikas nostādnes, 

apkopos labākos Eiropas 
te niskos risinājumus 

inteliģento transporta 

sistēmu jomā un meklēs 
veidus kā tos ieviest 

reģionos. 

Notiek 

projekta 

ieviešana 

139720 EUR 1.1. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 
Attīstīta transporta 

infrastruktūra un efektīva 

tās izmantošana – reģiona 
un valsts vajadzībām 

atbilstošu kvalitatīvu 

autoceļu izveide.  

 

 

8 Centrālā 
Baltijas jūras 

reģiona 

INTERREG 

IVA 

pārrobe u 

sadarbības 
programma 

„Senās Kulta 
Vietas – Baltijas 

 ūras Piekrastes 

Kopīgā 

Identitāte  

 Saīsināti - 

"Cult Identity") 
CB35 

 odrošināt zināšanu un 
informācijas pieejamību 

par senajām svētvietām, 

veicinot vides sakārtošanas 

aktivitātes, sabiedrības 

interesi kā par vērtīgiem 

kultūrvēsturiskajiem 
objektiem,  

Popularizēt senās kulta 
vietas / svētvietas kā 

tūrisma galamēr i, veidojot 

jauna veida tūrisma 
produktu,  

Veicināt vietējās 
uzņēmējdarbības attīstību, 

ietverot tūrisma 

piedāvājumā jaunus 
produktus un nodrošinot to 

popularizēšanu sabiedrībā.  

Notiek 
projekta 

ieviešana 

164160,00 EUR 13.5. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 

Attīstīta pakalpojumu 

infrastruktūra, nodrošināta 

pakalpojumu pieejamība. 

 

  .5. . Aktivitāte  

Veicināt tūrisma un aktīvās 

atpūtas infrastruktūras 

attīstību.  
 

13.3. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 
Vidzeme veidojas par 

uzņēmējdarbībai pievilcīgu 

reģionu.  
 

  . . . Aktivitāte  

Sekmēt mikro, mazo un 
vidējo uzņēmumu 

veidošanos un attīstību 

9 Valsts 

Kultūrkapitāl
a fonds, 

Vidzemes 

kultūras 
programma 

Veicināt līdzsvarotu 

kultūras procesu attīstību 
un kultūras pieejamību 

Notiek 

projekta 
ieviešana 

30000,00 LVL 7.1. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS  
Attīstīta kultūras 
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valsts a/s 
„Latvijas 

valsts me i  

finansētās 
mēr program

mas „2012. 

gada projektu 
konkurss par 

tiesībām 

realizēt 
Kurzemes, 

Latgales, 
Zemgales un 

Vidzemes 

kultūras 
programmas, 

lai 

nodrošinātu 
kultūras 

pieejamību 

reģionos  

2012 
Projekta Nr. 

2012-1-ZIE-

M07004 

Vidzemes reģionā. infrastruktūra un 
pakalpojumi.  

 

7. . . Aktivitāte  

 odrošināt iedzīvotājiem 

pieejamību kultūras 

pakalpojumiem. 

7. . . Aktivitāte  

Attīstīt kultūras 

infrastruktūru un 
pakalpojumus.  

 

10 Interreg IVC Lauku 
ģeomātikas 

sabiedrības 

iniciatīva PLUS 
(GRISI PLUS), 

Nr. 1070R4 

Projekta mēr is ir izpētīt 
un pilnveidot lauku 

teritoriju attīstības politiku, 

pielietojot ģeomātikas  
rīkus, tādējādi veicinot 

lauku teritoriju kā 

potenciālo dzīves vietu 
pievilcību un paplašinot 

iespējas tajās 

dzīvojošajiem cilvēkiem 
strādāt attālināti. 

Notiek 
projekta 

ieviešana 

92 485,00 EUR 13.2. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 

Atbalstīt jaunu 

konkurētspējīgu produktu 
izstrādi un inovācijas 

 

13.2.1. Aktivitāte  

Atbalstīt IKT  informāciju 

un komunikāciju 

te noloģijas  izmantošanu 
da ādās tautsaimniecības 

nozarēs.   

 

11 Eiropas 

sociālais 

fonds 

„Kapacitātes 

paaugstināšana 

kultūras 
nozares  

projektu un 

pasākumu 
īstenošanai 

Vidzemes 

plānošanas 
reģionā , 

1DP/1.5.2.2.3./1

1/APIA/SIF/079 

Paaugstināt kultūras un 

projektu speciālistu 

kapacitāti, lai panāktu 
aktīvu un kvalitatīvu 

Vidzemes plānošanas 

reģiona un pašvaldību 
līdzdalību Eiropas 

Savienības politiku 

instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto kultūras 

nozares projektu un 
pasākumu īstenošanā un 

stiprinātu da ādu nozaru 

speciālistu sadarbību. 

Projekts 

ieviests 

24 980,25 LVL 7.1. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS  

Attīstīta kultūras 
infrastruktūra un 

pakalpojumi.  

 

7. . . Aktivitāte  

 odrošināt iedzīvotājiem 

pieejamību kultūras 
pakalpojumiem. 

7. . . Aktivitāte  

Attīstīt kultūras 
infrastruktūru un 

pakalpojumus.  

 

12 Eiropas 

Reģionālais 

attīstības 
fonds, 

Interreg IVC 

„Vēsturiskās 

vērtības un ar 

tām saistītās 
ainavas  

 „HISTorical 

assets and 
related 

landsCAPE  , 

Nr. 1146ER4 

Rast risinājumus, kā 

efektīvi un ilgtspējīgi 

apsaimniekot un aizsargāt 
kultūrvēsturiskos objektus 

un ainavas lauku reģionos, 

vienlaikus iedzīvotājiem 
radot labvēlīgus dzīves 

apstākļus. 

Notiek 

projekta 

ieviešana 

71589,32 EUR  11.1. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 

Saglabāta bioloģiskā 
daudzveidība un Vidzemei 

raksturīgās dabas ainavas. 

 

  . . . Aktivitāte 

Izkopt Vidzemei raksturīgo 

dabas ainavu un saglabāt 
bioloģisko daudzveidību. 

 

 

13 Eiropas 
Reģionālais 

attīstības 
fonds, 

Interreg IVC 

„Pārvietojies 
zaļi    „ ove 

on Green  ,  r. 
1130ER4 

Uzlabot Eiropas reģionālo 
politiku efektivitāti 

attiecībā uz lauku teritoriju 
ilgtspējīgu transporta 

sistēmu. 

Notiek 
projekta 

ieviešana 

124 061,60 
EUR  

1.1. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 

Attīstīta transporta 
infrastruktūra un efektīva 

tās izmantošana – reģiona 

un valsts vajadzībām 
atbilstošu kvalitatīvu 

autoceļu izveide.  

 

 

14 Eiropas 

Reģionālais 

attīstības 
fonds, 

Interreg IVC 

„ VU attīstība 

veselības 

aprūpes nozarē  
 „ eveloping 

Regional 

Actions to 
Promote SMEs 

Uzlabot reģionālās 

attīstības politikas 

efektivitāti un darbības vidi 
vietējiem un reģionālajiem 

uzņēmējiem un veselības 

aprūpes sistēmas 
darbiniekiem. 

Notiek 

projekta 

ieviešana 

120 482,00 

EUR 
5.1.VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 

Attīstīta veselības aprūpes 
infrastruktūra. 

 

5. . . Aktivitāte 

Attīstīt veselības aprūpes 
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in Health Sector 
and Stimulate 

Economic 

Growt   ,  r. 
1222R4 

institūciju infrastruktūru. 
 

13.3. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 
Vidzeme veidojas par 

uzņēmējdarbībai pievilcīgu 

reģionu.  
 

  . . . Aktivitāte  

Sekmēt mikro, mazo un 
vidējo uzņēmumu 

veidošanos un attīstību 

15 ESF 
1.5.1.3.2. 

apakšaktivitā

te  Publisko 
pakalpojumu 

kvalitātes 

paaugstināša
na valsts, 

reģionālā un 

vietējā 
līmenī" 

Sabiedriskā 
transporta 

pakalpojumu 

kvalitātes 
paaugstināšana 

Vidzemes 

plānošanas 
reģionā. Nr. 

1DP/1.5.1.3.2/0

9/APIA/SIF/025
/22 

 odrošināt kvalitatīvus 
sabiedriskā transporta 

pakalpojumus, tādējādi 

uzlabojot iedzīvotāju 
piekļuvi izglītības, 

ārstniecības, publiskās 

pārvaldes un citiem 
pakalpojumiem un 

nodrošinot Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu 
likumā noteiktās 

plānošanas reģiona 

kompetences realizēšanu. 
 

Projekts 
ieviests 

23419,56 LVL 1.1. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 

Attīstīta transporta 

infrastruktūra un efektīva 
tās izmantošana – reģiona 

un valsts vajadzībām 

atbilstošu kvalitatīvu 
autoceļu izveide.  

 

 . . . Aktivitāte 

Kvalitatīvu sabiedriskā 

transporta pakalpojumu 

attīstība vietējā un 
starptautiskā mērogā.    

 

16 ESF 
1.5.2.2.3. 

apakšaktivitā

te "Atbalsts 
pašvaldībām 

kapacitātes 

stiprināšanā 
Eiropas 

Savienības 

politiku 
instrumentu 

un pārējās 

ārvalstu 
finanšu 

palīdzības 

līdzfinansēto 
projektu un 

pasākumu 

īstenošanai" 

Vidzemes 
reģiona 

pašvaldību 

kapacitātes 
stiprināšana 

inovāciju 

ekonomikas 
attīstības 

projektu jomā. 

Nr. 
1DP/1.5.2.2.3./1

1/APIA/SIF/004 

Paaugstināt Vidzemes 
reģiona pašvaldību 

speciālistu kapacitāti 

inovāciju ekonomikas 
attīstības projektu jomā. 

Projekts 
ieviests 

24700,32 LVL 
 

21.1. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 

Speciālistu kvalifikācijas 

celšana. 
 

  . . .Aktivitāte 

Paaugstināt speciālistu 
profesionālo kvalifikāciju 

 

 

17 ESF/ERAF/

KF 

Te niskā 

palīdzība VPR 

ES fondu 
informācijas 

centra darbībai, 

VSID/TP/CFLA
/11/03/003 

 odrošināt Vidzemes 

reģiona pašvaldības, 

pašvaldību iestādes, 
uzņēmējus, nevalstiskās 

organizācijas un citus 

interesentus ar kvalitatīvu 
un savlaicīgu informāciju 

par ES fondu projektu 

sagatavošanu un ieviešanu. 

Notiek 

projekta 

ieviešana 

150 000,00 

LVL  
21.1. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 

Speciālistu kvalifikācijas 
celšana. 

 

  . . .Aktivitāte 

Paaugstināt speciālistu 

profesionālo kvalifikāciju 

 

13.3. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 

Vidzeme veidojas par 
uzņēmējdarbībai pievilcīgu 

reģionu.  

 

  . . . Aktivitāte  

Sekmēt mikro, mazo un 

vidējo uzņēmumu 
veidošanos un attīstību. 

13.5. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 
Attīstīta pakalpojumu 

infrastruktūra, nodrošināta 

pakalpojumu pieejamība. 
 

 

18 Eiropas 
Reģionālais 

attīstības 

fonds, 
Interreg IVC 

Senioru tūrisma 
attīstība 

nomaļos 

reģionos 
(Tourage), Nr. 

1031R4 

Projekta mēr is ir attīstīt 
senioru tūrismu, lai 

sekmētu reģiona 

ekonomisko izaugsmi un 
atbalstītu aktīvu un 

veselīgu novecošanu. 

Notiek 
projekta 

ieviešana 

147 531,00 
EUR 

13.5. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 

Attīstīta pakalpojumu 

infrastruktūra, nodrošināta 
pakalpojumu pieejamība. 
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  .5. . Aktivitāte  

Veicināt tūrisma un aktīvās 

atpūtas infrastruktūras 

attīstību.  
 

19 Eiropas 

Reģionālais 
attīstības 

fonds, 

Interreg IVC 

Informācijas 

sabiedrības un 
informācijas 

komunikāciju 

te noloģiju  
attīstība 

audiovizuālajā 

uzņēmējdarbībā 
(Medi@tic), Nr. 

1238R4 

Identificēt un sniegt 

ierosinājumus vietējās un 
reģionālās politikas 

izstrādē, lai īstenotu un 

attīstītu informācijas 
komunikāciju te noloģiju 

 IKT  izmantošanu 

audiovizuālajā nozarē. 

Notiek 

projekta 
ieviešana 

105 170,00 

EUR 
13.2. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 
Atbalstīt jaunu 

konkurētspējīgu produktu 

izstrādi un inovācijas 
 

  . . . Aktivitāte  

Atbalstīt IKT  informāciju 
un komunikāciju 

te noloģijas  izmantošanu 

da ādās tautsaimniecības 
nozarēs.   

 

20 Saprātīga 
enerģija 

Eiropai 

„Build Up 
Skills Latvija  

Izstrādāt vadlīnijas un 
rīcības plānu, lai 

paaugstinātu strādājošo 

prasmes būvniecības jomā, 
tādējādi paaugstinot ēku 

energoefektivitāti, 

palielināt AER īpatsvaru 
ēku enerģijas patēriņā un 

samazinot CO2 emisijas. 

Projektā, uz esošās 
situācijas izpētes bāzes par 

nepieciešamo prasmju 

līmeni strādājošajiem, 
paredzēts izstrādāt 

vadlīnijas un rīcības plānu 

energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu 

(AER  nozarē strādājošo 

zināšanu un prasmju 
paaugstināšanai, kas ļautu 

veiksmīgi izmantot AER 

un sasniegt zemu enerģijas 
patēriņu ēkās pēc to 

renovācijas un 

būvniecības. 

Projekts 
ieviests 

17861,05 EUR 4.1. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 

Dabas resursi tiek 

izmantoti racionāli, 
pielietojot videi nekaitīgas 

un modernas tehnoloģijas.  

4. . . Aktivitāte 

Veicināt energoresursu 

pieejamību un efektīvu 

izmantošanu.   
 

21 Centrālā 

Baltijas jūras 

reģiona 
INTERREG 

IVA 

pārrobe u 
sadarbības 

programma 

Piesārņoto vietu 

salīdzinošā 

novērtēšana 
(BECOSI) 

 Atrast metodes kā 

paaugstināt piesārņoto 

vietu sanācijas efektivitāti. 
Integrēt piesārņoto vietu 

plānošanu telpiskās 

plānošanas sistēmā. 
 ēr grupu informēšanas 

meto u uzlabošana, lai 

tādējādi veicinātu drošāku 
vidi. 

 

Notiek 

projekta 

ieviešana 

81 776 EUR 2.1. VIDĒJA TERMIŅA 

MĒRĶIS 

Samazināts vides 
piesārņojums, attīstītas 

tehnoloģijas vides 

piesārņojuma 
mazināšanai.  

 

2.1.1. Aktivitāte 
Novērst vai samazināt 

vides piesārņojuma risku. 

 

 

 

3.2.3.  Sabiedriskā transporta pakalpojumu un plānošanas nodaļa   
 

      2012. gads sabiedriskā transporta jomā Vidzemes plānošanas reģionā ir bijis spraigs un 

aktīvs. Vidzemē ir izveidots sabiedriskā transporta sistēmas modelis, ka arī noteikti līgumsodi 

par braucienu bez biļetes vietējās un reģionālās nozīmes maršrutos. Tomēr, visbūtiskāk - esam 

pierādījuši, ka sabiedriskā transporta organizācijai ir jānotiek decentralizēti. Funkcijai jāpaliek 

plānošanas reģionu kompetencē. 

 

        Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija  Latvija 2030  nosaka, ka sabiedriskajam 

transportam mūsu valstī ir jābūt tādā līmenī, kas cilvēkiem nodrošina ērtu pārvietošanos. 
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       Tātad: 

 

- katram mūsu valsts iedzīvotājam neatkarīgi no dzīvesvietas ir jānodrošina nokļūšana katra 

novada centrā, izglītības, ārstniecības, publiskās pārvaldes iestādē vismaz divas reizes dienā, 

iestā u darba laikos; 

- ir nepieciešama sabiedriskā transporta funkcijas decentralizācija, nododot visa veida 

sabiedriskā transporta plānošanu reģioniem, kuri vislabāk pārzina situāciju savā teritorijā un 

operatīvi spētu reaģēt uz nepieciešamajām izmaiņām jebkura veida maršrutu tīklā. 

 

        Centralizētai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizācijai pastāvētu vairāki 

būtiski riski: 

- apvienojot reģionālo starppilsētu tīklu ar reģionālo vietējo tīklu, tiktu slēgti maršruti ar 

zemākajiem ieņēmumiem. Tie ir braucieni uz mazāk apdzīvotām reģiona vietām ar nelielu 

iedzīvotāju skaitu. Tātad samazinās transporta pieejamība un tiek liegtas reģiona iedzīvotāju 

tiesības uz sabiedrisko transportu; 

- apvienošanās rezultātā mazinās vietējo pasa ieru pārvadātāju tirgus daļa un līdz ar to arī 

darba vietu skaits, jo lielāko daļu starppilsētu pārvadājumu veic lielās transporta kompānijas. 

         

Vidzemes reģiona sabiedriskā transporta sistēmas modelis      

     

     2012. gadā Vidzemē, ņemot vērā Vidzemes plānošanas reģiona iedzīvotāju vajadzības un 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju kapacitāti, ir izveidots sabiedriskā transporta 

sistēmas modelis. Tas sniedz iespēju noskaidrot reģiona iedzīvotāju iespējas saņemt valsts, 

pašvaldību un citus pakalpojumus, izmantojot sabiedrisko transportu.       

 

 Izveidotais modelis darbojas kā datorizētas maršruta sistēmas attēlojums reālā laikā, kurā ir 

redzami visi pašreizējie maršruti, kas tiek veikti reģiona teritorijā. 

 arbojoties šajā sistēmā, jau laicīgi ir iespējams izvērtēt, kādu ietekmi šādas izmaiņas atstās 

uz kopējo reģiona sabiedriskā transporta plūsmu, operatīvi pārplānojot iespējamo reisu 

pārklāšanos un savstarpēji saskaņojot visa veida autobusu maršrutus. 

 

Reģionā noteikti līgumsodi bezbiļetniekiem    

     

2012. gada 12. oktobra Sabiedriskā transporta pakalpojumu komisijas sēdē klātesošie noteica 

maksimālo saskaņojamo pārvadātāju noteikto līgumsodu par braucienu bez biļetes 

reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos - līdz pieciem latiem. 

 

Tika pieņemts lēmums par  visu reģiona pārvadātāju noteikto līgumsodus saskaņošanu, jo 

kopš oktobra Latvijā notiek akcija „Za is maksā vairāk  , kuras laikā Autotransporta direkcija 

sadarbībā ar plānošanas reģioniem aktualizē problēmas par pasa ieriem, kuri autobusos brauc 

bez biļetes.       

 

Saskaņotie līgumsodi par braucienu bez biļetes Vidzemes reģionā:  

 

A/s „CATA   - Ls 5,00;  

SIA „Gulbenes autobuss   - līdz Ls 3,00;  

SIA „ adonas ceļu būves SIA  -  līdz Ls 3,00;  

SIA „Ceļavējš  -  līdz Ls 3,00;  

SIA „VTU Valmiera   - Ls 3,00;   

SIA „Vidlatauto    - Ls 5,00. 

 aunie sodi stājās spēkā 2012. gada 1. decembrī. 
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 3.2.4.   Vidzemes plānošanas reģiona  ES fondu informācijas centrs 
 

            2012. gads Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centram bijis ra īgs. 

 oorganizēti 39 semināri, kurus noklausījušies teju 800 cilvēku. Arī tematu loks bijis gana 

plašs, sākot ar projektu pieteikumu sagatavošanu, beidzot ar sociālo mediju pielietošanu ES 

SF projektu popularizēšanā. 

         Saistībā ar izmaiņām Publisko iepirkumu likumā, kas stājās spēkā 2012. gada 1. augustā, 

liela uzmanība aizvadītajā gadā vērsta tieši šī likuma aktualitātēm, kā arī iepirkumu 

procedūras visiem posmiem. Tāpat organizēti semināri par aktuālajām atbalsta programmām 

uzņēmējdarbībā, kvalitatīvu mājas renovācijas projekta ieviešanu un iepirkuma procedūras 

veikšanu, kvalitatīvu ēku renovāciju, daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas 

pasākumiem, projektu izstrādi un vadību un daudzām citā tēmām. 

           2012. gadā pastiprinātu uzmanību esam vērsuši arī uzņēmējdarbības attīstības 

veicināšanai reģionā. Aktīvi darbojāmies, lai popularizētu klastera veidošanas ideju Vidzemē, 

sadarbojoties ar Somija pārtikas klasteri un komunicējot ar vietējiem uzņēmējiem par pārtikas 

klastera attīstības iespējām Vidzemē. Tāpat Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvjiem un 

citiem interesentiem bija iespēja apmeklēt pasaulē zināma klasteru eksperta Aifors Fovca – 

Viljamsa (Ifor Ffowcs – Williams  lekciju klasteru attīstības jomā. Arī nākotnē turpināsim 

strādāt pie šīs idejas un Vidzemes uzņēmējdarbības potenciāla attīstības kopumā. 

          Pērn esam uzņēmuši kolēģus no citiem plānošanas reģioniem, kā arī dalījušies pieredzē 

ar kolēģiem no Bulgārijas, kuriem ES fondu ieviešanas process vēl tikai priekšā. Tāpat esam 

devušies ciemos uz citiem reģioniem, iepazinušies ar Līvānu un Ogres novada pieredzi 

projektu ieviešanā. Tā bijusi lieliska iespēja mācīties vienam no otra un pārņemt labāko 

turpmākās darbības uzlabošanai. 

           ūsu galvenais uzdevums ir sniegt aktuālāko informāciju par atbalsta programmām, 

tajās pieejamo finansējumu un sniegt konsultācijas ikvienam, kam nepieciešama palīdzība 

atrast sev piemērotāko finansējuma avotu un sagatavot projektu pieteikumu. Tādēļ aicinām 

ikvienu - uzņēmējus,  VO, pašvaldību darbiniekus, privātpersonas - jebkuru, kas vēlas 

izmēģināt savus spēkus projektu jomā, sazināties ar mums, lai varam organizēt tādus 

pasākumus un piesaistīt tādus lektorus, kas tiešām sniegs patiesu ieguldījumu un būs 

apmeklētājiem vērtīgi. 

3.2.5. Sadarbība ar Francijas Lejasreinas departamentu   

         2012. gads sadarbības vēsturē ar Francijas Lejasreinas departamentu bija nozīmīgs, jo 

vēl uz 4   etriem  gadiem tika pārslēgts Vidzemes reģiona un Lejasreinas departamenta 

sadarbības līgums. Svinīgajā ceremonijā Valmierā piedalījās Francijas vēstniece Latvijā,  VPR 

attīstības padomes priekšsēdētājs, pašvaldību vadītāji, kā arī Lejasreinas departamenta 

padomes deputāti. Kopš līguma parakstīšanas uzsākti vairāki kultūras projekti, kā arī turpināts 

attīstīt kājnieku tūrismu Vidzemē. Ik gadu sadarbība ar Lejasreinas departamentu uzņem 

jaunus apgriezienus - 2013. gads sola jaunu virzību sadarbībai uzņēmējdarbības jomā. 

        Būtiski notikumi norisinājušies sadarbībā kultūras jomā, piemēram, fotogrāfa Reiņa 

Hofmaņa rezidence Strasbūrā, kā rezultātā tapa lieliska fotogrāfiju izstāde  Akmeņi , kā arī 

izdots izstādes katalogs.  2012. gadā izstādi bija iespējams apskatīt Strasbūrā, Francijas 

Institūtā Rīgā kā arī vairākas Vidzemes plānošanas reģiona pilsētās. 

http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/125959/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/125961/
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          Tāpat sadarbības ietvaros tika tulkota  Eiropā plaši pazīstamā elzasiešu mākslinieka, 

rakstnieka Tomija Ungerera pasaka  Trīs laupītāji . Grāmata izdota bilingvālā izdevumā 

fran u un latviešu valodās. Grāmatas kā dāvinājums tika nodots Vidzemes plānošanas reģionā 

esošajām bibliotēkām.  Apjomīga Tomija Ungerera zīmējumu, ilustrāciju  izstāde bija 

apskatāma arī Latvijas  ākslas akadēmijā un Valmieras novadpētniecības muzejā. Izstāde 

tapa sadarbībā ar Tomija Ungerera muzeju Strasbūrā, Francijas Institūtu Rīgā. Tā bija pirmā 

autora darbu izstāde Latvijā. 

      Sadarbība starp  abas aizsardzības pārvaldi, Veclaicenes pagastu un Lejasreinas 

departamentā darbojošos Vogēzu kluba federāciju veiksmīgi turpina kājāmgājēju taku 

maršrutu  ierīkošanu Vidzemē. 2012. gadā Vogēza kluba federācijas speciālistu vadībā 

Veclaicenes pagastā ar sertificētu federācijas mar ējumu tika nomar ētas divas jaunas 

kājnieku tūrisma takas – Peļļu un Ilgāja– kopā aptuveni 11 kilometru garumā.  Taku 

ierīkošanā kopā strādāja pārstāvji no Veclaicenes pagasta pārvaldes,  abas aizsardzības 

pārvaldes, Vidzemes Augstskolas Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes, kā arī aktīvākie 

Veclaicenes iedzīvotāji.  Šobrīd maršruta kopējais garums jau sasniedz 25 kilometrus.  

      2013. gadā plānots kājnieku tūrisma projektu turpināt, popularizējot izveidotos 

kājāmgājēju maršrutus, kā arī ierīkojot jaunus. 2013. gadā Vidzemes plānošanas reģions 

turpinās sadarbību kultūras, tūrisma un uzņēmējdarbības jomā, aktīvi iesaistīsies arī 

Frankofonijas ietvaros rīkotajos pasākumos.   

3.2.6. VPR 2012.gads kultūras jomā  

         2012. gada Reģiona prioritāte bija pilnveidot reģiona kultūras darbinieku profesionālās 

zināšanas, kā arī maksimāli veicināt kultūras iestā u sadarbību, veidot sadarbības tīklu.  

       Svarīgi ir skaidri apzināties katras kultūras institūcijas misiju un spēt saredzēt, kā strādāt, 

lai īstenotu organizācijas mēr us.  āspēj paredzēt situācijas, jāpazīst savs apmeklētājs, jāzina 

viņa vēlmes, jāprot vadīt kultūras procesus, atrast nepieciešamo finansējumu. Tam visam 

nepieciešamas zināšanas un nepārtraukta pieredzes papildināšana, ko arī mēs, kā Vidzemes  

plānošanas reģions, cenšamies sniegt. 

      Zināšanas da ādu semināru, apmācību un pieredzes braucienu veidā ir sniegtas visiem 

kultūras darbiniekiem, kas to ir vēlējušies gūt. Esam gandarīti, ka starp Vidzemes kultūras 

nozares pārstāvjiem ir izveidojusies ļoti cieša, atbalstoša un vienota komanda. 

       Aizvadītajā gadā esam strādājuši, lai nodrošinātu profesionālās mākslas pieejamību 

Vidzemes reģiona iedzīvotājiem. Aizvadītajā gadā notikuši 27 pasākumi un Vidzemes 

iedzīvotājiem bijusi iespēja apmeklēt teātri, cirku, da ādus muzikālos pasākumus, 

koncertuzvedumus, operas izrādes, kamerizrādes un baudīt d eza mūziku. 

       Ļoti svarīga darba daļa bijusi un ir metodiskās un konsultatīvās palīdzības nodrošināšana 

kultūras speciālistiem Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībās.  

        Aktīvi norisinājies darbs pie projekta „Kapacitātes paaugstināšana kultūras nozares  

projektu un pasākumu īstenošanai Vidzemes plānošanas reģionā , kura ietvaros noorganizēts 

kultūras darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz  augavpili, aktīvā veidā ģenerētas 

kultūras projektu idejas –  ākotnes pilsētas spēle. Tāpat notikusi aktīva kultūras darbinieku 

profesionālo zināšanu celšana, noorganizējot desmit mācību reizes, kurās dalībnieki apguva 

zināšanas, kas nepieciešamas veiksmīgai projektu īstenošanai.  ācību reizēs klātesošajiem 

http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/125958/
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bija iespēja uzzināt par kultūru kā peļņas avotu, mārketinga sniegtajām iespējām, 

finansējuma piesaistes veidiem un citiem aktuāliem tematiem par kultūras projektu izstrādi. 

        Ar Kultūras ministrijas atbalstu notikuši trīs semināri. Viens no tiem bija Vidzemes 

plānošanas reģiona kultūras speciālistu ikgadējā tikšanās, kuras laikā tika runāts par 

gaidāmajām aktualitātēm 2012. gadā.  oorganizēts arī informatīvais seminārs par „Vidzemes 

kultūras programma 2012  projektu konkursa noteikumiem un projekta pieteikuma izstrādi. 

Kā arī seminārs par Kultūrkapitāla fonda izsludinātā konkursa projektu pieteikuma 

aizpildīšanas nosacījumiem. 

         2012. gadā veiksmīgi noslēgusies Vidzemes kultūras programma 2011, kurā realizēti 20 

kultūras projekti.  

          Reģions nodrošina pārstāvību Kultūras ministrijas konsultatīvajā padomē, kuras 

uzdevums ir sniegt ministrijai ieteikumus, kas palīdzētu izvērtēt no valsts bud eta finansējamo 

izglītojamo skaitu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un deju izglītības programmās. 

          2012. gadā turpinājās aizsāktais darbs pie reģiona kultūras darbinieku profesionālo 

zināšanu pilnveidošanas, organizējot da ādus seminārus, mācības un pieredzes apmaiņas 

braucienus.  

       Kā zināms, nākamais – 2013.-  ir XXV Vispārējo latviešu  ziesmu un XV  eju svētku 

gads. Svētki noteikti ir gada nozīmīgākais kultūras notikums un liels prieks, ka dalībnieku 

vidū plaši pārstāvēti būs arī Vidzemes reģiona pašdarbības kolektīvi.  

       Vidzeme ir Latvijas kultūras šūpulis, tādēļ svarīgi kopīgiem spēkiem kopt mūsu kultūras 

mantojumu, tradīcijas, neaizmirstot iet laikam līdzi un saskatīt iespējas attīstīt 21. gadsimta 

kultūru Vidzemē. 

3.2.7. Vidzemes pārtikas klasters  

        2012. gads Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasterim ir bijis notikumiem 

bagāts. Esam ieguvuši jaunus sadarbības partnerus un dalībniekus, un klastera vārds ir 

izskanējis pasaulē. Sadarbības rezultātā Vidzemē aizvadīta Somijas pārtikas klastera 

koordinatora „Foodwest  vizīte, klastera dalībnieki ir iepazinušies ar klasteru attīstības 

starptautisko pieredzi un viesojušies pārtikas izstādēs Somijā. Raugoties nākotnē, 2013. gadā 

turpināsies darbs pie sadarbības tīkla veidošanas Baltijas jūras reģionā un turpmākās klastera 

attīstības.     

Baltijas Jūras reģiona pārtikas klasteru konference – sadarbības sākums              

  

        2012. gada  6.- 7.martā Helsinkos norisinājās konference par Baltijas  ūras reģiona 

pārtikas klasteru sadarbības tīkla izveidi, kuru organizēja „Foodwest - Somijas pārtikas 

klastera koordinētājs.  

         Konferencē piedalījās pārtikas klasteru un ar pārtikas ra ošanu saistītu zinātnisko 

institūciju pārstāvji no Somijas, Zviedrijas, Vācijas,  ānijas, Polijas un Baltijas valstīm. 

          Konferences galvenā ideja - sākt veidot Baltijas  ūras reģiona valstu sadarbības tīklu 

pārtikas klasteru starpā. Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvis Kristaps Ro āns konferencē 

http://www.vidzeme.lv/lv/informacija_uznemejiem/38/125954/
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prezentēja Vidzemes pārtikas klasteri un piedalījās diskusijās par vienota sadarbības tīkla 

attīstīšanu. 

         Somijas pārstāvji izrādīja interesi vasarā pieredzes apmaiņas vizītē doties uz Latviju un 

tikties ar Vidzemes pārtikas klastera uzņēmumiem. Gada beigās Baltijas  ūras reģiona pārtikas 

klasteru sadarbības iniciatīva „BSR Food Cluster Network  tika apstiprināta arī kā viens no 

Baltijas  ūras reģiona „BSR Stars  programmas projektiem.         

 

 

Somijas pārtikas klastera koordinatora vizīte Vidzemē un Baltijā            

           2012. gada 4. - 7. jūnijā Latvijā un Lietuvā pieredzes apmaiņas vizītē viesojās Somijas 

pārtikas nozares uzņēmēju delegācija.  

       Brauciena laikā Rīgā norisinājās seminārs par Baltijas valstu pārtikas tirgus aktuālajām 

tendencēm, kurā somu uzņēmējus iepazīstinājām arī ar Vidzemes pārtikas klastera darbību. 

        Ar savām zināšanām un pieredzi dalījās arī klastera dalībnieki, Vidzemes uzņēmēji - Z/S 

 Gundegas  un „S pats&Sons  īpašnieki Andris un Lauris Špati.        

 

        Skandināvijā arvien lielāks kļūst pieprasījums pēc augstas kvalitātes, veselīgas un 

diētiskas pārtikas ar izcilām īpašībām, piemēram, me a ogām ar augstu antioksidantu saturu. 

Tāpat pieprasīti ir  dzīvesstila produkti , kas apvieno da ādus zīmolus.  

         Kā piemēru var minēt Somijas kompānijas „Fazer  ra otos „Angry Birds  saldumus. 

Vidzemes ogu audzētāji Somijas kolēģus iepazīstināja ar saviem uzņēmumiem, darbību un 

produktiem.  alība seminārā sniedza unikālu iespēju Vidzemes uzņēmējiem Latvijā 

vienkopus satikt vairāk nekā 20 Somijas uzņēmēju organizāciju pārstāvjus, lai pārrunātu 

jomas aktualitātes un apmainītos pieredzē.          

 

        Gada otrajā pusē, no 25. septembra līdz 2 . septembrim Vidzemes plānošanas reģions, 

piedaloties Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera attīstīšanā, Vidzemē uzņēma 

Somijas pārtikas klastera pārstāvjus.                 

                 

        Vizītē ieradās astoņi speciālisti, kuri klastera ietvaros palīdz attīstīties Somijas pārtikas 

ra otājiem, kā arī sadarbojas ar uzņēmumiem un pārtikas klasteriem Baltijas jūras reģionā.  

Vizītes dalībnieki bija Somijas pārtikas klastera piecu ekspertīzes centru programmu vadītāji 

un klastera programmas vadošais koordinators  uka Le tēnkorva  Jukka Lähteenkorva).         

 

       Somijas uzņēmumu attīstības speciālisti norāda, ka, attīstot pārtikas klasteru sadarbību, ir 

iespējamas da ādas uzņēmumu atbalsta formas. Tās ir pieredzes apmaiņas vizītes abu valstu 

uzņēmumos, konsultāciju un padomu sniegšana, kā arī atseviš i uzņēmumi var iesaistīties 

da ādos projektos. Ar Somijas pārtikas klastera koordinatora atbalstu, uzņēmējs Vidzemē var 

atrast partneruzņēmumu Somijā un kopīgi attīstīt uzņēmējdarbību.               

 

         Sarunās ar Vidzemes klastera dalībniekiem par turpmāko sadarbību, Somu kolēģi 

norādīja uz vīziju - attīstīt Baltijas jūras reģiona vienotu pārtikas tirgu, kurā visu reģiona 

valstu pārtikas ra otājiem būtu pieejami sadarbības partneri, tiem būtu atvieglotas iespējas 

pārdot savu produkciju citās reģiona valstīs, kā arī būtu iespējas kopīgi censties iekarot citu 

valstu, piemēram, Ķīnas un Krievijas tirgus.         
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        Somijas pārtikas klastera attīstības speciālistu pieredzes apmaiņas brauciena mēr is bija 

iepazīties ar inovatīviem pārtikas ra otājiem Vidzemē un ciešākas sadarbības veicināšana 

starp Somijas un Vidzemes pārtikas klasteriem. Tas sekmētu abu klasteru uzņēmēju un 

pētnieku sadarbību, kas nākotnē Vidzemes uzņēmējiem varētu palīdzēt savu produkciju pārdot 

Somijas un Baltijas jūras reģiona tirgos.   

 

Klastera dalībnieku dalība pārtikas izstādē „Food&Life Expo” un Kauhajoki  pārtikas 

gadatirgū   

         Turpinot sekmīgu sadarbību ar Somijas pārtikas klasteri, 2012. gada 10. un 11.februārī 

uz izstādi „Food&Life Expo  Somijas pilsētā  Seinäjoki devās Vidzemes augstas pievienotās 

vērtības pārtikas klastera dalībnieki SIA „ imdiņi , „Skrīveru saldumi , Z/S „Gundegas  un 

SIA „Perfecto .  

           Visiem dalībniekiem izstādē bija izveidots kopējs stends un apmaksāta dalība. Par to 

parūpējās Seinäjoki  reģionālais biznesa centrs, kas sadarbojas ar Somijas pārtikas klastera 

koordinatoru „Foodwest . 

        Izstāde notika otro gadu, un tās tematika bija pārtika un veselīgs dzīvesveids. 

Uzņēmējiem tā bija iespēja iepazīt skandināvu pircēju iepirkšanās paradumus un vēlmes, kā 

arī iegūt informāciju par cenu politiku.  alība izstādē kalpoja arī uzņēmumu atpazīstamības 

veicināšanai. Pēc izstādes apmeklējuma uzņēmēji izrādīja interesi arī turpmāk sadarboties ar 

Somijas partneriem, tai skaitā, arī piedaloties citās pārtikas izstādēs Somijā.          

                 

          Savukārt no 31. augusta līdz 2. septembrim Somijā norisinājās Kau ajoki pārtikas 

gadatirgus, kurā piedalījās SIA "S pats&Sons" un Pētnieciskā jaunsaimniecība "Gundegas". 

Kā pastāstīja z/s „Gundegas  īpašnieks Andris Ansis Špats: „ ūsu mēr is bija ne tikai 

iepazīstināt somus ar mūsu jaunajiem izstrādājumiem, bet arī meklēt iespējamos sadarbības 

partnerus tirdzniecībā, jo Somijā sākt pārdot mūsu produkciju ir grūti.  Klastera dalībnieks 

atzīst, ka, salīdzinot ar viņu līdzšinējo pieredzi, Kau ajoki gadatirgus apmeklējums vērtējams 

ar plus zīmi. Izdevies segt gan brauciena, gan izstādes izmaksas, un Somijas pircēji atzinīgi 

novērtējuši viņu produkciju. „ au no Latvijas pieredzes zinām, ka katrā pilsētā ir „savi 

pircēji , jaunai produkcijai ir pakāpeniski jāpārliecina. , norāda Andris Ansis Špats.             

 

Jauni sadarbības partneri un klastera dalībnieki 

         Gada sākumā kopā ar ārvalstu partneriem – pārtikas klasteriem Somijā, Zviedrijā, 

Spānijā un Portugālē, izmēģinājām savus spēkus sagatavot projekta pieteikumu ES 7. ietvara 

programmas projektu konkursā. Lai gan ļoti sīvās Eiropas Savienības līmeņa konkurences dēļ 

projekts atbalstu neguva, tomēr sadarbība ar projekta izstrādē iesaistītajiem ārvalstu 

partneriem turpinās.  ākotnē tā var realizēties kopīgos projektos un citās sadarbības formās. 

         Arī Vidzemes pārtikas klastera dalībnieku pulks ir kļuvis kuplāks, klāt piepulcējoties 

jauniem piena pārstrādes, ogu, specializētas veselīgas un funkcionālas pārtikas un iepakojuma 

ra ošanas nozarē strādājošiem uzņēmumiem, kuri ir izrādījuši interesi sadarboties un attīstīt 

klastera iniciatīvu. Ir notikušas vairākas klastera dalībnieku kopīgās sanāksmes, katru reizi citā 

uzņēmumā vai zinātniskajā institūcijā, lai uzņēmējiem būtu vairāk iespēju iepazīties ar to, kā 

strādā citi, un dalīties savā pieredzē. 
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Jaunas zināšanas un izaugsme    

     2012. gada 22. oktobrī Vidzemes plānošanas reģiona organizētajā seminārā Valmieras 

Biznesa un inovāciju inkubatorā  VBII  ar savu prezentāciju „Klasteru attīstība: starptautiskā 

perspektīva  uzstājās vairāk nekā 20 gadus klasteru attīstības jomā strādājošs starptautiski 

atzīts speciālists Ifors Fovcs – Viljams (Ifor Ffowc Williams  no  aunzēlandes.  Eksperts 

stāstīja par klasteru attīstības ārzemju pieredzi un piedalījās diskusijā par uzņēmējdarbības 

klasteru attīstīšanas iespējām Latvijā.       

 

        Kā norādīja eksperts, tad klasteri un ar tiem saistītā specializācija ir „atslēga  uz 

modernas ekonomikas attīstību. Lai klasteri sekmīgi attīstītos, nepieciešama uzņēmumu 

gatavība mainīties un sadarboties konkurences apstākļos, kā arī publiskā sektora ilgtermiņa 

atbalsts klasteru izaugsmei. Uzņēmumiem būtiski ir atrast savu spēcīgo darbības pusi un izcelt 

to. Fovcs – Viljams uzsvēra, ka starptautiskā pieredze skaidri parāda, ka reģioni ar spēcīgiem 

klasteriem uzrāda augstāku ekonomikas sniegumu. Uzņēmumi, kuri ir klasteros, ir daudz 

konkurētspējīgāki nekā līdzīgas specializācijas uzņēmumi, kuri nedarbojas klasteros. 

        Pēc semināra attīstības speciālists vadīja mācību semināru Vidzemes pārtikas klastera 

dalībniekiem, kurā pārrunāja da ādu ārvalstu pārtikas klasteru labo pieredzi, kā arī dalībnieki 

iepazinās ar Fovca-Viljamsa izstrādāto un daudzviet ieviesto klasteru attīstības „ 12 soļu  

s ēmu. Semināra laikā eksperts norādīja, ka Vidzemes pārtikas nozarei ir potenciāls spēcīga 

klastera attīstībai. Lai tas notiktu, ir nepieciešams klasteru dalībnieku starpā meklēt kopīgas 

sadarbības projektu idejas un iespējas. Pārtikas klasterim ir svarīgi identificēt tās lietas, kas 

kavē tā dalībnieku izaugsmi, lai, kopīgi sadarbojoties, tās pārvarētu.  
 

 

Vidzemes pārtikas klastera nākotnes plāni     . gadā    

        2013. gadā Vidzemes pārtikas klasteris turpinās savu attīstību, piesaistot jaunus klastera 

dalībniekus un meklējot sadarbības partnerus, kā arī nosakot turpmākos attīstības virzienus un 

strādājot pie kopīgām projektu iecerēm.  

       Plānota ir klastera mājaslapas izveide un klastera jaunā sadarbības līguma noslēgšana.        

Pirmais jaunā gada mēnesis tiks pavadīts, organizējot kārtējo Vidzemes pārtikas klastera 

dalībnieku tikšanos Vidzemes Augstskolā, bet jau martā tiek plānota klastera pārstāvniecība 

konferencē par augstvērtīgas un veselīgas pārtikas nozīmi veselības nozarē.   
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IV. Vidzemes plānošanas reģiona valsts budžeta finansējums un tā 

izlietojums 

Vidzemes plānošanas reģiona valsts bud eta finansējums un tā izlietojums dots nākamajā 

tabulā. 

 

    Vidzemes plānošanas reģiona valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (Ls) 
 

Posteņa nosaukums Plāns - tāme 

2012. gadam 

(naudas plūsma) 

Budžeta izpilde 

    .gadā 

(naudas 

plūsma) 

Budžeta 

izpilde 

    .gadā 

Izpilde pēc 

uzkrāšanas 

principa 

    .gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Izpilde pēc 

uzkrāšanas 

principa 

    .gadā 

(faktiskā izpilde) 

IEŅĒMUMI 3 707 930 3 707 930 3 568 196 3 610 684 3 103 428 

 aksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 7 032 7 032 14 485 27 411 11 372 

Ārvalstu finanšu palīdzība 95 833 95 833 100 561 95 833 0 

Transferti 3 605 065 3 605 065 3 453 150 3 487 440 3 092 056 

IZDEVUMI KOPĀ 3 621 101 3 621 101 3 238 944 3 567 497 3 099 538 

Uzturēšanas izdevumi 3 602 903 3 602 903 3 235 561 3 560 545 3 090 774 

Kārtējie izdevumi  762 902 762 902 499 771 802 319 462 117 

Subsīdijas un dotācijas 2 553 088 2 553 088 2 628 657 2 553 088 2 628 657 

Kārtējie maksājumi Eiropas 
Kopienas bud etā un starptautiskā 

sadarbība  

94 381 94 381 0 24 740 0 

Uzturēšanas izdevumu transferti  192 532 192 532 107 133 180 398 0 

Kapitālie izdevumi  18 198 18 198 3 383 6 952 8 764 

Atlikums gada sākumā 484 096 484 096 154 844 X X 

Atlikums gada beigās 570 925 570 925 484 096 X X 

            

       etalizēta  informācija par  finansējumu un tā izlietojumu 2012. gadā –  Vidzemes 

plānošanas reģiona 2012. gada pārskatā:   

 

https://bp.kase.gov.lv/pub5.5/code/pub.php?module=pub&orgs=min. 
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V.Nākamajā gadā plānotie pasākumi 
 

5.1. Būtiskās pārmaiņas, VPR darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem 

 

• 2012. gadā samazināta valsts bud eta dotācija par Ls 2787, kas negatīvi ietekmēja 

iestādes darbu,  jo iepriekšējos atskaites periodos finansējums tika samazināts divreiz gadā. 

• 2012. gadā reģionā pabeigti realizēt   projekti, bet uzsākti realizēt 9 jauni pārrobe u 

sadarbības projekti.  auno projektu uzsākšana ir saistīta ar ievērojamu resursu ieguldījumu, 

ņemot vērā visas iestādes finansiālo kapacitāti. 

 

5.2. Paredzamie VPR pasākumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību: 

 

• uzsākt VPR attīstības programmas un ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādi; 

• sabiedriskā transporta organizēšana reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos; 

• turpināt darbu, kas saistīts ar visiem 2012. gada sadarbības partneriem; 

• attīstīt aktivitātes, kas saistītas ar pašvaldību, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju 

konsultēšanu; 

• piedalīties vismaz 5 projektos kā partnerim; 

• sniegt atbalstu pašvaldībām projektu pieteikumu sagatavošanai ES Struktūrfondu, 

Kopienas iniciatīvu un citu finanšu instrumentu finansējuma saņemšanai; 

• piedalīties Eiropas Savienības SF, t.sk. Eiropas Teritoriālās Sadarbības programmu 

2014 – 2020 izstrādē; 

• celt pašvaldību darbinieku kapacitāti, organizējot apmācību seminārus un pasākumus 

par teritorijas plānojumu un attīstības programmu izstrādi, integrāciju Eiropas Savienībā, ES 

Struktūrfondu finansējuma apgūšanas iespējām, projekta vadības ciklu, ES politikām u.c.; 

• stiprināt reģiona, it īpaši austrumu pierobe as pašvaldību attīstību konkurētspējas 

veicināšanai nacionālajā un starptautiskajā līmenī; 

• veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu, noteikt sociāli un ekonomiski 

izdevīgākos enerģijas veidus Vidzemē; 

• attīstīt sadarbību un radīt pozitīvu tēlu par reģionu attiecībās ar ārvalstīm, 

starptautiskajām institūcijām, citiem potenciālajiem investoriem; 

• turpināt līdzdalību citu institūciju un reģionu organizētajos projektos, ja tie dod labumu 

Vidzemes plānošanas reģionam. 

• pārstāvēt reģiona pašvaldību intereses attiecībās ar valsts, citu reģionu, 

starptautiskajām institūcijām un ārvalstīm. 

 

5.3.  Būtiskie riski un neskaidrie apstākļi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību: 

 

• valsts finansējuma nodrošināšana tādā apmērā, kas būtu atbilstošs deleģēto funkciju 

apjomam; 

• pašvaldību iespējas līdzfinansēt reģionālus projektus, t.sk., izglītojošus seminārus un 

konferences pašvaldību darbinieku kapacitātes celšanai; 

• savstarpējās sadarbības attīstība starp reģiona vietējām pašvaldībām un pašvaldību 

sociālekonomiskajiem partneriem; 

• valsts finansējuma garantēšana reģionālo projektu līdzfinansēšanai un 

priekšfinansēšanai; 

• efektīvākas savstarpējās sadarbības nodrošināšana starp Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju un plānošanas reģioniem reģiona interešu aizstāvēšanā un 

pārstāvēšanā. 

 


