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Priekšvārds 

2018. gads mums ir pierādījis, ka dzīve Vidzemē 

var būt ne tikai ar perspektīvu personīgai un 

kopējai sabiedrības attīstībai, bet tā var būt arī 

aizraujošāka par to dzīvi, kas ir lielpilsētā.   

Kvalitatīvi dzīves apstākļi, darba iespējas, uz 

iedzīvotāju vajadzībām balstītu pakalpojumu 

piedāvājums un pievilcīga dzīves vide ir faktori, kas 

var palīdzēt gan noturēt esošos iedzīvotājus, gan 

piesaistīt jaunus. Samazināta iedzīvotāju blīvuma 

apstākļos dzīves kvalitātes nodrošināšanai 

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) 

iedzīvotājiem ļoti svarīgas ir mobilitātes iespējas 

(sabiedriskais transports, ceļu infrastruktūra), 

kvalitatīvi savienojumi starp dzīvesvietu un 

darbu/pakalpojumu centriem reģionā un 

pieejamību un sasniedzamību atbalstoša 

infrastruktūra. Esam apņēmības pilni turpināt 

strādāt pie sabiedriskajam transportam alternatīvu 

risinājumu iedzīvināšanas Vidzemē vietās, kur sabiedriskais transports nav rentabls, 

tāpēc tā pakalpojums ir pieejams ļoti reti vai arī nav pieejams vispār.  

Vidzemes reģionu raksturo augsta vides kvalitāte, ekosistēmu līdzsvars un salīdzinoši 

zemāks vides piesārņojums. Vidzeme ir bagāta ar bioresursiem (augsnēm, ūdeni, 

mežiem u.c.), kas veido augstvērtīgu dzīves vidi un rada labvēlīgus nosacījumus 

reģiona attīstībai. Globālās klimata pārmaiņas ietekmē šo resursu pastāvēšanu un 

prasa tūlītēju rīcības un paradumu maiņu dzīvībai būtisku resursu saprātīgai 

izlietošanai un esošo bioresursu kvalitātes saglabāšanai. Lai mazinātu resursu 

neefektīvu izlietošanu, Vidzemē prioritāra ir energopārvaldības uzlabošana, kas vērsta 

uz energoefektivitāti, kā arī virzība uz aktīvāku un efektīvāku koksnes, vēja, biogāzes 

un saules enerģijas izmantošanu. Vidzemē ir uzsāktas iniciatīvas saimnieciskās 

aktivitātes un iedzīvotāju ikdienas paradumu maiņai atkritumu apjoma mazināšanai.  

Globālie pārmaiņu procesi izraisa nepieciešamību mazināt reģiona ekonomikas 

ievainojamību padarot to gudrāku, ilgtspējīgāku un konkurētspējīgāku. Vidzemei 

raksturīga agrāra ekonomiskā struktūra ar vēl pilnībā neatklātu pievienotās vērtības 

potenciālu un nelielu inovatīvo uzņēmumu īpatsvaru. Tādēļ prioritāra ir sadarbības 

veicināšana starp uzņēmējiem un zinātniskajām institūcijām, inovāciju spēju 

stiprināšana un zināšanu pārnese, ražojot un virzot tirgū augstākas pievienotas 

vērtības produktus. Jau šobrīd VPR nodrošina iespēju reģiona uzņēmējiem tepat uz 

vietas saņemt atbalstu sadarbības partneru meklēšanai inovāciju radīšanas nolūkos 

Latvijā un ārvalstīs inovāciju brokeru tīkla ietvaros. Virzoties uz ilgtspējīgu ekonomikas 

modeli, kas balstīts uz cilvēka, bioresursu un peļņas principu līdzsvaru, Vidzeme arī 

turpmāk strādās, lai attīstītu aprites ekonomiku un bioekonomiku. 

Īstenoto projektu ietvaros tiek rastas produktīvas pārrobežu partnerības, kas ļauj uz 

reģionu pārvest ārvalstu tendences inovāciju radīšanā uzņēmējdarbībā un publiskajā 

sektorā, kā arī, lai vērstu uzmanību tādu jomu attīstībai kā, piemēram, 

energoefektivitāte, alternatīvi pārvietošanās veidi lauku teritorijās, dabas resursa 

izpēte un izmantošana tūrisma piedāvājuma stiprināšanai. 
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Vidzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs (http://invest.vidzeme.lv/) jau 

šobrīd īsteno un arī plāno turpināt koordinēt trīspusējo sadarbību reģionā starp 

publisko sektoru, pētniecību un uzņēmējdarbības sektoru, organizējot dažādus 

pasākumus. Viens no tādiem ir Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā Vidzemes 

Inovāciju nedēļa. Pasākuma formāts iekļauj virkni radošu un praktisku pasākumu 

reģiona teritorijā, kur aicināti piedalīties gan publiskā sektora, gan biznesa, gan 

pētniecības institūciju pārstāvji un citi interesenti, rosinot esošos un topošos 

uzņēmējus, darbiniekus, vadītājus saskatīt inovāciju potenciālu savā ikdienā. Inovāciju 

nedēļa kalpo kā platforma izpratnei par to, ka inovācija nav tikai, piemēram, augsto 

tehnoloģiju uzņēmumu privilēģija. Spēja radīt inovācijas ir viens no 

priekšnosacījumiem, kas ļauj arī maziem un vidējiem uzņēmumiem pakāpties priekšā 

konkurentiem. Tāpat inovācija ir cieši saistāma arī ar mūsdienīgu valsts un pašvaldību 

pārvaldību. To visu atspoguļojam nedēļas garumā, plašāk lasiet: 

http://innovation.vidzeme.lv/lv/.  

Maz ticams, ka pie strauji mainīgās vides mums apkārt, valsts pārvaldē varētu 

turpināties rutīnas darbs ierastajā kārtībā. Ja ne darbinieki paši, tad tieši apkārtējā vide 

un notikumi liek meklēt jaunus, radošus un efektīvākus risinājumus līdzšinējām 

problēmām, ar kurām ne mazums saskaras pašvaldības reģionos. Jauninājumiem 

atvērta pašvaldība spēj ne tikai piesaistīt jaunus iedzīvotājus, bet arī efektīvi pārdalīt 

un lietot tās rīcībā esošo budžetu.  

Aicinu Vidzemē priekšplānā izvirzīt mērķtiecību un stratēģisku plānošanu. Būsim 

drosmīgi un gatavi ik dienas pamēģināt ko jaunu! 

Neviena organizācija nespēj pastāvēt bez tās vērtīgākā resursa – darbiniekiem. Vēlos 

pateikties VPR darbiniekiem par enerģiju, iniciatīvu un izcilu darbu, nesot Vidzemes 

vārdu Latvijā un pasaulē. 

Ikviena vidzemnieka aktīva nostāja un jēgpilns darbs stiprina vietas izcilību –  Lai ceļš 

ved augšup! 

  

Cieņā 

 

Hardijs Vents 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs 

  

http://invest.vidzeme.lv/
http://innovation.vidzeme.lv/lv/
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1 PAMATINFORMĀCIJA 

 

1.attēls. Plānošanas reģionu izvietojums Latvijas teritorijā 

 

Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk – VPR) ir viens no 5 (pieciem) plānošanas reģioniem, 

kas ir teritoriāli lielākais Latvijā, aizņemot 23,6 % no valsts teritorijas. Tā kopējā platība ir 15 

245, 43 km2.  

Reģionā ietilpst 26 pašvaldības: viena republikas nozīmes pilsēta – Valmiera un 25 novadi – 

Alūksnes, Amatas, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cesvaines, Cēsu, Ērgļu, Gulbenes, 

Jaunpiebalgas, Kocēnu, Līgatnes, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, 

Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Varakļānu un Vecpiebalgas.  

Plānošanas reģionu teritoriju nosaka Ministru Kabinets ( MK nr.391 “Noteikumi par plānošanas 

reģionu teritorijām”, 05.05.2009) 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Vidzemes plānošanas reģionā 2018. gadā 
bija 188 494 iedzīvotāji, to skaits ir samazinājies, jo 2017. gadā Vidzemes reģionā tika reģistrēti 
191 794 iedzīvotāji. 
Dzimušo skaits 2018. gadā Vidzemes reģionā – 1838 jeb 9,75 jaundzimušie uz 1000 
iedzīvotājiem (2017. gadā uz katriem 1000 iedzīvotājiem bija 10,01 jaundzimušie).  
Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati, 2018. gada decembrī reģistrēti 5732 
bezdarbnieki, bezdarba līmenis Vidzemes reģionā – 4,9%. 
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2.attēls. Iedzīvotāju blīvums Vidzemes plānošanas reģionā, 2018. gada sākumā (pēc 
Centrālās statistikas pārvaldes datiem) 
 
Vidzeme ir Eiropas Savienības robežreģions, ko šķērso vairāki nozīmīgi starptautiskie 
transporta koridori, nodrošinot Vidzemei tiešus sakarus ar lielākajiem reģionu centriem kaimiņu 
valstīs - Tartu un Tallinu Igaunijā, un Pleskavu, Novgorodu un Sanktpēterburgu Krievijā. 

1.1 IESTĀDES JURIDISKAIS STATUSS 
 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome savus pienākumus 2018. gadā pildīja šādā 

sastāvā: 

Hardijs Vents  Attīstības padomes priekšsēdētājs 
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs 

Gints Kukainis Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks 
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs 

Ričards Gailums Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks 

Arturs Dukulis  Alūksnes novada domes priekšsēdētājs 

Elita Eglīte  Amatas novada domes priekšsēdētāja 

Jānis Liberts Apes novada domes priekšsēdētājs 

Māris Zvirbulis  Beverīnas novada domes priekšsēdētājs 

Guntars Štrombergs Burtnieku novada domes priekšsēdētājs 

Jānis Rozenbergs  Cēsu novada domes priekšsēdētājs 

Vilnis Špats  Cesvaines novada domes priekšsēdētājs 

http://www.pargaujasnovads.lv/
http://www.naukseni.lv/
http://aluksne.lv/
http://www.amatasnovads.lv/
http://www.apesnovads.lv/
http://www.beverinasnovads.lv/
http://www.burtniekunovads.lv/
http://www.cesis.lv/lv
http://www.cesvaine.lv/
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Guntars Velcis  Ērgļu novada domes priekšsēdētājs 

Normunds Audzišs Gulbenes novada domes priekšsēdētājs 

Jānis Olmanis  Kocēnu novada domes priekšsēdētājs 

Ainārs Šteins  Līgatnes novada domes priekšsēdētājs 

Tālis Salenieks  Lubānas novada domes priekšsēdētājs 

Laimis Šāvējs  Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs 

Agris Lungevičs Madonas novada domes priekšsēdētājs 

Harijs Rokpelnis  Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs 

Jānis Zuments Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs 

Elīna Stapulone Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 

Evija Zurģe  Raunas novada domes priekšsēdētāja 

Guntis Gladkins  Rūjienas novada domes priekšsēdētājs 

Jānis Pētersons  Strenču novada domes priekšsēdētājs 

Vents Armands Krauklis  Valkas novada domes priekšsēdētājs 

Māris Justs  Varakļānu novada domes priekšsēdētājs 

Indriķis Putniņš  Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja/s 

 

Kopš 2013. gada pašvaldību vēlēšanām Attīstības padomes priekšsēdētāja pienākumus veic 

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents. 2017. gada 28. jūlijā tika sasaukta VPR 

kopsapulce, kuras laikā atkārtoti par VPR Attīstības padomes priekšsēdētāju ievēlēja 

Pārgaujas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Hardiju Ventu, bet padomes 

priekšsēdētāja vietnieka amatā – Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Gintu 

Kukaini. 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes lēmumu izpildi nodrošina reģiona 

izpildinstitūcija – VPR administrācija un 5 nodaļas – Teritoriālās plānošanas nodaļa, Finanšu 

un budžeta plānošanas nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, Sabiedriskā transporta nodaļa 

un Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs. Kopš 2006. gada administrācijas vadītāja – Guna 

Kalniņa-Priede. 

1.2 IESTĀDES ATBILDĪBĀ ESOŠĀS FUNKCIJAS UN DARBĪBAS MĒRĶI 
 

VPR misija ir veicināt Vidzemes reģiona ilgtermiņa līdzsvarotu attīstību un sniegt efektīvus 

pakalpojumus reģiona pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO un iedzīvotājiem kopīgi definēto 

attīstības mērķu sasniegšanai. VPR kalpo par Vidzemes reģiona pašvaldību attīstības 

platformu. Tostarp, VPR ir guvis plašu pieredzi starptautisku sadarbības projektu ieviešanā. 

VPR strādā balstoties uz reģiona attīstības plānošanas dokumentiem – Stratēģiju 2030 un 

Attīstības programmu 2015-2020 

Saskaņā ar VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030, Vidzemes stratēģiskais mērķis ir sekmēt 

līdzsvarotu reģiona sociālo, ekonomisko un teritoriālo attīstību, īstenojot uz elastīgumu vērstu 

integrētu starpsektoru attīstības politiku, kas nodrošina reģiona ekonomisko un teritoriālo 

priekšrocību izmantošanu iedzīvotāju labklājības un drošumspējas palielināšanai. 

Attīstības plānošanas dokumentos izvirzīti trīs horizontālie principi, kas jāievēro, lai sasniegtu 

Vidzemes stratēģiskos mērķus un prioritātes:  

1. SASNIEDZAMĪBA – veicot mērķtiecīgas darbības sasniedzamības risinājumu 

apzināšanā, izveidē un attīstīšanā; 

http://ergli.lv/public/
http://www.koceni.lv/
http://www.ligatne.lv/
http://www.lubana.lv/
http://www.jaunpiebalga.lv/
http://www.madona.lv/lat/
http://www.mazsalaca.lv/
http://rauna.lv/
http://www.rujiena.lv/public/request.php
http://strencunovads.lv/
http://valka.lv/
http://www.varaklani.lv/
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2. PĀRVALDĪBA – ieviešot efektīvus un inovatīvus uz reģiona teritorijas specifiku vērstus 

publiskās pārvaldības risinājumus līdz 2030. gadam, aicinot kopā dažādas iesaistītās 

puses un institūcijas  

3. VIEDĀ SPECIALIZĀCIJA – īpaši koncentrējoties uz viedās specializācijas jomu 

attīstības veicināšanu, nodrošinot rīcību atbilstību visās prioritātēs.  

Reģionālās attīstības likumā plānošanas reģioniem noteiktas šādas funkcijas: 

- nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus un 

prioritātes; 

- nodrošina plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši attīstības plānošanas 

dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm; 

- vada un uzrauga plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un 

ieviešanu; 

- sniedz atzinumu par vietējā līmeņa ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības 

programmas atbilstību reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, 

kā arī attīstības plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem; 

- nodrošina pašvaldību sadarbību un plānošanas reģiona sadarbību ar nacionālā līmeņa 

institūcijām reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā; 

- izvērtē Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, nacionālā attīstības plāna un nozaru 

attīstības programmu atbilstību plānošanas reģiona attīstības plānošanas 

dokumentiem un, konstatējot neatbilstību, ierosina grozīt nacionālā līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentus vai lemj par grozījumiem plānošanas reģiona plānošanas 

dokumentos; 

- izvērtē vietējo pašvaldību vai privātpersonu projektu iesniegumus reģionālās attīstības 

valsts atbalsta saņemšanai un sniedz atzinumus par tiem; 

- sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un valsts iestādēm izstrādā plānošanas reģiona 

attīstības plānošanas dokumentus, nodrošina to savstarpējo saskaņotību un atbilstību 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Nacionālajam attīstības plānam, kā arī šo 

plānošanas dokumentu ieviešanu; 

- koordinē un veicina plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu 

izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu; 

- sagatavo atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību 

plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem; 

- izstrādā un īsteno projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros; 

- veicina saimniecisko darbību plānošanas reģiona teritorijā. 

Papildus likumā noteiktajām funkcijām, plānošanas reģions iesaistās arī sabiedriskā transporta 

maršrutu tīkla plānošanā, veicot šādas funkcijas:   

- pārstāv VPR Sabiedriskā transporta padomē lēmumu pieņemšanai; 

- sagatavo un sniedz VSIA „Autotransporta direkcija” ierosinājumus, atzinumus un 

viedokli sabiedriskā transporta maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutu plānošanai 

un nepieciešamajām izmaiņām; 

- apseko autobusu pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā un sniedz priekšlikumus par 

to nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu kustības sarakstos vai maršrutu 

aprakstos. 
Veicinot saimniecisko darbību, tiek nodrošināts koordinēts atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 

reģionā. Vienlaikus VPR organizē sadarbību un zināšanu pārnesi starp uzņēmumiem, 

organizācijām, augstākās izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām, veicinot veselīgas un 

augstvērtīgas pārtikas ražošanas attīstību, sekmējot tās noietu Latvijā un ārvalstīs. 
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1.3 REĢIONA INTEREŠU PĀRSTĀVNIECĪBA NACIONĀLĀ UN 

STARPTAUTISKĀ LĪMENĪ  

 
Vidzemes plānošanas reģiona intereses tiek pārstāvētas šādās institūcijās: 

- Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, Apvienotās 

uzraudzības komiteja 

- Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, 

Uzraudzības komiteja 

- Centrālā Baltijas programma 2014.–2020. gadam, Uzraudzības komiteja un vadības 

komiteja 

- Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība", Sociālo pakalpojumu attīstības 

padome 

- Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomes Tūrisma komiteja 

- Interreg Europe, Projekts SKILLS+, projekta darba grupa 

- Interreg Europe, Projekts CLUSTER3, Ekonomikas ministrijas projekta darba grupa 

- Latvijas un Šveices sadarbības programma "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai 

attālos vai mazattīstītos reģionos", Uzraudzības komiteja 

- Labklājības ministrijas ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai", 

Uzraudzības padome 

- Izglītības un zinātnes ministrijas Pieaugušo izglītības pārvaldības padome 

- Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja 

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Latvijas simtgades pasākuma “Reģionu dienas” aktivitātes “Dāvana 

Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien 

un rīt” 

- Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Uzraudzības padome 

- Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komiteja 

- Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam, Uzraudzības 

komiteja 

- Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam Uzraudzības komiteja 

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas koordinācijas padome 

- Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības 

darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā”, 8.5.2. specifiskā 

atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas 

ietvarstruktūrai” un 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās 

izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās 

kompetences pilnveidi” projektu uzraudzības padome 

- Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 

uzraudzības komiteja 

- Interreg Europe programmas projekta CRE:HUB darba grupa 

- Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas 

perioda uzraudzības komiteja 

- Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda apakškomitejas 

- Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Konsultatīvās izvērtēšanas 

darba grupas  (2007.–2013. gads) 

- Jauniešu garantijas programmas īstenošanas konsultatīvā padome 
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1.4 IESTĀDES DARBĪBAS VIRZIENI, MĒRĶI UN GALVENIE UZDEVUMI 

PĀRSKATA GADĀ  
 

VPR ir dibināts ar mērķi nodrošināt Vidzemes reģiona attīstības plānošanu, koordinēšanu, kā 

arī pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. VPR sniedz attīstības plānošanas 

pakalpojumus nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī, kā arī nodrošina reģionālā un vietējā 

līmeņa pārstāvniecību uzņēmējdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas veidošanā. 

Pārstāvot 25 novadus un Valmieras pilsētu, VPR misija ir koordinēt un veicināt Vidzemes 

reģiona ilgtermiņa līdzsvarotu attīstību, sniedzot efektīvus pakalpojumus reģiona iedzīvotājiem, 

nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un pašvaldībām kopīgi definēto attīstības mērķu 

sasniegšanai. 

 

Darbības virzieni, mērķi un galvenie pārskata gada uzdevumi noteikti VPR  Darba plānā 2018. 

gadam, ko apstiprinājusi VPR Attīstības padome. 

  

2018. gadā VPR Attīstības padome apstiprināja darba plānu, kurā noteikti šādi uzdevumi: 

Reģionālās attīstības likumā noteiktās kompetences īstenošanai: 
- nodrošināt plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu aktualizāciju, 

ieviešanu un ieviešanas uzraudzību; 

- aktualizēt VPR attīstības programmas 2015–2020 Rīcības plānu;  

- sagatavot VPR attīstības programmas 2015–2020 ikgadējo uzraudzības ziņojumu 

- aktualizēt plānošanas dokumentu datu bāzi 

- veicināt vietējo rīcības grupu aktivitātes un sadarbību, izplatīt labās prakses un 

līdzdarboties vietējo rīcības grupu stratēģiju izstrādē un vērtēšanā 

- nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo 

saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām 

- sniegt atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu 

projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 

un normatīvo aktu prasībām 

- izstrādāt nosacījumus plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju 

plānojumu, lokālplānojumu izstrādei 

- sniegt atzinumus par vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu un lokālplānojumu 

atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un 

normatīvo aktu prasībām 

- koordinēt un pārraudzīt plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādi, piedaloties pašvaldību attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādes aktualizācijas, ieviešanas ietvaros darba grupās, sanāksmēs un 

organizējot reģiona pašvaldību plānotāju darba grupas 

- izvērtēt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas 

reģionu attīstības plānošanas dokumentiem, sniedzot atzinumu un priekšlikumus  

normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un 

pilnveidošanai; nodrošināt līdzdalību darba grupās normatīvo aktu un nacionālā 

līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādes/ aktualizēšanas procesā; 

Sagatavot un sniegt priekšlikumus ministrijām normatīvo aktu un politikas plānošanas 

dokumentu izstrādei/aktualizācijai 

- nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbību ar nacionālā līmeņa 

institūcijām, līdzdarbojoties VARAM Koordinācijas padomē, piedaloties sanāksmēs 

utt. 

- nodrošināt līdzdalību valsts institūciju izveidotajās vadības/uzraudzības un citās 

komisijās 

- koordinēt un veicināt plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu 

izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu 
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VPR administrācijas darbības nodrošināšanai 
- nodrošināt plānošanas reģiona attīstības padomes un administrācijas  darbību, 

organizējot plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes 

- organizēt mācību seminārus darbiniekiem 

- organizēt VPR administrācijas darbinieku sanāksmes 

- sagatavot un iesniegt attīstības padomei apstiprināšanai 2018. gada  budžetu 

- sagatavot vienošanos par valsts budžeta finansējuma izlietojumu un to iesniegt 

VARAM 

- sagatavot un iesniegt VARAM darba plāna ceturkšņu atskaites 

- sagatavot un iesniegt VARAM finanšu ceturkšņu atskaites 

- sagatavot un iesniegt VARAM mēneša finanšu atskaites 

- sagatavot un iesniegt VARAM gada publisko pārskatu 

- nodrošināt iestādes atpazīstamību, informēt sabiedrību par ikdienas darbību un 

veicamajām aktivitātēm 

 

Uzņēmējdarbības attīstīšanai reģionā 
- Veicināt uzņēmēju sadarbības, eksporta atbalsta un investīciju piesaistes pasākumus 

ar partnerreģioniem, t.sk. nodrošinot publicitātes un mārketinga pasākumus 

- Organizēt pasākumus uzņēmēju, izglītības un pētniecības iestāžu sadarbības un 

zināšanu pārneses veicināšanai 

- Veicināt starptautiskā, reģionālā un vietējā līmeņa labās prakses popularizēšanu 

sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanā un šo prakšu  pārņemšanu  

- Uzlabot pētniecības un attīstības infrastruktūras pakalpojumus, izstrādājot VPR 

pētniecības un attīstības vides profilu, izveidojot pakalpojumu apkopojošu datu bāzi 

un nodrošinot informatīvos pasākumus, t.sk. materiālus izplatīšanai 

- Popularizēt labās prakses uzņēmējdarbības t.sk. inovatīvās uzņēmējdarbības jomā 

- Izveidot potenciālo investīciju teritoriju datubāzi 

- Izmantot ģeomātikas risinājumu izmantošanu uzņēmējdarbības attīstībā, t.sk. tūrisma 

attīstībā, attīstības plānošanā 

- Nodrošināt Vidzemes Uzņēmējdarbības centra darbību, sniedzot informatīvos  un 

konsultatīvos pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam 

- Atjaunot un izplatīt informāciju mājaslapā invest.vidzeme.lv par atbalsta iespējām 

uzņēmējdarbības uzsākšanai un/vai attīstībai 

- Sadarbībā ar atbalsta institūcijām organizēt seminārus esošajiem un topošajiem 

uzņēmējiem 

- Apkopot informāciju un sagatavot rakstus par 26 Vidzemes veiksmes stāstiem 

- Sniegt atbalsta pasākumus saimnieciskās darbības veicināšanai  un nodrošināšanai 

- Organizēt dalību izstādēs un gadatirgos 

- Organizēt informatīvos seminārus un pieredzes apmaiņas braucienus pašvaldību 

uzņēmējdarbības speciālistiem 

- Organizēt tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām 

- Veikt Vidzemes pašvaldību uzņēmējdarbības aktivitāšu apkopojumu 

 

Energopārvaldība Vidzemē 

- popularizēt lokālās, nacionālās un ārvalstu labās prakses pašvaldībām, uzņēmējiem 

un privātpersonām par EE un AER risinājumiem un ieviešanu 
- ieviest energovadības sistēmu reģionālā līmenī sadarbībā ar pašvaldībām, enerģijas 

ražotājiem, uzņēmējiem, pētniekiem, izveidojot reģiona energopārvaldības darba 

grupu un izstrādājot  un īstenojot energopārvaldības nozares līderu apmācību 

programmu 

- nodrošināt vienotu energoefektivitātes pasākumu rezultātu uzraudzību, datu vākšanu 

un apkopošanu, izstrādājot reģionālo profil, kas demonstrē esošo situāciju 

energoapgādes, patēriņa un energopārvaldības jomā 
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- informēt sabiedrību par energoplānošanu un EE un AER risinājumu ieviešanu, 

izveidojot noturīgu Centrālo un Austrumeiropas valstu saziņas un pieredzes 

apmaiņas tīklu par EE un AER risinājumiem un to ieviešanu 

 

Ilgtspējīgas un pievilcīgas vides nodrošināšanai reģionā 
- Izplatīt labās prakses par ilgtspējīga dabas kapitāla apsaimniekošanu un piesārņoto 

vietu revitalizāciju 

- Veicināt kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgu izmantošanu kultūras, rekreācijas 

un dabas tūrisma piedāvājumā t.sk. veicinot vides pieejamību un popularizējot labās 

prakses 

- Izvērtēt tūrisma piedāvājumu, to paplašinot un stiprinot, t.sk. apkopojot informāciju 

par tūrisma produktu klāstu, īstenojot sadarbības projektus, izpētot VPR teritorijas 

Hanzas pilsētu vēsturi, izveidojot jaunus riteņbraukšanas un pārgājienu maršrutus 

- Veidot integrētus piedāvājumus tūrisma funkcionālās teritorijas reģionā attīstībai 

- Popularizēt reģiona tūrisma piedāvājumus gan VPR mājaslapā, gan sociālajos tīklos 

un VPR izdevumā “VPR Jaunumi”, tostarp arī masu medijos 

 

Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera darbības nodrošināšanai 
- nodrošināt reģiona uzņēmumu līdzdalību esošajos reģiona klasteros, veicinot klasteru 

attīstību, stratēģisko internacionalizāciju, starptautisko un starpnozaru sadarbību 

- izstrādāt jaunus uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus Latvijas augstvērtīgas un 

veselīgas pārtikas klasterī, organizēt seminārus un pieredzes apmaiņas pasākumus 

uzņēmējiem, nodrošināt klastera vadības dalību apmācībās 

- atbalstīt tematisko klasteru un citu tīklojumu veidošanās procesus, koncentrējoties uz 

viedās specializācijas jomām, organizējot informatīvos pasākumus un izveidojot 

tematisko tīklojumu  

- piedalīties klastera valdes sēdēs 

- veikt biedra naudas maksājumu par 2018. gadu 

- nodrošināt klastera dalīborganizāciju iesaisti projektā “5FOREXCELLENCE”, 

koordinēt vietējās un starptautiskās  sadarbības aktivitātes 

- regulāri informēt klastera dalīborganizācijas par klastera darbības aktualitātēm 

 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionā 
- apzināt un izvērtēt reģiona sabiedriskā transporta maršrutu tīkla funkcionalitāti 

- izveidot transports pēc pieprasījuma sistēmu reģionā 

- plānot maršrutus un izvērtēt transporta plūsmas efektivitātes uzlabošanai, sniedzot 

priekšlikumus 

- izteikt priekšlikumus Valsts autoceļu sakārtošanas programmai 

 

Kultūras funkcijas īstenošanai reģionā 
- īstenot Vidzemes kultūras programmu, nodrošinot arī informatīvos materiālus 

projektu konkursa dalībniekiem 

 

ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana 
- Stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu 

uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos 

- Nodrošināt VPR elektroniskās investīciju datu bāzes – portāla izstrādi 

- sniegt izpratni pašvaldībām, uzņēmējiem, iedzīvotājiem un citiem interesentiem par 

INSPIRE direktīvas un citu Eiropas Komisijas iniciatīvu kā Koperniks / GEOSS un 

INSPIRE / Copernicus / GEOSS pielietojamību. 

- Palielināt Vidzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas 

atrodas ārpusģimenes aprūpē 
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- Iedzīvināt vēsturiskās Hanzas savienības mantojumu mūsdienās, izveidot Hanzu par 

vadošo tūrisma zīmolu Baltijas jūras reģionā un attīstīt jaunus, interesantus tūrisma 

produktus. 

- Palielināt ilgtspējīgu piesārņoto vietu attīrīšanas metožu izmantošanu Centrālbaltijas 

reģionā, Uzlabot Centrālbaltijas reģiona piesārņoto vietu attīrīšanas vadības 

metodes, Uzlabot Centrālbaltijas reģiona piesārņoto vietu vizualizāciju un 

prioritizēšanu 

- Paaugstināt  projekta īstenošanā  ieinteresēto pušu (stakeholders) kapacitāti, lai gūtu 

labumu no TEN-T pamattīkla koridoru  kapitalizācijas  ilgtspējīgai izaugsmei un 

teritoriālai kohēzijai Baltijas jūras reģionā 

- Uzlabot tūrisma sektora mazo un vidējo komersantu konkurētspēju, attīstot tūrisma 

galamērķu pārvaldību 

- Attīstīt videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas partneru 

reģionos 

- uzlabot reģionālās  politikas  un programmas, kas atbalsta inovāciju ieviešanu  MVU 

atbalstam; noteikt MVU inovatīvo potenciālu un palīdzēt tiem  augt un paplašināt savu 

darbību, izmantojot inovāciju iedzīvināšanas plānu un inovāciju  vadību, kā arī 

atbalstu  klasteru sadarbībai un starptautiskajām  aliansēm 

- Veicināt iekšzemes ūdensceļu reģionu dabas un kultūras mantojuma integrētu 

pārvaldību, kā arī veicināt kopīgu izpratni visos sektoros par ilgtspējīgas vērtības 

paaugstināšanas nozīmi un nepieciešamību veidot viesu apzinīgu attieksmi pret 

dabas objektiem 

- analizēt iespējas un identificēt labākos piemērus, lai rezultātā izveidotu jaunus, 

efektīvākus atbalsta līdzekļus un vadlīnijas, kurus būtu iespējams ieviest starpnozaru 

inovāciju un pētniecības pārnesei un sadarbības veicināšanai starp zinātnes un 

tehnoloģiju centriem un reģionālo biznesa sektoru viedās specializācijas jomās 

- uzlabot Pētniecības un inovāciju infrastruktūras ietekmējošo politiku efektivitāti un to 

ietekmi uz sociālo un ekonomisko izaugsmi 

 

Latvijas simtgades pasākuma Reģionu dienas aktivitātes  “Dāvana Latvijai - 

elektroniska ainavu dārgumu krātuve  “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, 

rīt”” nodrošināšana 

- Nodrošināt Latvijas simtgades pasākuma Reģionu dienas aktivitātes  “Dāvana Latvijai 

- elektroniska ainavu dārgumu krātuve  “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”” 

norisi; 

 

Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai "Reģionālās remigrācijas 

koordinators" īstenošana 
- Nodrošināt reģionālā koordinatora darbību; 

- Ārvalstīs esošo personu (vai ģimeņu) konsultēšana par remigrācijas iespējam; 

- Reģionālās atlases organizēšana, lai piešķirtu remigrācijas grantu; 

- Pilotprakses projektu atbalstīšana remigrācijas jautājumos NVO un pašvaldībās 

Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana 
Nodrošināt uzturēšanu šādiem pabeigtiem projektiem:  

- “Tehniskā palīdzībā ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007.–2013.), īstenojot ikgadējā 

Vidzemes reģiona uzņēmēju apbalvošanas pasākumu un izdodot brošūru “Vidzemes 

stāsti 2018” 

- “Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica 

tūrisma maršruta izstrādē” (Via Hanseatica), organizējot partneru sanāksmes, uzturot 

un aktualizējot datu bāzi, nodrošinot regulāru publicitāti, izstrādājot jaunus tūrisma 

piedāvājumus, kā arī izplatot informatīvos drukātos materiālus 

- Nodrošināta NFI  projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un 

reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” uzturēšana 
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1.5 ĪSTENOTĀS BUDŽETA PROGRAMMAS (APAKŠPROGRAMMAS) 
 

2018. gadā VPR īstenoja šādas budžeta programmas (apakšprogrammas): 

- 30.00.00   “Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti”; 

- 31.00.00   “Atbalsts plānošanas reģioniem”; 

- 63.07.00   “Eiropas sociālā fonda (ESF) projekti (2014–2020)”; 

- 69.08.00   “Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un 

pasākumi (2014–2020)”. 

1.6 PADOTĪBĀ ESOŠĀS IESTĀDES 
Saskaņā ar valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem VPR pakļautībā nav ne iestāžu, ne 

citu institūciju. 
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2 FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS 

REZULTĀTI 

 

2018. GADĀ: 

• Uzsākta Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2020 ieviešanas 
vidusposma izvērtēšana 

• Izstrādāti nozaru rīcību plāni: Deinstitucionalizācijas plāns 2017-2020 
- Mobilitātes investīciju plāns 2030 
- Plāns MVU inovāciju sekmēšanai 2019 
- Plāns dabas un kultūras mantojuma integrētai attīstībai 2019 
- Plāns pētniecības un inovāciju infrastruktūras pieejamības 

uzlabošanai 2020 
- Rīcībplāns zināšanās balstītas bioekonomikas inovāciju sistēmas 

izveidei 
- Enerģētikas vīzija un ceļa karte uz ilgtspējīgu, oglekļa 

mazietilpīgu ekonomiku 
18 izglītojoši pasākumi 591 dalībniekiem (valsts, pašvaldību iestāžu, augstskolu, uzņēmumu 
speciālistiem un vadītājiem, pašvaldību deputātiem) 

13 pieredzes apmaiņas vizītes ārvalstīs un Latvijā 241 dalībniekam (valsts, pašvaldību 
iestāžu, augstskolu, uzņēmumu speciālistiem un vadītājiem, pašvaldību deputātiem) 

18 starptautiskās sanāksmēs ziņots par reģiona labo praksi 339 kultūras pasākumi 

140 cilvēkiem sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi  14 tūrisma mārketinga 
pasākumi 

379 personalizēti piedāvājumi potenciālajiem remigrantiem  3 jauni tūrisma maršruti  

77  priekšlikumi grozījumiem sabiedriskā transporta maršrutos   123 investīciju objektu 
publiska datu bāze 

83 uzņēmumiem biznesa konsultācijas    22 jaunu produktu prototipi  

32 veiksmīgu reģiona uzņēmējdarbības piemēru popularizēšana  3 produktu izstrādes 
maratoni 

69 uzņēmumi 10 ārvalstu un Latvijas izstādēs un gadatirgos 134 uzņēmumiem biznesa 
kontaktpasākumi  

26 reģionālās attīstības projekti ieviešanā    232 sadarbības 
partneri 28 valstīs 
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2.1 VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS 2018. GADĀ 
 

Viens no galvenajiem instrumentiem, kā ieviest VPR stratēģiju un attīstības programmu, 

joprojām ir dalība starptautisko projektu konkursos, piesaistot papildu finansējumu. 

3.attēls. VPR budžeta sadalījums dinamikā (pamatbudžets un budžets projektu realizēšanai) 

Likums/plāns 

gadam 

A B 1 16 17

I. IEŅĒMUMI 2 115 452 2 444 057 1 620 593

3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 8 821 19 446 24 397

4.0. Ārvalstu finanšu palīdzība 0 594 376 236 072

5.0. Transferti 2 106 631 1 830 235 1 360 124

II. IZDEVUMI KOPĀ 2 300 058 2 410 913 1 544 699

1.0. Uzturēšanas izdevumi 2 276 837 2 393 774 1 529 111

1.1. Kārtējie izdevumi 2 083 806 1 608 650 1 280 185

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 18 000 0

1.4.
Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība 0 0 0

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 193 031 767 124 248 923

2.0. Kapitālie izdevumi 23 221 17 139 15 588

2.1. Pamatkapitāla veidošana 23 221 17 139 14 116

Izpilde pēc uzkrāšanas principa

Pārskats par budžeta  izpildi

 pārskata 

periodā

 iepriekšējā 

pārskata periodā

Klasifikācijas 

kods
Posteņa nosaukums

 likumā/ plānā 

apstiprināts
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2.2 IESTĀDES DARBĪBAS PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI UN IZPILDE 
Nr.p.k. Rezultāta formulējums Darbības rezultatīvie rādītāji Izpilde 

1. PAMATDARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI 

1. Nodrošināta plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība  

1.1. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības 
programmas īstenošanas rezultātu pārskata 
sagatavošana (1) 

Sagatavots rezultātu pārskats (1) 1. ceturksnī:  
- Sagatavots pārskats un prezentēts 7. februārī Vidzemes 
attīstības konferencē 
 
4. ceturksnī: 
- Uzsākta uzraudzības ziņojuma par 2017. gadu izstrāde 
(1) 

1.2. Plānošanas dokumentu datu bāzes 
aktualizēšana (1) 

Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1) 3. ceturksnī: 
- Uzsākta attīstības plānošanas dokumentu datu bāzes 
aktualizēšana (1) 
 
4. ceturksnī: 
- Pabeigta attīstības plānošanas dokumentu datu bāzes 
aktualizēšana (1) 

1.3. 
 

Veikti attīstības plānošanas dokumentu 
ieviešanas pasākumi (20) 

Īstenoti pasākumi darba tirgus prasmju un uzņēmējspēju attīstībai 
(2) 

1. ceturksnī: 
- Nodrošināta dalība ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam 
politikas jomas “Izglītība” nacionālajos semināros (4) 
Hamburgā (Vācija), Tallinā (Igaunija), Varšavā (Polijā) un 
Rīgā (Latvija) 
 
2. ceturksnī: 
- Seed money projektā "BSR Smart Life" norit darbs pie 
situācijas analīzes par mūžizglītību Baltijas jūras reģionā.   
Veikta pieaugušo izglītībā iesaistīto institūciju/personu 
anketēšana par politikas instrumentiem saistībā par 
pieaugušo izglītību programmu plānošu, finansēšanu un 
īstenošanu 
 
3. ceturksnī: 
- Projekta "BSR Smart Life" ietvaros sagatavots projekts 
koncepts iesniegšanai uz programmu ERASMUS+. 
Projektā ir plānots veicināt pieaugušo izglītības iespēju 
izmantošanu cilvēkresursu attīstībā mazos un vidējos 
uzņēmumos, tai skaitā visa veida šķēršļu izvērtējumu, kādi 
zināšanu, prasmju un attieksmju attīstībā ir to darbiniekiem 
un darba devējiem. 
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4. ceturksnī: 
- Noslēgusies izpēte/analīze par pieaugušo izglītību valstī 

Īstenoti pasākumi iedzīvotāju veselības veicināšanai (2) 3. ceturksnī: 
-  09.08.2018. notikusi tikšanās ar Latvijas psihiatru 
asociācijas Jauno psihiatru sekciju par sadarbību psihiskās 
veselības jomā; sagatavota un izplatīta informācijas lapa 
par hidroterapijas pakalpojumu pieejamību Vidzemē 
 
4. ceturksnī: 
-  Izplatīta LM sagatavotā informācija par cilvēkiem ar 
garīga rakstura traucējumiem 

Īstenoti pasākumi sociālo pakalpojumu pieejamības veicināšanai (2) 1. ceturksnī: 
-  Organizētas tikšanās ar Valkas, Cēsu, Amatas, 
Gulbenes, Priekuļu, Kocēnu, Alūksnes, Smiltenes un 
Valmieras pašvaldībām par sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanu 
 
2. ceturksnī: 
-  Organizētas tikšanās ar Madonas, Mazsalacas, Lubānas 
pašvaldībām par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanu, Organizētas tikšanās ar sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu sniedzējiem par pakalpojumu attīstību  
 
3. ceturksnī: 
-  Organizētas tikšanās ar sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu sniedzējiem par pakalpojumu attīstību. 
 
4. ceturksnī: 
-  Organizēta konference  "Deinstitucionalizācijas spēles 
noteikumi" 28.11.2018. Smiltenē 

Īstenotas aktivitātes tematisko tīklojumu un zināšanu pārneses 
pasākumu īstenošanai (2) 

1. ceturksnī: 
-  Uzsākts darbs pie inovāciju brokeru tīkla izveides Baltijas 
jūras reģionā, kas nodrošinās zināšanu un prasmju pārnesi 
viedās specializācijas jomā starp Vāciju, Dāniju, Somiju, 
Lietuvu, Igauniju, Latviju un Poliju projekta GoSmart BSR 
sakarā 
 
2. ceturksnī: 
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-  Turpinās darbs pie inovāciju brokera tīkla izveides 

Baltijas jūras reģionā projekta GoSmart BSR ietvaros 
 
3. ceturksnī: 
-  Uzsāktas diskusijas ar Latvijas mēbeļu asociāciju un 
nozari par to kā VPR stiprināt kokapstrādes industriju un 
par nepieciešamību veidot tematisko tīklojumu 
 
4. ceturksnī: 
-  Īstenoti divi (2) ārvalstu ekspertu vadīti iesaistīto pušu 
semināri par pētniecības inovāciju infrastruktūras (PII) 
pieejamības uzlabošanu uzņēmumiem 9. un 10.10.2018. 
Rīgā un Cēsīs INNO INFRA SHARE ietvaros; Pieņemts 
darbā Inovāciju brokeris (1), kas projekta GoSmart BSR 
ietvaros sniegs uzņēmējiem konsultācijas un meklēs tiem 
internacionalizācijas partnerus projektā tapušajā brokeru 
tīklā starp septiņām  Baltijas jūras reģiona valstīm; VPR 
stājas Eiropas tīklojumā inovatīvai lauksaimniecībai, 
mežsaimniecībai un pārtikas ražošanai (ERIAFF) (1) un 
Ilgtspējīgas koksnes tīklojumā (Rosewood) (1) ar mērķi 
pārņemt zināšanas no Skandināvijas un visas Eiropas 

Īstenoti pasākumi efektīvas uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas 
izveidei (2) 

1. ceturksnī: 
-  Organizēta tikšanās ar Vidzemes reģiona 
uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, pašvaldību 
pārstāvjiem un uzņēmējiem par jauna, efektīva atbalsta 
instrumenta izveidi reģionā 28.03.2018 (1) 
 
2. ceturksnī: 
-  11.06.2018. VPR iniciēta tikšanās ar VARAM Reģionālās 
politikas departamentu par uzņēmējdarbības atbalsta 
sistēmas izveidi 
 
3. ceturksnī: 
-  16.08.2018. Tikšanās Ekonomikas ministrijā, lai diskutētu 
par nepieciešamajiem uzlabojumiem reģiona 
uzņēmējdarbības atbalsta sistēmā un sadarbības 
veicināšanu starp iesaistītajām pusēm (1) 
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4. ceturksnī: 
-  14.11.2018. Cēsīs organizēta darba grupas sanāksme 
projektu SUPER un EcoRIS3 ietvaros, kur cita starpā 
diskutēts arī par nepieciešamajiem risinājumiem 
uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas uzlabošanai reģionos 
(1); 14.12.2018. Rīgā organizēta darba grupas sanāksme 
projekta ecoRIS3 ietvaros, kur cita starpā diskutēts par 
nepieciešamajiem risinājumiem uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanai reģionos (1) 

Īstenoti pasākumi ilgtspējīgas energosistēmas izveidei (2) 2. ceturksnī: 
-  11. un 25. aprīlī, un 9. maijā notika projekta "PANEL 
2050" organizētās nodarbības pašvaldību speciālistiem un 
SIA "Vidzemes slimnīca" par energoplānu izstrādi. 
Nodarbību laikā kopā ar SIA "Ekodoma" ekspertiem 
dalībnieki ieguva zināšanas par  energopārvaldības 
sistēmas izveidi vienai pašvaldības ēkai, visām pašvaldības 
ēkām, kā arī par paša energoplāna izveidi un tā struktūru. 
14. jūnijā Valmierā notika pasākums "Enerģijas rīts 
sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību", kurā 
pašvaldības un SIA "Vidzemes slimnīca" speciālisti 
prezentēja savus izstrādātos energoplānus vienai vai 
vairākām ēkām. Lai izstrādātu ilgtspējīgas enerģētikas 
vīziju un ceļvedi Vidzemes plānošanas reģionam, 17. maijā 
"PANEL 2050" eksperti piedalījās Uzņēmēju dienās 
Valmierā, kur tika intervēti uzņēmumi par nepieciešamajiem 
pasākumiem, lai veicinātu energoefektivitāti. Turklāt, jūnijā 
VPR sociālajos medijos iedzīvotāji tika aicināti anketas 
veidā izvērtēt šobrīd notiekošos energoefektivitātei veltītos 
pasākumus, kā arī paust savu redzējumi par enerģijas 
lietojumu 2050. gadā 
 
3. ceturksnī: 
-  Izstrādāta Ilgtspējīga enerģētikas vīzija Vidzemes 
plānošanas reģionā 2050 gadam un Vidzemes plānošanas 
reģiona Ceļvedis  2050. gada enerģētikas mērķu 
sasniegšanai (Roadmap for Energy Future 2050) , kas 
ietver ilgtermiņa un īstermiņa rīcības programmu norādot 
sadarbības modeļus efektīvai energopārvaldībai vietējā un 
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reģionālā mērogā. Abus dokumentu plānots apstiprināt 
VPR attīstības padomē š.g. oktobrī 
 
4. ceturksnī: 
-  Reģiona speciālista dalība apaļā galda diskusijā par 
aktuālo un iespējamo sadarbību starp PR, VARAM un EM, 
izstrādājot enerģētikas un klimata politikas dokumentus 

Īstenoti pasākumi dabas kapitāla ilgtspējīgas apsaimniekošanas 
pilnveidošanai (2) 

3. ceturksnī: 
-  Uzsākts darbs pie uzdevuma "Veicināt atkritumu 
pārstrādi un atkārtotu izmantošanu" īstenošanas, 
izstrādājot konceptu par atkrituma audita īstenošanu 
Vidzemes skolās 
 
4. ceturksnī: 
-  Reģiona speciālista dalība "Zaļās infrastruktūras 
pilnveidošana zemieņu upju ainavā (ENGRAVE)" projekta 
ietvaros organizētā ieinteresēto pušu sanāksmē. 
Nosūtītas 125 vēstules Vidzemes iedzīvotājiem ar aicinot 
domāt par dabu un kultūrvēsturisko mantojumu kā vienotu 
veselumu. 
- Sagatavots elektronisko pastkartīšu krājums "171 
Vidzemes ainavu dārgums 322 pastkartēs". 
Reģiona speciālista dalība integrētā seminārā "Privāto upju 
pārvaldība Latvijā” 

Īstenoti pasākumi sabiedriskā transporta pakalpojumu 
pilnveidošanai (2) 

1. ceturksnī 
-  Dalība Satiksmes ministrijas sanāksmē, lai prezentētu 
Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plāna 2030 
rezultātus un apspriestu tā turpmāko izmantošanas 
potenciālu (1), dalība Vidzemes attīstības konferencē, 
organizējot Transporta un mobilitātes attīstības darbnīcu (1) 
 
2. ceturksnī: 
-  Organizēta transporta jomai veltīta sanāksme (Satiksmes 
ministrijas dalībnieki prezentēja vīziju nākamo transporta 
attīstības pamatnostādņu  izstrādei, VPR prezentēja 
Mobilitātes plānu, diskusija ar pašvaldību pārstāvjiem par 
abām tēmām), transporta plānošanas pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Zviedriju (Blekinges reģionu), piedaloties VPR 
speciālistiem, Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas 
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prezidentam un VPR Attīstības padomes pārstāvim no 
Valmieras (kopā 7 dalībnieki), dalība ZPR sanāksmē 
Valmierā par zaļo enerģiju transporta nozarē un dalība LPS 
sanāksmē par transporta nozares pielāgošanu tūrisma 
vajadzībām reģionos 
 
3. ceturksnī: 
-  Reģiona speciālistu dalība seminārā "Vai inovatīvi 
mobilitātes risinājumi jāmeklē tikai lielpilsētām?", kurā tika 
demonstrēti labie ārzemju piemēri un nodrošināta diskusija 
par šo risinājumu ieviešanas iespējām Latvijas lauku 
teritorijās 
 
4. ceturksnī: 
-  Reģiona speciālistu dalība Ziemeļvalstu Vides telpiskās 
attīstības centra Nordregio organizētā forumā “Mainot lauku 
telpu (Changing Ruralities)”, kurā tika apmeklētas paralēlās 
darba sesijas par mobilitātes nodrošināšanu lauku telpā. 
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē 
apstiprināts Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plāns 
2030 

Īstenoti pasākumi ilgtspējīgas un pievilcīgas dzīves vides 
nodrošināšanai (2) 

3. ceturksnī: 
-  VPR attīstības padomes priekšsēdētājs piedalījies 
Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēdē 
 
4. ceturksnī: 
-  VPR  darbinieku dalība reģionu forumā "Brīvība. Ainava. 
Mēs". 
Reģiona speciālista dalība apmācību kursā par ekosistēmu 
pakalpojumu pieejas un Viva Grass rīka izmantošanu 
telpiskajā plānošanā 

Īstenoti pasākumi aktīvas pilsoniskās sabiedrības un iesaistošas 
kultūrvides attīstībai (2) 

3. ceturksnī: 
-  Sagatavotas informācijas lapas (3) "Sajūti, sadzirdi, 
izgaršo Vidzemi", popularizējot Vidzemē notiekošos 
kultūras pasākumus – izstādes, koncertus, apmācību 
iespējas u.c. 
4. ceturksnī: 
-  Administrēti VKKF atbalstītie VKP kultūras projekti (59) 
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2. Nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa 
attīstības plānošanas dokumentu 
savstarpējā saskaņotība un atbilstība 
normatīvo aktu prasībām 

- Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un 
attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu 
prasībām (6) 
-  Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo 
pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei (5) 

2. ceturksnī: 
-  Sniegti 2 atzinumi (Amatas 
(https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_11475) un 
Pārgaujas (https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7859) 
teritorijas plānojumu grozījumu projektiem 
 
3. ceturksnī: 
-  Sniegts atzinums Gulbenes novada attīstības 
programmas 1. redakcijai, nodrošināta dalība Mazsalacas 
novada attīstības programmas izstrādes darba grupas 
sanāksmē 28. augustā (Infrastruktūras un komunālo 
pakalpojumu attīstības, vides aizsardzības un dabas 
resursu izmantošanas darba grupa) 
-  Sniegti nosacījumi lokālplānojuma izstrādei Cēsīs 
 
4. ceturksnī: 
-  Sniegts atzinums Naukšēnu (1) un Mazsalacas (1) 
pašvaldībai par 2019.–2025. gadam izstrādātajām 
attīstības programmām 
-  Sniegts atzinums par Amatas novada teritorijas 
plānojuma 2014.–2025. gadam pilnveidoto redakciju (1), 
sniegti nosacījumi Līgatnes novada teritorijas plānojuma 
2012.–2023. gadam grozījumu izstrādei (1), sniegts 
atzinums par 6. Gulbenes novada teritorijas plānojuma 
redakciju (1), kā arī sniegts atzinums “Valmieras pilsētas 
transporta infrastruktūras attīstības koncepcijai” un tā Vides 
pārskata projektam (1). 

3. Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības 
plānošanas dokumentu atbilstība 
plānošanas reģionu attīstības plānošanas 
dokumentiem 

-  Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai (4) 

2. ceturksnī: 
-  Sniegti priekšlikumi Satiksmes ministrijai par Transporta 
attīstības pamatnostādnēm nākamajam  
plānošanas periodam (pēc 2020. gada) 
 
3. ceturksnī: 
-  Sagatavota un VARAM iesniegta anketa par investīciju 
vajadzībām 2021.–2027.gada plānošanas periodā (1) 
 
4. ceturksnī: 
-  Sniegti priekšlikumi MK 313 noteikumu izmaiņām, lai 
uzlabotu pakalpojumu pieejamību mērķa grupām (1) 
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4. Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās 
attīstības atbalsta pasākumi 

-  Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi (3), t.sk. 
sagatavoti un īstenoti projekti pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai  
saimnieciskās darbības veicināšanas un kultūras jomā 
-  Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku personu 
projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai 
(skaits gadā) 

1. ceturksnī: 
-  Sagatavots pieteikums Latvijas valsts mežu un Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstītajai Vidzemes kultūras 
programmai 2018 (1); Sagatavots projekta MARA 
(Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos) pieteikums 
Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības 
programmai 2014.–2020. gadam. 
 
2. ceturksnī: 
-  Noslēgti līgumi (59) par Vidzemes kultūras programmas 
projektu realizāciju. Sagatavots projekta "Līdzdalības 
stratēģijas kultūras mantojuma pārvaldībai vietējās 
attīstības un radošā tūrisma veicināšana" pieteikums  un 
iesniegts Interreg Europe sadarbības programmai 2014.–
2020. gadam 
 
3. ceturksnī: 
-  Realizēti (saņemtas 13 atskaites) Vidzemes kultūras 
programmas atbalstītie projekti 
 
4. ceturksnī: 
-  Realizēti (saņemtas 46 atskaites) Vidzemes kultūras 
programmas atbalstītie projekti; sagatavots projekta 
Pārrobežu pārgājiena maršruts “Meža taka” (“The Forest 
Trail”) pieteikums (1) Centrālā Baltijas jūras reģiona 
programmai 2014.–2020.gadam 
-  Sniegti atzinumi par Latvijas–Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmā 2014.–2020.gadam iesniegtajiem 
projektiem (10): SMEPRO, From Hobby to Business, 
GreenWays, Versts of Feelings, RunRaRo,  Green Towers,  
Spirit of Nature, ParksWithoutBorders, GreenPalette, 
Aquakeeper 

5. Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības 
padomes un administrācijas darbību 
 
 
 
 
 

-  Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes (4) 
-  Organizēti mācību semināri darbiniekiem (2) 
-  Organizētas VPR administrācijas darbinieku sanāksmes (6) 
-  Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai VPR 
2018. gada budžets (1) 

1. ceturksnī: 
-  Notikušas 2 VPR Attīstības padomes sēdes – 25. janvārī 
Trikātā, 29. martā Raunā 
-  25.01.2018. Trikātā organizētas VPR darbinieku 
apmācības 
-  04.01.2018. organizēta VPR darbinieku sanāksme 
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-  Sagatavota Vienošanās un vienošanās grozījumi par valsts 
budžeta finansējuma izlietojumu un ar to saistītie pielikumi un 
iesniegti VARAM (3) 
-  Sagatavotas un iesniegtas VARAM ceturkšņa finanšu atskaites 
(4) 
-  Sagatavotas un iesniegtas VARAM mēneša finanšu atskaites (12) 
-  Sagatavots un iesniegts VARAM publiskais gada pārskats (1) 
-  Sagatavots un iesniegts VARAM gada pārskats (1) 
-  Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba plāna ceturkšņa 
atskaites (4) 

-  2018. gada budžets apstiprināts VPR Attīstības padomes 
sēdē 25.01.2018. 
-  Sagatavota vienošanās (1) 
-  Sagatavota un iesniegta atskaite par 2017. gada 3. 
ceturksni 
-  Sagatavotas un iesniegtas 3 finanšu atskaites 
-  Sagatavotas un iesniegtas 2017. gada 4. ceturkšņa 
atskaites 
 
2. ceturksnī: 
-  Notikusi VPR Attīstības padomes sēdes 25. maijā 
Gulbenē 
-  04.04.2018. organizēta VPR darbinieku sanāksme 

-  Sagatavoti vienošanās grozījumi (1) 

-  Sagatavota un iesniegta atskaite par 2018. gada 
1.ceturksni 
-  Sagatavotas un iesniegtas 3 finanšu atskaites 
-  Sagatavotas un iesniegtas 2018. gada 1. ceturkšņa 
atskaites 
 
3. ceturksnī: 
-  Notikusi VPR Attīstības padomes sēde 24. augustā 
Valmierā 
-  6.–7. septembrī organizētas apmācības VPR 
darbiniekiem 
-  10.09.2018. organizēta VPR darbinieku sanāksme 

-  Sagatavoti vienošanās grozījumi (1) 

-  Sagatavota un iesniegta atskaite par 2018. gada 
2.ceturksni 
-  Sagatavotas un iesniegtas 3 finanšu atskaites 
-  Publiskais gada pārskats apstiprināts VPR Attīstības 
padomes sēdē 24.08.2018. 
-  Pārskats iesniegts VARAM 4. aprīlī 
-  Sagatavotas un iesniegtas 2018. gada 2. ceturkšņa 
atskaites 
 
4. ceturksnī: 
-  Notikusi VPR Attīstības padomes sēde 18. oktobrī 
Auciemā (1) un 30. novembrī Cēsīs (1) 
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-  07.11.2018. organizēta VPR darbinieku sanāksme 

-  Sagatavoti vienošanās grozījumi (1) 

-  Sagatavota un iesniegta atskaite par 2018. gada 3. 
ceturksni 
-  Sagatavotas un iesniegtas 3 finanšu atskaites 
-  Sagatavotas un iesniegtas 2018. gada 3. ceturkšņa 
atskaites 

2. INFORMATĪVO UN ATBALSTA PASĀKUMU ĪSTENOŠANA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICINĀŠANAI REĢIONĀ 

1. Nodrošināti un sniegti informatīvie un 
konsultatīvie pasākumi uzņēmējdarbības 
atbalstam 

Sniegta informācija un  konsultācijas klātienē un ar  e-pasta 
starpniecību uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, 
pārstrukturēšanu, dažādošanu,  konsultācijas par e-pakalpojumu 
izmantošanu,  apmācības portāla www.latvija.lv efektīvai lietošanai,   
konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem  (45) 

1. ceturksnī: 
-  Sniegtas konsultācijas par atbalsta saņemšanas 
iespējām tūrisma pakalpojumu attīstībai, apmācību 
pakalpojumu attīstībai (2) 
 
2. ceturksnī: 
-  Sniegtas konsultācijas remigrācijas projekta klientam – 
par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām VPR teritorijā 
 
4. ceturksnī: 
-  Sniegtas konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanai 
piemērotiem nekustamā īpašuma objektiem VPR teritorijas 
pašvaldībās (14); sniegtas konsultācijas remigrācijas 
projekta klientiem (5); sniegtas konsultācijas biznesa 
uzsācējiem par atbalsta iespējām reģionā (biznesa 
inkubatori, Altum, pašvaldību iespējas u.c.) (23); sniegtas 
konsultācijas uzņēmumiem par uzņēmējdarbības 
attīstīšanu un dažādošanu (4) 

2. 
 

Sniegti atbalsta pasākumi saimnieciskās 
darbības veicināšanai un nodrošināšanai 

Komersantu skaits, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos 
(konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un 
pieredzes vizītēs) (150) 

1. ceturksnī: 
-  Noorganizēts seminārs 18.01.2018. mēbeļu un 
kokapstādes industrijas profesionāļiem par dizainu (40 
dalībnieki) 
 
2. ceturksnī: 
-  Projekta "Koksne un mēbeles" ietvaros kopumā 
14.06.2018. kopumā 5 Latvijas uzņēmēji piedalījās izpētes 
vizītē uz koka mēbeļu ražošanas uzņēmumiem Latvijā, 
16.06.2018. kopumā 13 Latvijas uzņēmēji piedalījās izpētes 
vizītē uz koka ēku būvniecības uzņēmumiem Igaunijā, 
02.05.2018. kopumā 7 Latvijas uzņēmumi piedalījās izpētes 
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vizītēs Latvijā koka ēku būvniecības uzņēmumos, 
03.05.2018. kopumā 12 uzņēmumu pārstāvji piedalījās 
izpētes vizītē Igaunijā mēbeļu ražošanas uzņēmumos 
 
4. ceturksnī: 
-  Projekta "Koksne un mēbeles" ietvaros no 21. līdz 23. 
novembrim 6 uzņēmēji piedalījās Tirdzniecības misiju 
vizītēs, proti, ārvalstu potenciālie sadarbības partneri 
apmeklēja uzņēmumu ražošanas telpas. (6) Projekta 
"Koksne un mēbeles" ietvaros no 23. līdz 25. novembrim 
organizēts Garage48 Wood koksnes produktu protoripu 
izstrādes maratons, kur kopumā vairāk kā 60 dalībnieki 
(aptuveni 40 no tiem Latvijas pārstāvji), tajā skaitā studenti 
piedalījās jaunu produktu prototipu izstrādē. Projekta 
RDI2CluB ietvaros četri (4)  
- Latvijas Augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera 
biedri devušies pieredzes apmaiņas vizītē uz 
Norvēģiju/Zviedriju 29.10.–02.11.2018. gūt zināšanas, 
dibināt kontaktus un izzināt bioekonomikas nozaru 
uzņēmumu modeļus 
- Projektā "Livonijas kulinārais ceļš" noorganizēts seminārs 
produktu ražotājiem par tēmu "Iepakojums kā būtisks 
kvalitātes saglabāšanas un mārketinga elements” 
(19.10.2018) (1) 
- Projektā "Livonijas kulinārais ceļš" noorganizēts seminārs 
pakalpojumu sniedzējiem par tēmu "Vietas tēls un 
pakalpojuma dizains” (30.11.2018) (1) 
- Projektā "Livonijas kulinārais ceļš" nodrošināta Igaunijas 
viesmīlības jomas uzņēmēju viesošanās Vidzemē 
pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros (5.-6.11.2018) (1) 
- Projektā "Livonijas kulinārais ceļš” noorganizēts 
kontaktpasākums produktu ražotājiem un viesmīlības 
pakalpojumu sniedzējiem (28.11.2018.) (1) 
- Projektā "Livonijas kulinārais ceļš" noorganizētas 
konsultācijas produktu ražotājiem un viesmīlības 
pakalpojumu sniedzējiem par tēmu "Digitālais mārketings"  
(12.11.2018) un "Kā kvalitatīvi organizēt viesu uzņemšanu 
un apkalpošanas darba procesu" 
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Nodrošināta invest.vidzeme.lv darbība  (1) 1. ceturksnī: 
-  Papildināta invest.vidzeme.lv informācija 
 
2. ceturksnī: 
-   Papildināta un aktualizēta invest.vidzeme.lv informācija 
 
3. ceturksnī: 
-  Papildināta un aktualizēta invest.vidzeme.lv informācija 
 
4. ceturksnī: 
-  Papildināta un aktualizēta invest.vidzeme.lv informācija 

Organizēta dalība izstādēs, gadatirgos (1) 4. ceturksnī: 
-  Aktivitātei Riga Comm 2018 tika uzrunāti vairāki 
Vidzemes reģiona IT uzņēmumi, taču dalība netika 
nodrošināta, jo konkrētajā brīdī netika identificēti produkti 
vai pakalpojumi ar gatavību būt prezentētiem izstādes 
ietvaros.  Projektā 'Livonijas kulinārais ceļš" nodrošināta 
reģionālā kulinārā ceļa "TasteHanseatica" biedru (produktu 
ražotāju un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju) dalība 
pasākumā "Dzērveņu svētki" (7.10.2018) (1) 

Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa 
pašvaldību vadītājiem un uzņēmējdarbības speciālistiem (2) 

1. ceturksnī: 
-  21.03.2018. Alojā noorganizēts seminārs pašvaldību 
speciālistiem par atbalsta iespējām MVU  inovatīvu 
produktu izstrādei (1) 
 
3. ceturksnī: 
-  10.08.2018. noorganizēts seminārs pašvaldību 
speciālistiem par specifiskām investīciju vajadzībām 
reģionālā mērogā  
(investīciju vajadzības 2021.-2027.gada plānošanas 
periodā) (1) 14.09.2018. projektu SUPER un Go Smart 
ietvaros noorganizēta sanāksme, kur tajā skaitā, bet ne 
tikai piedalījušies pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti, 
lai piedalītos pieredzes apmaiņas procesā par 
bioekonomikas un atbilstošu tīklojumu attīstību (1) 

Uzņēmējdarbības institūciju  un to sniegto pakalpojumu apkopojums 
(1) 

1. ceturksnī: 

-  Sagatavots ekonomikas profilam atbilstošāko  

augstākās izglītības, pētniecības, tehnoloģiskās attīstības 
un inovāciju atbalsta institūciju pārskats (1) 
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Nodrošināta plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra darbība 
(1) 

1.–4. ceturksnī: 

-  Nodrošināta centra darbība (1) 

3. Nodrošināti  citi uzņēmējdarbības atbalsta 
pasākumi 

- Noorganizēti pasākumi sadarbībā ar citām uzņēmējdarbības 
atbalsta institūcijām (LLKC, BI, ALTUM, LAD, Partnerības, LTRK) 
(4) 
-  Veikts Vidzemes pašvaldību uzņēmējdarbības aktivitāšu 
apkopojums (1 apkopojums) 

1. ceturksnī: 
-  Īstenots 3 dienu pasākums "Hakatons Cēsu dizaina un 
tehnoloģiju vidusskolā" sadarbībā ar ALTUM, BI, Valmieras 
attīstības aģentūru, Skola6 (1) 
Īstenots sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes "Vidzeme 
lauž stereotipus" 1. posms sadarbībā ar Latvijas Mākslas 
akadēmiju un Smiltenes tehnikuma Alsviķu struktūrvienību 
(1) 
 
2. ceturksnī: 
-  Aktivitātes "Vidzeme lauž stereotipus" ietvaros 
noorganizēts sociālās uzņēmējdarbības seminārs, 
prezentēti izstrādātie portfolio, kā arī noorganizētas darba 
biržas cilvēkiem ar invaliditāti. Darba biržas atspoguļotas 
arī masu medijos, par tiem interesi izrādījusi arī 
Nodarbinātības Valsts aģentūra, ar kuru uzsākts dialogs 
par iespējamo tālāko portfolio virzību 
-  invest.vidzeme.lv sniegta informācija par Vidzemes 
pašvaldību izsludinātajiem uzņēmējdarbības konkursiem 
 
3. ceturksnī: 
-  Dalība Madonas biznesa inkubatora (BI) info dienā 
20.09. (1). Tikšanās ar NVA par aktivitātes "Vidzeme lauž 
stereotipus" laikā izveidotās portfolio pieejas tālāku 
pielietojumu NVA rīkotajos pasākumos, iesaiste plānošanā, 
pieredzes nodošana 2 NVA filiālēm (1). Dalība Valmieras BI 
pasākumā par atbalsta institūcijām reģionā 5.07. (1). 
Uzsākts darbs pie pasākuma "Hakatoni Vidzemes 
profesionālajās skolās" nākošā etapa - hakatona 
organizēšanas Valmieras tehnikumā un Valmieras Dizaina 
un mākslas vidusskolā (aktivitāte tiks īstenota nākošajā 
ceturksnī) 
-  invest.vidzeme.lv regulāri atjaunota informācija par 
uzņēmējdarbības aktualitātēm Vidzemes pašvaldībās 
 
4. ceturksnī: 
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-  Īstenots 3 dienu pasākums "Hakatons Valmieras 
tehnikumā un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā" 
sadarbībā ar ALTUM, BI, Valmieras attīstības aģentūru 
29.10., 30.10. un 7.11. (1); nodrošināta VUC dalība 
Vecpiebalgas novada uzņēmējdarbības pasākumā 31.10. 
(1); nodrošināta VUC dalība LIAA rīkotajā seminārā par 
investīciju piesaisti pašvaldībās, Ādažos, 4.12. ar mērķi 
kvalitatīvāk sagatavoties plānotajam pasākumam Vidzemes 
reģionā 2019. gadā (1); sniegts uzņēmējdarbības aktivitāšu 
apskats Vidzemē – intervija ar augstskolas studentiem 
studiju darba izstrādes vajadzībām 7.12. (1) 
-  invest.vidzeme.lv atjaunota informācija par 
uzņēmējdarbības aktualitātēm Vidzemes pašvaldībās 

3. PABEIGTO PROJEKTU UZTURĒŠANAS NODROŠINĀŠANA 

1. Nodrošināta pabeigto projektu uzturēšana  - Nodrošināta projekta „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF 
apgūšanai” uzturēšana 
- Nodrošināta projekta „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos 
resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē” (Via 
Hanseatica) uzturēšana 
- Nodrošināta NFI projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu 
īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” 
uzturēšana 

1. ceturksnī: 
- Sniegta intervija Moldovas Republikas Radio Moldova 
žurnālistei Tatiana Bunduchi (Bunduki)  par VPR  pieredzi 
ES fondu apguvē, koncentrējoties tieši uz tūrisma jomu.  
Sākta mājas lapas www.viahanseatica.info tehnisko un 
satura uzlabojumu veikšana. Via Hanseatica sadarbībai 
pievienojies jauns partneris – Raunas novada dome 
 
2. ceturksnī: 
- Ceturkšņa ietvaros aktīvs darbs pie Vidzemes stāstu 
koncepta – uzsākta stāstu filmēšana un rakstīto stāstu 
bukletiem sagatavošana, kā arī pārējo organizatorisko 
jautājumu risināšana Vidzemnieku dārza svētkiem, kas 
notiks augustā 
 
3. ceturksnī: 
- Īstenots pasākums "Vidzemes stāsti 2018". 26 Vidzemes 
pašvaldību izvirzīto uzņēmēju godināšana, 26 video stāstu 
izveidošana, Vidzemes stāstu bukleta izstrāde, noslēguma 
pasākuma organizēšana 
- Facebook.com norisinās ceļošanas akcija "Apceļo Via 
Hanseatica". Via Hanseatica objektu fotogalerijas 
atjaunošana 
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4. ceturksnī: 
- 19.10. ceļošanas akcijas "Apceļo Via Hanseatica" 
noslēgums; 07.11. Via Hanseatica sadarbības partneru 
sanāksme; 30.11. seminārs uzņēmējiem "Vietas tēls un 
pakalpojuma dizains" 
- Nodrošināta projektu ietvaros izstrādātās interneta vietnes 
invest.vidzeme.lv uzturēšana 

4. Latvijas simtgades pasākuma Reģionu dienas aktivitātes  “Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu 
dārgumi vakar, šodien, rīt”” nodrošināšana 

1. 
 

Nodrošināta Latvijas simtgades pasākuma 
Reģionu dienas aktivitātes “Dāvana Latvijai – 
elektroniska ainavu dārgumu krātuve  
“Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”’ 
norise 

Aktivitātes un tās norises popularizēšana, ievietojot nacionālā vai 
reģionālā līmenī sagatavoto informāciju plānošanas reģiona 
tīmekļa vietnē, reģionālajos un vietējos laikrakstos, kā arī 
informācijas sniegšana dažādos pasākumos, t.sk. plānošanas 
reģiona attīstības padomes sēdēs un iespēju robežās vismaz 
vienā reģionālās televīzijas sižetā (1 saraksts par informācijas 
ievietošanu vismaz 10 laikrakstos un sniegšanu vismaz 5 
pasākumos, no kuriem 3 var būt plānošanas reģiona attīstības vai 
konsultatīvās padomes sēdes) 

1. ceturksnī: 
- Četras (4) informatīvas ziņas VPR mājas lapā. 
Četras (4) ziņas reģionālajos laikrakstos. 
Reģionālās TV sižets (1). Informācija četros (4) pasākumos 
(Vidzemes attīstības konference, pasākums muzeju 
darbiniekiem, LAAA kopsapulce, VPR darba grupas 
sanāksme) 
 
2. ceturksnī: 
- Informācija (1) VPR jaunumi tematiskajā izdevumā 
“Tūrisms” 
 
3. ceturksnī: 
- Informācija (1) par Reģionālo izstādi un diskusiju VPR 
mājas lapā 
 
4. ceturksnī: 
- Trīs (3) informatīvas ziņas VPR mājas lapā, sešas (6) 
publikācijas reģionālajos laikrakstos, četrpadsmit (14) ziņas 
pašvaldību un ziņu portālu interneta vietnēs. 

Aktivitātes atbalsta  grupas koordinēšana, iesaistot tajā vismaz 
vienu pārstāvi no katras plānošanas reģiona pašvaldības (1 
atbalsta grupas saraksts, kas aktualizēts 2018. gadā ar veikto 
pasākumu uzskaitījumu) 

1. ceturksnī: 
- Aktualizēts atbalsta grupas saraksts (1), nosūtītas divas 
(2) informatīvas ziņas 
 
2. ceturksnī: 
- Nosūtīta (1) informatīva ziņa par EP Ainavas balvu un  
reģionālo pasākumu 
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3. ceturksnī: 
- Publicēta ziņa par Reģionālo izstādi un diskusiju 
 
4. ceturksnī: 
- Nosūtīta (1) informatīva ziņa par aktivitātes noslēgumu un 
aicinājums piedalīties reģionu forumā 

Reģiona pašvaldību publisko un skolu bibliotēku, muzeju, fizisko 
personu un fizisko personu grupu konsultēšana par līdzdalību 
aktivitātē (1 saraksts par veiktajām konsultācijām 2018. gadā)  

1. ceturksnī: 
- Noorganizēts viens(1) pasākums Vidzemes muzeju 
darbiniekiem 

Atgriezeniskās saites nodrošināšana par aktivitātes norisi, 
nepieciešamības gadījumā sazinoties ar papildus informācijas 
iesniedzējiem individuāli (1 saraksts par sazināšanos ar fiziskām 
personām un personu grupām) 

1. ceturksnī: 
- Sazināšanās ar fiziskām personām un personu grupām. 
Saraksts (1) 
 
3. ceturksnī: 
- Ielūgumu (~ 70) izsūtīšana uz reģionālo izstādi un 
diskusiju. (1)  
 
4. ceturksnī: 
- 125 e-pasta vēstules Vidzemes ainavu dārgumu 
pieteicējiem ar pateicību un aicinājumu arī turpmāk 
piedalīties aktivitātēs dabas un kultūras mantojuma 
saglabāšanai 

Ainavu balvas nolikuma saskaņošana (1 saskaņots Ainavu balvas 
nolikums) 

1. ceturksnī: 
- Saskaņots Ainavas balvas nolikums (1) 

Ainavu balvas reģionālās atlases organizēšana un rezultātu 
apkopošana atbilstoši nolikumam (Atbilstoši nolikumam veikts 
reģionālais Ainavu balvas konkurss un apkopoti rezultāti) 

2. ceturksnī: 
- Saņemts (1) pieteikums EP Ainavas balvai 
 
3. ceturksnī: 
- Saņemts (1) pieteikums EP Ainavas balvai, veikta 
reģionālā atlase, apkopoti rezultāti 

Papildus informācijas  par 10 ainavu dārgumiem  rediģēšana 
elektroniskās krātuves un izstādes vajadzībām, ņemot vērā LNB 
ieteikumus (Rediģēta papildus informācija par 10 ainavu 
dārgumiem) 

2. ceturksnī: 
- Rediģēta papildus informācija par 10 ainavu dārgumiem 

10 plānošanas reģiona ainavu dārgumu fotofiksācija 
nodrošināšana, ņemot vērā LNB nosacījumus (LNB iesniegti 10 
ainavu dārgumu elektroniski fotoattēli) 

1. ceturksnī: 
- Noslēgts līgums par fotofiksācijas nodrošināšanu 
 
2. ceturksnī: 
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- Nodrošināta 10 plānošanas reģiona ainavu dārgumu 
fotofiksācija. LNB iesniegti 10 ainavu dārgumu elektroniski 
fotoattēli 

Reģionālo  diskusiju,  izstāžu organizēšana sadarbībā ar VARAM, 
LNB  (noorganizēta viena reģionālā diskusijas un izstāde) 

1. ceturksnī: 
- Ieplānots pasākums (12.09.) reģionālajai izstādei 
Vecpiebalgas muzeju apvienībā "ORISĀRE" 
 
2. ceturksnī: 
- Reģionālās izstādes organizēšana, pasākuma 
programmas sastādīšana 
 
3. ceturksnī: 
- Noorganizēta reģionālā izstāde un diskusija 12.09.2018. 
(1) 

Materiālu sagatavošana Ainavu balvas nacionālajai atlasei, ņemot 
vērā VARAM ieteikumus (sagatavoti materiāli par reģionālo 
Ainavu balvu uzvarētājiem) 

3. ceturksnī: 
- Sagatavots pieteikums Ainavu balvas nacionālajai atlasei 
(1) 
 
4. ceturksnī: 
- Sagatavots un publicēts materiāls VPR mājas lapā (1) par 
EP Ainavas balvas nacionālās atlases uzvarētāju 

Līdzdalība noslēguma pasākuma organizēšanā, ņemot vērā LNB 
un VARAM ieteikumus 

2. ceturksnī: 
- Noslēguma pasākuma organizēšana. Sagatavots 
aicināmo personu saraksts (1), informācija par mūziķiem 
 
3. ceturksnī: 
- Noslēguma pasākuma organizēšana (aicināmo personu 
saraksta aktualizēšana), ņemot vērā VARAM ieteikumus 
 
4. ceturksnī: 
- Līdzdalība noslēguma pasākuma organizēšanā un dalība 
pasākumā 

Priekšlikumu gatavošana  par plānošanas reģiona ainavām, kas 
iekļaujamas Latvijas Kultūras kanonā (Sagatavoti 2 –3 
priekšlikumi par plānošanas reģionu ainavu dārgumu iekļaušanu 
Latvijas Kultūras kanonā) 

4. ceturksnī: 
- Sagatavoti priekšlikumi par plānošanas reģiona ainavām, 
kas iekļaujamas Kultūras kanonā. Izteikts reģiona viedoklis 
par ainavu ekspertu padomes kodola izvirzītajiem 
priekšlikumiem 

Līdzdalība vismaz 3 sanāksmēs vai Ainavu ekspertu padomes 
sanāksmēs, ko organizē VARAM 

1. ceturksnī: 
- Līdzdalība ainavu ekspertu sanāksmē 28.03. VARAM (1) 
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2. ceturksnī: 
- Līdzdalība reģionu koordinatoru sanāksmē (1) 26.04. 
VARAM 
 
4. ceturksnī: 
- Līdzdalība ainavu ekspertu padomes sanāksmē (1) 
08.11.2018. VARAM 

Atskaites sagatavošana par 4.1.–4.12. uzdevumu īstenošanu, 
ņemot vērā Latvijas valsts simtgades biroja prasības (iesniegta 
atskaite VARAM) 

4. ceturksnī: 
- Sagatavota atskaite (1) par uzdevumu īstenošanu, 
iesniegta VARAM 

5. PILOTPROJEKTS PAŠVALDĪBĀS REMIGRĀCIJAS VEICINĀŠANAI “REĢIONĀLĀS REMIGRĀCIJAS KOORDINATORS” 

1.  Reģionālā koordinatora darbības 
nodrošināšana 

Viens koordinators katrā reģionā 1. ceturksnī: 
- 01.03.2018.  uzsācis darbu remigrācijas koordinators, 
izveidots darba e-pasts, iekārtota darba vieta, izveidota 
datu bāze par pašvaldībām remigrācijas jautājumos; 
notikušas 2 koordinatoru darba apspriedes 
 
2. ceturksnī: 
- Dalība koordinatoru sanāksmēs 1–2  reizes mēnesī 
VARAM; sadarbība ar LIAA, Biznesa inkubatoriem, PMLP; 
VID, VSAA, NVA, Pašvaldībām,  AM Patvērums "Droša 
māja" u.c. institūcijām un organizācijām piedāvājumu 
sagatavošanā. Sarunas un jautājumi koordinācijas vienotas 
info bāzes izveidošanai; sniegti priekšlikumi un ieteikumi 
uzņēmējdarbības atbalsta granta MK projekta izstrādei 
VARAM un LPS. Sniegtas intervijas LTV 1 un LTV7; 
Šveices radio; Moldovas televīzijai par remigrācijas 
jautājumiem. Sagatavots un publiskots viens "labās 
prakses” piemērs par remigrantu ģimeni un risinātas 
situācijas tā negatīvo sabiedrības viedokļu novēršanai. 
Sadarbība ar sociālo akciju "Latvija strādā". Piedalīšanās 
Pasaules Latviešu Mākslas centrā latviešu mākslinieku 
izstādes atklāšanā. Izveidota VPR mājas lapā sadaļa 
"Remigrācija" 
 
3. ceturksnī: 
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- Piedalīšanās 1–2 reizes mēnesī koordinatoru sanāksmēs 
VARAM; saziņa un komunikācija ar pilotpašvaldībām 
Smiltenes  un Gulbenes novadu pašvaldībā; sadarbība ar 
valsts un pašvaldību iestādēm informācijas sagatavošanā 
un apzināšanā; izstrādāts un apstiprināts AP Nolikums 
konkursa "Atgriešanās atbalsts" organizēšanai; 
piedalīšanās forumā "Latvijas vērtības";  vizīte un 
apmeklējums AS "Valmieras stikla šķiedra"; iniciēta 
tikšanās 27.07. ar LIAA Valmieras Biznesa inkubatoru par 
uzņēmējdarbības iespējām un atbalstu Vidzemē; saziņa ar 
ALTUM; sagatavots un izskatīts ziņojums Attīstības 
padomes sēdē par projekta virzību; sniegtas intervijas 
reģionālajos medijos – "Druva"; "Ziemeļlatvija"; "Alūksnes 
ziņas"; "Valmiera 24", "Reģionālā TV Vidzeme"; LTV1; 
LNT; Ukrainas TV. Izsludināts konkurss; Atgriešanās 
atbalsts" sniegtas 30 konsultācijas interesentiem par 
uzņēmējdarbības atbalsta konkursu; sniegtas regulāras 
konsultācijas par uzņēmējdarbības atbalsta iespējām 
reģionā. Regulāri uzturēta  www.vidzeme.lv sadaļa 
Remigrācija; aktualizēti jautājumi un sadaļas; piedalīšanās 
Valmieras Attīstības aģentūras organizētajā uzņēmēju 
sanāksmē ar domes vadību; analizēts un apkopots 
viedoklis un secinājumi par klientu apkalpošanas un 
publiskās pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanu 
 
4. ceturksnī: 
- Piedalīšanās regulārās koordinatoru sanāksmēs VARAM; 
saziņa un darba organizēšana  sadarbībā ar 
pilotpašvaldībām un pašvaldībā; ALTUM; VID, 
PMLP;NVA;VSAA; NVD;CSDD; LVA; informācijas 
sagatavošana un iegūšana par sociāliem, izglītības, 
nodarbinātības, drošības, komunikācijas, uzņēmējdarbības 
u.c. jautājumiem, kas aktuāli remigrantiem un 
potenciālajiem remigrantien. Komunikācija un saziņa ar 
reģionālajiem laikrakstiem, informācijas publiskošana 
reģionālajos laikrakstos, pašvaldību mājas lapās, 
Vidzemes PR mājas lapā sadaļas 'Remigrācija" 
uzturēšana; intervijas nacionālajos plašsaziņas līdzekļos - 
LTV; LNT; TV3, Re:TV; LR1. Intervijas Ukrainas TV un 
Austrijas TV; sadarbība ar "Nacionālo vērtību fondu"; 
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Pasaules Latviešu Mākslas centru; Valmieras Attīstības 
aģentūru un LIAA Valmieras biznesa inkubatoru. 
Piedalīšanās digitālo aģentu apmācībās par e-saziņas un 
pakalpojumu iespējām pakalpojumu pieprasīšanā. 
Piedalīšanās Latviešu valodas aģentūras darba grupā par 
problēmsituāciju apzināšanu un ieteicamajiem risinājumiem 
remigrantu bērnu integrācijai izglītības iestādēs. Apzinātas 
problēmsituācijas un sniegti priekšlikumi remigrācijas un 
pakalpojumu sniegšanas, normatīvo aktu u.c. 
problēmsituāciju gadījumos. Sniegtas konsultācijas un 
informācija remigrantiem, kas atgriezušies ārpus 
pilotprojekta  darbības. Sniegts informatīvs ziņojums par 
projekta virzību un rezultātiem Vidzemes plānošanas 
reģiona Attīstības padomes sēdē. Piedalīšanās  
konferencē "Vieta ģimenei" 12.12.2018. Siguldā 

2. Ārvalstīs esošo personu (vai ģimeņu) 
konsultēšana par remigrācijas iespējam 

1. ceturksnis – sagatavošanās, klientu un kanālu apzināšana  
2. ceturksnis – 30 klienti, kuru vajadzības ir apzinātas un sniegti 
priekšlikumi vajadzību risināšanai (nosūtīts piedāvājums – 
saņemta atbilde)  
3. ceturksnis – 45 klienti, kuru vajadzības ir apzinātas un sniegti 
priekšlikumi vajadzību risināšanai (nosūtīts piedāvājums – 
saņemta atbilde)  
4. ceturksnis (novembris) – 25 klienti, kuru vajadzības ir apzinātas 
un sniegti priekšlikumi vajadzību risināšanai (nosūtīts piedāvājums 
– saņemta atbilde) 

1. ceturksnī: 
- Sagatavošanās – sniegti priekšlikumi pilotpašvaldību 
līgumu sagatavošanai; sniegti priekšlikumi informatīvā 
bukleta izveidei u.c. organizatoriskos jautājumos; sniegtas 
4 intervijas medijiem ( Vidzemes TV; laikraksts "Alūksnes 
ziņas"; LNT TOP 10; LR 2 ziņas; LTV7 ziņas; LTV 
"Panorāma"); sagatavota informācija administrācijas 
vadītājai intervijai laikrakstam "Druva"; iegūta un meklēta 
informācija par kreditēšanas iespējām, izglītības 
jautājumiem; sociālo pabalstu un nodarbinātības 
jautājumiem, dzimtsarakstu un dzīves vietas deklarēšanas 
jautājumiem. Apzināti komunikācijas kanāli – tiešais 
kontakts sociālajos tīklos; caur pazīstamiem cilvēkiem, 
latviešu organizācijām ārvalstīs. Notikusi komunikācija un 
sniegta rakstveida informācija – piedāvājuma iespējas 17 
klientiem; notikusi telekomunikācija ar 4 negatīvi 
noskaņotiem klientiem 
 
2. ceturksnī: 
- Komunikācija notikusi ar 50 ģimenēm jeb 133 personām. 
Sagatavoti un nosūtīti 87 personalizēti piedāvājumi. 
Atgriezušās 8 ģimenes, plāno atgriezties vismaz 5 
ģimenes. 24 cilvēki ir izrādījuši interesi par remigrācijas 
pilotprojektu. Klienti, kuru vajadzības ir apzinātas un sniegti 
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priekšlikumi vajadzību risināšanai (nosūtīts piedāvājums – 
saņemta atbilde) – 39 
 
3. ceturksnī: 
- Komunikācija notikusi ar 53 ģimenēm jeb 134 personām; 
sagatavoti 86 personalizēti piedāvājumi; 7 ģimenes ir 
atgriezušās Latvijā 
 
4. ceturksnī: 
- Komunikācija notikusi ar 49 ģimenēm jeb 131 personu, 
sagatavoti 47 personalizēti piedāvājumi. 2018. gadā kopā 
komunikācija notikusi ar 419 identificētiem remigrantiem un 
potenciālajiem  remigrantiem un sagatavoti 237 
personalizēti piedāvājumi. Sniegtas apjomīgas 
konsultācijas 7 cilvēkiem, kas jau atgriezušies, kā arī 
regulāri sniegtas telefoniskas konsultācijas un atbildes 
neidentificētiem klientiem (no marta līdz decembrim ap 
100) 

3. Reģionālās atlases organizēšana, lai 
piešķirtu remigrācijas grantu 

Atbalstīti ne mazāk kā 4 projekti (kopējais atbalsta apjoms 36 000 
EUR; atbalsts vienam projektam – līdz 9000 EUR) 

3. ceturksnī: 
- Izsludināts konkurss Remigrācijas atbalsta pasākuma 
projektu iesniegumiem. Projekta publicitāte un informācija 
par projektu tika izvietota Vidzemes plānošanas mājaslapā, 
Sociālajos tīklos, Reģionālajā TV Vidzemes TV; 
Reģionālajās presēs, pašvaldību mājas lapās un 
informatīvajos izdevumos; nosūtīta informācija e pastos 
remigrantiem, kas saziņā bija minējuši par iespējamo 
uzņēmējdarbības uzsākšanu. Sniegtas 30 informatīvas 
konsultācijas par projektu, atbalstāmajām aktivitātēm, 
nosacījumiem, citiem atbalsta mehānismiem. Lai 
pārliecināties par iesniedzēju atbilstību remigranta 
statusam, nepieciešamas ziņas no Iedzīvotāju reģistra. Tā 
nolūkā augusta sākumā tika nosūtīts pieprasījums PMLP 
par pieejas piešķiršanu IR datubāzei. Līdz 30. septembrim 
projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām līgums 
netika saskaņots un parakstīts. Lai veiktu izvērtēšanu, tika 
gatavoti individuāli pieprasījumi par katru pretendentu 
PMLP. Konkurss tika izsludināts 24. augustā; projektu 
pieteikumu iesniegšanas termiņš – 25.septembris. Tika 
iesniegti 7 atbalsta piešķiršanas iesniegumi. Iesniegumu 
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izvērtēšana notiek līdz10.oktobrim. Rezultāti un secinājumi 
– nākamajā ceturksnī 
 
4. ceturksnī: 
- Noslēgti 2 līgumi par remigrantu saimnieciskās darbības 
veikšanu Priekuļu un Alūksnes novados. Katrs finansējuma 
saņēmējs saņēma finansiālo piešķīrumu 9000 eiro apmērā. 
Notiek darbs pie saimnieciskās darbības uzsākšanas 
sagatavošanas darbiem. Plānots, ka  viens uzņēmums 
saimniecisko darbību uzsāks 2019. gada janvārī, otrs – 
2019. gada jūnijā 

4. Pilotprakses projektu atbalstīšana 
remigrācijas jautājumos NVO un pašvaldībās 

Atbalstīti projekti (kopējais atbalsta apjoms 15 000 EUR apmērā). 
Konkrēti atbalsta saņēmēji tiek noteikti, balstoties uz nodibinājuma 
“Baltic Institute of Social Sciences” pētījuma “Pašvaldību politikas 
instrumenti aizbraukušo iedzīvotāju remigrācijas veicināšanai” 
rezultātiem un Pārresoru koordinācijas centra sadarbības 
platformas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem, kas ir 
saskaņoti ar VARAM 

2. ceturksnī: 
- Noslēgts līguma par Smiltenes novada un Gulbenes 
novada pašvaldībām par pilotprakses realizēšanu 
remigrācijas jautājumos. Smiltenes novada pašvaldība 
saņēmusi atbalsta finansējumu 7500 eiro apmērā 
uzdevuma izpildei. Notikušas divas darba sanāksmes ar 
reģionālajiem koordinatoriem 
 
3. ceturksnī: 
- Gulbenes novada pašvaldība saņēmusi 7500 eiro 
finansējumu pilotprakses ieviešanai. Smiltenes novadā 
pašvaldībā izveidota  nekustamo īpašumu datu bāze; 
izstrādātas info kartītes; saziņa ar vietējiem iedzīvotājiem 
remigrantiem; Gulbenes novada pašvaldībai izveidota datu 
bāze uzņēmējdarbības atbalsta iespējām; saziņa ar 
remigrantiem; gatavošanās vizītei un vizīte Lielbritānijā pie 
novada iedzīvotājiem. Notiek regulāra komunikācija ar 
koordinatoru 
 
4. ceturksnī: 
- Smiltenes un Gulbenes novada pašvaldības realizējušas 
pilotpašvaldības projektu. Smiltenes novada pašvaldības 
būtiskākie rezultāti: Izveidota nekustamo īpašumu datu 
bāze un interaktīva karte "Atrodi savas mājas Smiltenes 
novadā"; Izstrādāti informatīvi materiāli par darba, dzīves, 
izglītības, atpūtas iespējām novadā, atsevišķi pa tematiem 
nodrošinot iespēju tos pielāgot potenciālam remigrantam 
izveidota migrantu datu bāze – apzinot aptuveni 400 
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novadnieku, no kuriem uzrunāti 100. Gulbenes novada 
pašvaldības būtiskākie rezultāti: izveidotas pirmās 8 
Gulbenes novada stāstu pastkartes ar patiesiem stāstiem 
par novadniekiem, kuri atgriezušies un iesakņojušies šeit. 
Tapuši 2 video stāsti;. Gulbenes novada amatiermākslas 
teātra viesizrādes Briselē un Londonā diasporas 
pārstāvjiem. Neformālās tikšanās ar latviešiem ārzemēs, 
sarunas un diskusijas par dzīvi un sadzīvi Gulbenes 
novadā; pamatojoties uz vairāku mēnešu sadarbību, 
pašvaldības grantu konkursā atbalstīta remigrantes ideja 
par konditorejas izveidi Gulbenes pilsētā; izveidots 
praktisks ceļvedis ar informāciju par izglītības, darba un 
atpūtas iespējām novadā. Pilotpašvaldības iesaistījušās 
remigrācijas problēmsituāciju apzināšanā un definēšanā. 
Ar pieredzi un sasniegumiem iepazīstinājušas pārējās 
remigrācijas pilotpašvaldības. Smiltenes novada 
pašvaldība ar pieredzes prezentāciju iepazīstināja 
konferences "Vieta ģimenei" dalībniekus 12.12.2018. 
Siguldā, kā arī ieteica risinājumus un pieredzi "Nacionālo 
vērtību fondam" remigrācijas darba koordinācijas darbam 
pašvaldībās 
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 TERITORIĀLĀS PLĀNOŠANAS NODAĻA 
 

Nodaļas darbs tiek plānots un organizēts, pamatojoties uz Reģionālās Attīstības 

likumā, Teritorijas attīstības plānošanas likumā, Attīstības plānošanas sistēmas 

likumā, Likumā par pašvaldībām plānošanas reģioniem un pašvaldībām noteiktajām 

pamatfunkcijām: 

• plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu – reģiona ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas un reģiona attīstības programmas – 

izstrādes/aktualizācijas un ieviešanas nodrošināšana; 

• reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējās 

saskaņotības un atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšana; 

• nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstības plānošanas 

reģionu attīstības plānošanas dokumentiem izvērtēšana; 

• plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbības ar nacionālā līmeņa institūcijām 

nodrošināšana; 

• plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādes un 

īstenošanas nodrošināšana. 

Teritorijas plānošanas nodaļas 2018. gada prioritāte bija nodrošināt veiksmīgu 

attīstības plānošanas dokumentu realizāciju un izvirzīto mērķu un prioritāšu 

sasniegšanu. Būtiski uzsvērt, ka tika turpināts darbs pie VPR uzraudzības un 

izvērtēšanas sistēmas, ietverot tajā informāciju par veiktajām darbībām, rezultatīvo 

rādītāju izmaiņām, secinājumus un ieteikumus turpmākajai rīcībai, kā arī informāciju 

par atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem. Uzraudzības 

sistēma sniedz objektīvu priekštatu par plānošanas dokumentu ieviešanas progresu 

un kvalitāti, kā arī pilda plānošanas dokumentu monitoringa funkciju. 

Teritorijas plānošanas nodaļas funkciju īstenošanas procesā pārskata gadā ir: 

• sagatavots Attīstības programmas uzraudzības ziņojums; 

• aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze; 

• aktualizēta datu bāze par vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 

dokumentiem; 

• nodrošināta līdzdalība Vidzemes mobilitātes un investīciju plāna 2030 

izstrādes procesā; 

• nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu 

savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām; 

• izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība 

plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem; 

• nodrošināta līdzdalība darba grupās normatīvo aktu un nacionālā līmeņa 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādes / aktualizēšanas procesā; 

• nodrošināta līdzdalība valsts institūciju izveidotajās vadības/uzraudzības un 

citās komitejās/komisijās; 

• nodrošināta dalība starptautisko sadarbības programmu sanāksmēs, 

forumos, programmēšanas komitejās, uzraudzības apakškomisijās, 

semināros u.t.t.; 

• koordinēta un veicināta plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta 

pasākumu izstrāde, īstenošana, uzraudzība un novērtēšana; 

• nodrošināta plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbība ar nacionālā līmeņa 

institūcijām: 
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- nodrošināta metodiskā vadība. Pašvaldību sadarbības teritoriju 

izveidošanai, atbilstoši nacionāla un reģionāla līmeņa spēkā esošajiem 

attīstības plānošanas dokumentiem; 

- priekšlikumu izstrāde Valsts autoceļu sakārtošanas programmai; 

- nodrošināta līdzdalība Koordinācijas padomes sēdēs; 

 

• sniegti priekšlikumi par attīstības plānošanas sistēmas normatīvā regulējuma 

pilnveidi; 

 

Izstrādājot jaunus vai izvērtējot un aktualizējot jau esošus nacionālā, reģionālā vai 

vietējā līmeņa teritorijas attīstības, kā arī nozaru politiku plānošanas dokumentus, VPR 

Teritorijas plānošanas nodaļa ievēro arī Ministru kabineta 16.07. 2013. noteikumu Nr. 

402 „Par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 

14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” u.c. prasības un nosacījumus, kā arī ņem vērā Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, Nacionālās attīstības plānu 2014.-

2020.gadam. 

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem un, ņemot vērā reģionā 

ietilpstošo novadu pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādes zemo 

intensitāti (ņemot vērā augsto aktivitāti iepriekšējā pārskata periodā), Vidzemes 

plānošanas reģions pārskata gadā sniedzis atzinumus par: 

• ilgtspējīgas attīstības programmām (6); 

• teritorijas plānojumiem (5). 

 

 SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 
 

Par Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteiktās funkcijas izpildi VPR 2018. gadā ir 
atbildīga Sabiedriskā transporta nodaļa. 

Sabiedriskā transporta nodaļas paveiktais 2018. gadā. 

• Izskatīti un apkopoti Vidzemes reģiona novadu pašvaldību, juridisko un fizisko personu 
ierosinājumi, ieteikumi un pretenzijas par sabiedriskā transporta pakalpojumu 
organizāciju Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā un sniegtas atbildes un atzinumi 
(97). 

• Sagatavoti un sniegti VSIA “Autotransporta direkcija” ierosinājumi, atzinumi un 
viedoklis par sabiedriskā transporta maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutu 
plānošanu un izmaiņām (202). 

• Apsekotas 420 autobusu pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā. 
- Sniegti priekšlikumi par to nepieciešamību, lietderību, izbūvi un iekļaušanu 

autobusu kustības sarakstos vai maršrutu aprakstos, precizēti pieturvietu 
nosaukumi. 

- Apstrādāti dati par pieturvietu atrašanās vietu (koordinātām), aprīkojumu (pieturas 
zīme, platforma, paplašinājums, nojume, soliņš, atkritumu urna, autobusu kustības 
saraksts), pievienotas pieturvietu fotogrāfijas, dati ievadīti datubāzē STIFSS. 

• Apzināti un apkopoti dati par pašvaldību plānotajām izmaiņām skolēnu un pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņu pārvadājumiem 2017./18. mācību gadā (26). 

• Sadarbībā ar novadu pašvaldībām un pārvadātājiem organizēta skolēnu pārvadājumu 
integrēšana kopējā tīklā (8). 

• Veikts pārvadātāju darba rezultātu apkopojums saskaņā ar VSIA "Autotransporta 
direkcija" sniegtajiem statistikas datiem. Izvērtēti 2018. gada  ceturkšņu, pusgadu, 9 
mēnešu un gada dati. Salīdzināti 2017. un 2018. gada rādītāji. Sagatavota prezentācija 
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par Sabiedriskā transporta rezultatīvajiem rādītājiem VPR Attīstības padomes 
locekļiem. 

• Veikta nerentablo autobusu maršrutu datu analīze. Informēti VPR pārvadātāji un 
pašvaldības. Izteikti ierosinājumi, organizētas tikšanās, maršrutu tīkla izvērtēšanai, 
optimizēšanai un funkcionalitātes uzlabošanai (304). 

• Apkopoti dati par taksometru licenču (speciālo atļauju)  skaitu VPR teritorijā 2018. 
gadā. 

• Pārstāvēts VPR un tā vārdā nodrošināta līdzdalība. 
- Satiksmes ministrijas (turpmāk – SM) rīkotajās sanāksmēs (5). 
- VSIA "Autotransporta direkcija" rīkotajās Sabiedriskā transporta padomes kārtējās 

sēdēs (9). 
- Latvijas Pašvaldību Savienības(turpmāk – LPS) rīkotajās sanāksmēs (4). 
- Biedrības "Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija" biedru kārtējā sapulcē par 

aktuālajiem pasažieru pārvadājumu nozares jautājumiem un turpmākās attīstības 
perspektīvām (1).  

• Dalība VPR Attīstības padomes sēdēs. 

• Apkopota un sagatavota uzdevumu veikšanai nepieciešamā informācija (pēc VPR 
vadības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk -VARAM), 
SM, LPS, VSIA "Autotransporta direkcija" pieprasījuma) (8). 

• Darbs pie VPR ieviešanā esošā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta 
“MAMBA” (Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko 
pārmaiņu skartajos reģionos –  transports pēc pieprasījuma) – sniegtas konsultācijas, 
organizētas pašvaldību un pārvadātāju tikšanās projekta tālākai virzīšanai un 
īstenošanai. 

• Sadarbība ar citiem plānošanas reģioniem, pašvaldībām, pārvadātājiem, valsts 
institūcijām labākai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai. 

• Darbs ar maršrutu sadalījumu pa Lotēm uz 2021. gadu.  

• Sagatavota informācija SM iesniedzamajām 2018. gada ceturkšņu atskaitēm par VPR 
darba plāna izpildi sabiedriskā transporta jomā. 

• Informācija par sabiedriskā transporta pakalpojumiem ievietota Vidzemes plānošanas 
reģiona interneta vietnē.  

• Sabiedriskajā telpā VPR Administrācija un Sabiedriskā transporta nodaļa aktīvi pauda 
savu nostāju par sabiedriskā transporta pakalpojumu iepirkumu no 2021. gada, 
izvērtējot paredzamo reisu skaita samazinājumu. Tāpat kā iepriekš VPR uzskata, ka 
teritoriālās reformas (jeb t.s. sadarbības teritorijas) varētu risināt arī sabiedriskā 
transporta problēmas, VPR aicina  sabiedrisko transportu organizēt dabiski 
funkcionālās nevis mākslīgi iezīmētās teritorijās, kā arī  
bez plānošanas reģionu un pašvaldību iesaistes transporta nozares attīstības 
plānošana nav pilnīga. Šāds atkārtots secinājums izdarīts, balstoties uz faktu, ka 
joprojām, plānojot nozares attīstību, netiek jautāts par lokālas nozīmes problēmām. 

 

2018. gada 25. maija VPR Attīstības padomes sēdē tika apstiprināta un stājās spēkā VPR 

izstrādātā” KĀRTĪBA speciālo atļauju (licenču) un licenču kartīšu izsniegšanai pasažieru 

komercpārvadājumiem ar taksometriem”. Taksometru Licenču kartīšu izsniegšana ir viens no 

Sabiedriskā transporta nodaļas pamatpienākumiem.  

  

http://www.vidzeme.lv/lv/sabiedriska_transporta_jaunumi/44/131105/
http://www.vidzeme.lv/lv/sabiedriska_transporta_jaunumi/44/131105/
http://www.vidzeme.lv/lv/sabiedriska_transporta_jaunumi/44/131315/
http://www.vidzeme.lv/lv/sabiedriska_transporta_jaunumi/44/131315/
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 ATTĪSTĪBAS UN PROJEKTU NODAĻA 

 

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Darba tirgus prasmju un uzņēmējspējas attīstība 

Pēdējo gadu laikā darba tirgus ir strauji mainījies. Darba tirgū ir saskatāmas būtiskas izmaiņas 

–  darba tirgus dalībniekiem ir jāsaskaras ar vairākiem izaicinājumiem: pieaug tehnoloģiju loma, 

ir sajūtama globalizācijas ietekme, cilvēku dzīves ilgums palielinās, un tiem arvien vairāk 

jāmeklē iespējas iekļauties darba tirgū. Jau šobrīd darba tirgū trūkst darbaspēka, un, ņemot 

vērā demogrāfiskās tendences, būs jāmaina tradīcija, kurai līdz šim lielākoties sekojuši gan 

darba devēji, gan ņēmēji, uzskatot, ka vecākajiem darbiniekiem darba vieta jāpamet, lai vietu 

nodotu gados jaunākiem darbiniekiem.  

Īstenojot Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014. - 2020. gadam Seed Money projektu 

“Mūžizglītība un viedās specializācijas jomas Baltijas jūras reģionā (BSR SMART LIFE)”, 2018. 

gadā Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk – VPR) turpināja aizsākto diskusiju par 

mūžizglītības lomu reģionu attīstībā - sabiedrība noveco, savukārt izglītības sistēma neatbilst 

darba tirgus vajadzībām. Šādas problēmas nav tikai Latvijā, bet ar to saskaras ne viena vien 

valsts Baltijas jūras reģionā un pat visā Eiropā. Projektā tika veikta salīdzinoša analīze, 

noskaidrojot situāciju mūžizglītībā un pieaugušo izglītībā Dānijā, Igaunijā,  Lietuvā, Latvijā, 

Polijā, Somijā, Vācijā un Zviedrijā. Pētījums norāda, ka turpmākie Baltijas valstu ieguldījumi 

mūžizglītībā ir cieši jāsaista ar iedzīvotāju novecošanās problēmu un to ilgāku nodarbinātību, 

kā arī  ar jaunatnes bezdarbu un tās integrāciju darba tirgū. Pieaugušo izglītības piedāvājumi 

Baltijas jūras reģiona valstīs tikai daļēji atbilst darba tirgū pieprasītajām kompetencēm un 

viedās specializācijas prasībām ekonomikā. Lai augtu pieaugušo izglītības efektivitāte, ir 

nepieciešams uzlabot individuālo karjeras un izglītības konsultāciju kvalitāti un atbalstu 

individuālo mācību plānu izstrādei cilvēkresursu attīstības kontekstā uzņēmumos. Lai turpinātu 

uzsākto darbu mūžizglītības jomā, VPR izstrādāja arī jaunu starptautiska projekta pieteikumu, 

kas būs labs turpinājums projektā “BSR SMART LIFE” uzsāktajām aktivitātēm. Projektā ir 

plānots veicināt pieaugušo izglītības iespēju izmantošanu cilvēkresursu attīstībā mazos un 

vidējos uzņēmumos, tai skaitā visa veida šķēršļu izvērtējumu, kādi zināšanu, prasmju un 

attieksmju attīstībā ir to darbiniekiem un darba devējiem. 

VPR, īstenojot projektu ERASMUS+ projekta “Izglītības stiprināti konkurētspējīgi reģioni un 

pieaugušo profesionālā izaugsme (CREATE)” 2018. gadā veica pieaugušo izglītības politikas 

instrumentu izvērtējamu, secinot, ka pieaugušo izglītības politikas veidotāju izmantoto 

instrumentu loks ir visai šaurs un līdz ar to ne pārāk efektīvs. Respektīvi, projekta astoņi partneri 

kopīgi ir veikuši  pieaugušo izglītības attīstībā ieinteresēto iestāžu un organizāciju e-aptauju 

visās partnervalstīs, (t.sk. arī Latvijā). Aptaujas rezultātā tika identificēti plašāk izmantotie 

instrumenti pieaugušo izglītības politikas novērtēšanā, īstenošanā, politikas formulēšanā un tās 

programmu plānošanā. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, partneri turpina identificēt politikas 

instrumentus, kā arī veidojot to aprakstus. CREATE platforma ilgtermiņā tiek saskatīta kā 

nozīmīga virtuālā kopiena mūžizglītības politikas veidotājiem, īstenotājiem u.c. interesentiem, 

kurā veidot kontaktu apmaiņu, dalīties pieredzē. Pieeja platformai būs ne tikai šobrīd projektā 

iesaistītajām partnervalstīm, bet gan daudz plašākai auditorijai. Projekts tiks īstenots līdz 2019. 

gada 31. oktobrim.  

2018. gadā VPR iesaistījās jaunā ERASMUS+ projektā “Kultūras mantojuma un dzīvesvides 

izglītība (SPECHALE)”, jo kultūras un tūrisma mantojumam ir liels potenciāls veicināt 

nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi, kā arī veicināt lauku, nomaļo vai mazāk attīstīto 

teritoriju attīstību. Projekta mērķis ir izveidot novatorisku mācību programmu, kas tiks balstīta 

uz  vietējās situācijas izpēti par esošo neformālās izglītības pieejamību dabas un kultūras 

mantojuma izmantošanai tūrismā, piedāvājot tirgū jaunu amatu – speciālists kultūras 

mantojuma un pievilcīgas dzīves vides jautājumos. 2018. gadā projektā tika uzsāktas 

aktivitātes par apmācību iespēju kartēšanu profesionālajai pilnveidei kultūras un dabas 

mantojuma izmantošanai konkurētspējas stiprināšanai tūrismā un trūkstošā piedāvājuma 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/muzizglitiba_un_viedas_specializacijas_jomas_baltijas_juras_regiona_bsr_smart_life
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/izglitibas_stiprinati_konkuretspejigi_regioni_un_pieauguso_profesionala_izaugsme_create
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/kulturas_mantojuma_un_dzivesvides_izglitiba_spechale
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identificēšanu. Rezultātā, 2019. gadā taps analīzes ziņojums par situāciju katrā no projekta 

partnervalstīm. Projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz 2021. gadam. 

 

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Sociālā drošība 

2018. gadā noritējis aktīvs darbs pie ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu pieejamības palielināšanas personām ar invaliditāti un bērniem, īstenojot projektu 

“Vidzeme iekļauj”. Ir izstrādāts un apstiprināts  Vidzemes plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plāns. Tajā noteiktas galvenās rīcības sekmīgai deinstitucionalizācijas 

procesa īstenošanai – uz mērķa grupas vajadzībām balstīts sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras plānojums, pasākumi sociālā darba 

uzlabošanai ar projekta mērķgrupām, kā arī vispārējo pakalpojumu sniedzēju pieejamības 

uzlabošanai nepieciešamie pasākumi. Pamatojoties uz pašvaldību iesniegumiem, izdarīti arī 

grozījumi plānā – precizētas pakalpojumu izveides adreses, precizēts vietu skaits veidojamajos 

pakalpojumos. 

Papildus jau iepriekš izvērtētajām mērķgrupas vajadzībām, izvērtētas 124 bērnu ar 

funkcionāliem traucējumiem  vajadzības un 74 cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem 

vajadzības, kā arī izstrādāti individuālie atbalsta plāni. 

Aktīvi turpinās darbs pie pakalpojumu sniegšanas projekta mērķa grupai. 2018. gadā kopumā 

sniegti pakalpojumi 42 pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un 100 bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem, kā arī 13 bērnu vecākiem. Pieaugušajiem lielākoties sniegtas 

individuālās konsultācijas, savukārt bērni saņēmuši gan sociālas aprūpes pakalpojumu, gan 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, gan atelpas brīža pakalpojumu.  

Tāpat, lai sniegtu atbalstu pašvaldībām, organizētas tikšanās ar pašvaldībām par SBSP 

sniegšanas nosacījumiem, sniegtas konsultācijas pašvaldību speciālistiem, organizēts 

seminārs “Deinstitucionalizācijas spēles noteikumi” un pieredzes apmaiņas braucieni 

pašvaldību speciālistiem, lai veicinātu izpratni par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

sniegšanu.   

2018. gadā īstenotas aktivitātes sabiedrības attieksmes maiņai – organizētas 2 nometnes 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem, 1 nometne “Diennakts 

dabā” bērniem no sociālās aprūpes iestādēm  un potenciālajiem adoptētājiem aizbildņiem vai 

audžuģimenēm, īstenoti 4 sarunu vakari “bērns bērnu namā un es”. 

 

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Tematiskie tīklojumi un zināšanu pārnese 

2018. gadā Vidzemes plānošanas reģions ir strādājis pie tā, lai attīstītu reģiona inovāciju vidi, 

viedās specializācijas (RIS3) jomas, sekmētu uzņēmumu un zinātnes sektora sadarbību un 

zināšanu pārnesi gan reģiona iekšienē, gan no ārzemēm. Vairākos reģiona īstenotajos 

projektos tika nodrošināta pieredzes pārņemšana no ārvalstīm, īstenoti pētījumi un inovāciju 

vides analīzei reģionā, kā arī notika darbs pie reģiona rīcības plānu izstrādes inovāciju un 

uzņēmējdarbības vides attīstīšanā kā arī to ietvaros izstrādātas rekomendācijas nacionālā 

līmeņa politikas plānošanas dokumentu pilnveidei. 

Interreg Europe programmas projektā “ Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai" 

(RATIO)  2018. gadā noslēdzās darbs pie projekta rīcības plāna izstrādes. Tika organizētas 

vietējās darba grupas sanāksmes, lai diskutētu un izstrādātu rīcības ar nepieciešamajām 

izmaiņām Latvijas reģionu inovāciju un uzņēmējdarbības atbalsta sistēmā. Rīcības plāns 

pieejams šeit: http://www.vidzeme.lv/lv/regionalie_petijumi/50/131653/ Līdz 2020. gada 

martam notiek izstrādātā rīcības plāna aktivitāšu ieviešanas uzraudzība. 

Interreg Europe programmas projekta “Atbalsts eko-inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos 

(SUPER)” ietvaros 2018. gadā notika darbs pie rīcības plāna izstrādes un veikts arī 

http://www.vidzeme.lv/lv/regionalie_petijumi/50/131653/
http://www.vidzeme.lv/lv/regionalie_petijumi/50/131653/
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ekoinovāciju atbalsta sistēmas novērtējums, kur tika secināts, ka ir nepieciešams veicināt 

četrpusējo sadarbību un attīstīt tematiskos tīklojumus arī reģiona līmenī. Rīcības plāna 

izstrādes gaitā tika organizētas diskusijas arī ar uzņēmējiem, kas ļāva izstrādāt vajadzībās 

bāzētu rīcības plānu.  

Interreg Europe projekta “Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas 

instrumenti (ecoRIS3)” galvenais mērķis ir veicināt labāku rīcībpolitiku un pasākumus, lai 

atbalstītu vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu viedo specializāciju (turpmāk - RIS3) 

stratēģijas ietvaros. 2018. Gadā tika uzsākts darbs pie projekta rīcības plāna un pētījuma par 

ekonomisko izaugsmi VPR viedo specializāciju jomās izstrādes. Projekta ietvaros identificēti 

vairāki labās prakses piemēri, kas interesanti arī ārvalstu sadarbības partneriem, piemēram, 

Valmieras attīstības aģentūra, Vides risinājumu institūts u.c. 

2018.g. Interreg BSR programmas projekta “Viedās specializācijas stiprināšana attīstot 

starptautisko sadarbību” (GoSmart BSR ) ietvaros, sadarbojoties ar reģiona ieinteresētajām 

pusēm un ārvalstu partneriem tika izstrādāta metodoloģija vienotai viedās specializācijas 

izpētei un vienotu virzienu definēšanai Baltijas jūras reģionā. 

2018. g. laikā arī notika aktīvs darbs pie rīcības plāna izstrādes un finalizēšanas Interreg 

Europe programmas projekta “Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras 

izmantošanai” (INNO INFRA SHARE) ietvaros. Rīcības plāna izstrādes ietvaros organizētas 

vairākas sanāksmes ar augstskolām un institūtiem - reģionā esošās pētniecības un inovāciju 

infrastruktūras – turētājiem, kā arī ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Ekonomikas 

ministrijas (EM) ekspertiem.  Tika nodrošināta projekta ekspertu komandas un IZM pārstāvja 

dalība salīdzinošās izvērtēšanas sanāksmē Zviedrijā, Skane reģionā, kā arī projekta komandas 

un RTU Cēsu filiāles pārstāvja dalība starp reģionālajā mācību seminārā un pieredzes 

apmaiņas vizītē Skane reģionā, Zviedrijā. Tika noorganizēti divi semināri Rīgā un Cēsīs par 

pētniecības un inovāciju infrastruktūras (PII) pieejamības uzlabošanu uzņēmumiem. 

Seminārus vadīja augsta līmeņa eksperti no Francijas (N-ABLE). Semināros piedalījās gan 

Reģiona augstskolu un zinātnisko institūtu pārstāvji gan arī pārstāvji no ministrijām, citām  

Latvijas pētniecības un augstākās izglītības iestādēm un Latvijas Investīciju attīstības 

aģentūras Tehnoloģiju skauti, un semināros bija iespējams iepazīties  ar jaunākajām 

pētniecības un inovāciju infrastruktūras attīstības tendencēm Eiropā un galvenajiem 

izaicinājumiem un iespējamajiem risinājumiem zinātnes un uzņēmējdarbības jomu sadarbībā 

Latvijā. Ārvalstu ekspertu vadībā klātesošie iepazinās ar ārvalstu labajām praksēm un 

praktiskiem piemēriem dalītās pētniecības infrastruktūras pārvaldībā un ieguvumiem no 

integrēšanās Eiropas sadarbības tīklos, kas var palīdzēt attīstīt nopietnu sadarbību ar citām PII 

Eiropā, piekļūt jaunākajām tehnoloģijām, kā arī īstenot sadarbības projektus gan ar pētniecības 

institūtiem, gan uzņēmumiem. Projekta rīcības plāns tika prezentēts augsta līmeņa projekta 1. 

fāzes noslēguma konferencē Briselē, kurā piedalījās arī EM un Vidzemes Augstskolas 

pārstāvji. 

2018. gadā projektā  “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos” (Destination SMEs) 

noritēja aktīvs darbs pie Rīcības plāna izstrādes, tajā iekļautas vairākas labās prakses, kas 

pārņemtas no projekta partnerim gan tūrisma galamērķu pārvaldības jomā, gan inovatīvu 

tūrisma produktu un pakalpojumu izveides veicināšanā, gan mērķtiecīgā galamērķu 

zīmolvedības veidošanā. Trīs no četrām Vidzemē identificētajām labajām praksēm saistītas ar  

tematisko tīklojumu izveidi: Nacionālā klasteru programma (ar atbalstu tūrisma klasteriem), 

Enter Gauja klasteris; Valmieras un apkārtējo novadu kopējā sadarbība tūrisma attīstībā. 

2018.g.  projekta ietvaros notika viens zināšanu pārneses pasākums (study tour) uz Slovēniju, 

kur projekta iesaistītās puses no Ekonomikas ministrijas un Cēsu novada iepazina Slovēnijas 

labākos piemērus tūrisma galamērķu pārvaldībā, Vizītes laikā, kopīgi ar projekta partneriem 

gūta vērtīga pieredze, iepazīstot Slovēnijas pieeju tūrisma uzņēmējdarbības atbalsta 

instrumentu izstrādē, tūrisma nozares likumdošanā un stratēģiskā galamērķu pārvaldībā, kas 

veicina uzņēmējdarbības konkurētspēju un palielina eksporta pieaugumu tūrisma nozarē. 

Viedās specializācijas (RSI3) jomas – zināšanu ietilpīga bioekonomia ietvaros, realizētas 

vairākas aktivitātes divos projektos: Interreg EST-LAT programmas projektā “Koksne un 

http://www.vidzeme.lv/lv/regionalie_petijumi/50/132007/
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mēbeles” un Interreg BSR programmas projektā “Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana 

reģionos”(RDI2CluB).  

2018. gadā projekta “Koksne un mēbeles” ietvaros tika organizēti vairāki pasākumi ar mērķi 

veicināt uzņēmēju tīklošanās aktivitātes un zināšanu pārnesi. Tāpat aktivitātēs tika iesaistītas 

svarīgas uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas. Visi organizētie pasākumi tika organizēti gan 

Latvijas, gan Igaunijas uzņēmējiem kopīgi, lai veicinātu savstarpējo pieredzes apmaiņu: 

- Dizaina praktiskais seminārs koka ēku būvniekiem un koka produktu ražotājiem sasniedza 

kopā 60 dalībniekus no Latvijas un Igaunijas 

- Eksporta praktiskais seminārs koka ēku būvniekiem un koka produktu ražotājiem sasniedza 

kopā 22 dalībniekus no Latvijas un Igaunijas 

- Pieredzes apmaiņas vizītes starp koka ēku būvniekiem un koka produktu ražotājiem 

sasniedza kopā 60 dalībniekus 

- Tirdzniecības misijas no Skandināvijas uz Latvijas un Igaunijas koka ēku būvniecības un koka 

produktu ražotājiem sasniedza kopā 12 dalībniekus 

- Koksnes Garage48 hakatons sasniedza 60 dalībniekus. 

Visas organizētās aktivitātes, kas notikušas projekta ietvaros ir veicinājušas kokapstrādes 

nozares sadarbību un rezultātā ir izteikta interese par reģiona sadarbības tīklojuma jeb klastera 

izveidi. Projekta sasniegto rezultātu apkopojums pieejams šeit.  

Savukārt  “RDI2CluB” projekta ietvaros ir izstrādāts Vidzemes reģiona bioekonomikas profils, 

definēti virzieni rīcības plāna zināšanās balstītas bioekonomikas inovāciju ekosistēmas 

attīstīšanai reģionā izstrādei. Profila un rīcību plāna virzienu noteikšanā iesaistīti pārstāvji no 

lēmējinstitūcijām, universitātēm, pētniecības sektora, nozares uzņēmumiem, uzņēmējus 

pārstāvošām organizācijām, NVO u.c. Organizētas nacionālo un reģionālo ieinteresēto pušu 

sanāksmes. Rīcību plāna izstrādes gaita kā labā prakse prezentēta Apvienoto Nāciju klimata 

samitā Polijā. 

Organizēta pieredzes apmaiņas vizīte projekta partneriem un ieinteresētajām pusēm uz 

Nīderlandi, apskatot bioekonomikas klasteru, ekosistēmu piemērus klasterī Biobased Delta, 

piedaloties Latvijas augstvērtīgas un veselīgas  pārtikas klastera biedriem un LR Zemkopības 

ministrijas pārstāvim. Nodrošināta Latvijas Augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera biedru, 

LR IZM pārstāvja un MeKA institūta pārstāvja dalība pieredzes apmaiņas vizītē 

Norvēģijā/Zviedrijā, iepazīstot bioekonomikas inovāciju ekosistēmas, izvērtējot potenciālo 

sadarbību iespējas. Tika nodrošināta VPR pārstāvja dalība Zviedrijas institūta organizētajā 

mācību programmā “Jaunatne un Bioekonomika”, kā ietvaros gūtas zināšanas un metodes 

darbam ar jaunatni bioekonomikā, kas nepieciešamas, īstenojot rīcīplāna aktivitātes, un VPR 

būs iespēja iesaistīties EUSBSR tapšanas procesā, sniedzot ieteikumus jaunatnes iesaistei 

bioekonomikā. 

 

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Efektīva uzņēmējdarbības atbalsta sistēma 

Vidzemes plānošanas reģions īsteno vairākus projektus uzņēmējdarbības aktivitātes 

veicināšanai reģionā, kā arī struktūrvienība Vidzemes uzņēmējdarbības centrs organizē ik 

gadu dažādus pasākumus, lai atbalstītu reģiona uzņēmējus un koordinētu iesaistīto atbalsta 

organizāciju savstarpējo informācijas apmaiņu. 2018. gadā īstenotas vairākas aktivitātes, kas 

ir saskaņā ar VPR attīstības programmas 3.2. punktu “Efektīva uzņēmējdarbības atbalsta 

sistēma” un ir veicinājušas MVU attīstību vai atbalsta organizāciju efektīvāku sadarbību 

uzņēmējdarbības jautājumos. 

1) Uzdevums: Attīstīt tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu virzību tirgū 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/kokapstrades_un_mebelu_industrijas_produktu_inovacijas_un_eksports_veru_apgabala_un_vidzemes_planosanas_regiona/vidzemes_planosanas_regions_domas_par_turpmako_sadarbibu_ar_kokrupniekiem/
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Vidzemes plānošanas reģions organizējis pasākumu “Vidzemes attīstības konference”, kas 

ļāva visām ieinteresētajām pusēm iesaistīties dialogā par efektīvāku uzņēmējdarbības atbalsta 

sistēmas izveidi reģionā. Diskusijās iesaistījās gan uzņēmējus pārstāvošas organizācijas, gan 

pašvaldības, gan uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas. Pasākuma mērķis saskan arī ar 

VPR vairāku Interreg Europe programmā īstenoto projektu mērķiem, proti, šo projektu mērķis 

ir izstrādāt aktivitātes un rīcības efektīvākam uzņēmējdarbības un inovāciju atbalstam. 

Interreg Europe programmas projektā RATIO 2018. gadā tika pabeigts darbs pie rīcības plāna 

izstrādes Rīcības plānā ir iekļautas vairākas aktivitātes un pasākumi uzņēmēju atbalstam un 

politikas instrumentu uzlabošanai. 2018. gada augustā saskaņā ar rīcības plānu tika veikti 

uzlabojumi MK noteikumos Nr.692. Vairāk par rīcības plānu šeit. Projekta ietvaros tika arī 

izstrādāts informatīvs video uzņēmējdarbības un inovāciju atbalstam reģionā. 

Interreg Europe programmas projektā SUPER 2018. tika veikts uzņēmējdarbības atbalsta 

sistēmas novērtējums. Vasara tika uzsākts darbs pie rīcības plāna izstrādes, kas noslēdzās 

2019. gada sākumā. Rīcības plānā galvenās iekļautās aktivitātes ir saistītas ar MVU 

ekoinovāciju attīstību un internacionalizāciju. 

Interreg BSR programmas projekta “Viedās specializācijas stiprināšana attīstot starptautisko 

sadarbību” (GoSmart BSR ) - Veikts reģiona uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu un 

programmu apskats un papildu veikts pētījums par uzņēmēju internacionalizācijas vajadzībām 

un šķēršļiem, lai balstoties uz rezultātiem varētu formēt nepieciešamo atbalstu reģionā – 

pieņemt darbā inovāciju brokeri.  

Praktiskas aktivitātes, lai veicinātu tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu virzību tirgū tika 

īstenotas Igaunijas – Latvijas programmas projektā “Koksne un mēbeles”. Visas aktivitātes ir 

veicinājušas ne tikai uzņēmēju tīklošanos un pieredzes apmaiņu savā starpā, bet ir reāli 

uzlaboti jau esoši produkti, kā arī veicināta jaunu produktu un inovāciju rašanās šādu aktivitāšu 

ietvaros: 

- Dizaina praktiskais seminārs koka ēku būvniekiem un koka produktu ražotājiem sasniedza 

kopā 60 dalībniekus no Latvijas un Igaunijas 

- Eksporta praktiskais seminārs koka ēku būvniekiem un koka produktu ražotājiem sasniedza 

kopā 22 dalībniekus no Latvijas un Igaunijas 

- Koksnes Garage48 hakatons sasniedza 60 dalībniekus. 

Projekta sasniegto rezultātu apkopojums pieejams šeit. 

Lai veicinātu jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā, Vidzemes uzņēmējdarbības centrs organizējas 

skolu hakatonus. Pirmais šāds hakatons 2018. gadā notika Cēsu Tehnoloģiju un dizaina 

vidusskolā. Tā rezultātā tika izstrādāti 3 jauniešu komandu produktu prototipi. Otrais skolu 

hakatons notika divu skolu sadarbības – Valmieras tehnikuma un Valmieras Dizaina un 

mākslas vidusskolas – ietvaros. Otrajā hakatonā tika izstrādāti 7 prototipi.  

2018. gadā Interreg Europe programmas projektā “Destination SMEs” notika viens zināšanu 

pārneses pasākums (study tour) uz Slovēniju, kur VPR stakeholderi no EM un Cēsu pilsētas 

iepazina Slovēnijas labākos piemērus tūrisma galamērķu pārvaldībā, Vizītes laikā, kopīgi ar 

projekta partneriem gūta vērtīga pieredze, iepazīstot Slovēnijas pieeju tūrisma 

uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu izstrādē, tūrisma nozares likumdošanā un stratēģiskā 

galamērķu pārvaldībā, kas veicina uzņēmējdarbības konkurētspēju un palielina eksporta 

pieaugumu tūrisma nozarē. 

Vēl 2018. gadā noritēja aktīvs darbs pie Rīcības plāna izstrādes, tajā iekļautas vairākas labās 

prakses, kas pārņemtas no projekta partnerim gan tūrisma galamērķu pārvaldības jomā, gan 

inovatīvu tūrisma produktu un pakalpojumu izveides veicināšanā, gan mērķtiecīgā galamērķu 

zīmolvedības veidošanā. Projektā veiktās aktivitātes organizētas ar mērķi veicināt tūrisma 

produktu virzību vietējā un starptautiskā tirgū. 

http://www.vidzeme.lv/lv/regionalie_petijumi/50/131653/
http://www.vidzeme.lv/lv/regionalie_petijumi/50/132007/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/kokapstrades_un_mebelu_industrijas_produktu_inovacijas_un_eksports_veru_apgabala_un_vidzemes_planosanas_regiona/vidzemes_planosanas_regions_domas_par_turpmako_sadarbibu_ar_kokrupniekiem/
http://invest.vidzeme.lv/lv/news/nosledzies-pirmais-vuc-organizetais-hakatons-profesionalas-izglitibas-iestades-vidzeme
http://invest.vidzeme.lv/lv/news/otraja-hakatona-profesionalu-atzinibu-gust-ideja-par-ledus-biezuma-meritaju
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Lielu ieguldījumu šai pašā prioritātē ir arī sniedzis Igaunijas -Latvijas programmas projekts 

“Livonijas kulinārais ceļš”. Tas palīdz attīstīt gastronomisko tūrismu Vidzemē, un tā mērķis ir 

radīt spēcīgu gastronomiskā tūrisma piedāvājumu Latvijā un Igaunijā ar zīmolu “Livonijas 

garša” un apakšzīmolu “Taste HansEATica”. Kopā 105 projektā iesaistījušies - mazie pārtikas 

ražotāji un ēdinātāji no Vidzemes kā lielu projekta iespēju saskata “tīklošanos”, lai rastu jaunas 

sadarbības iespējas un varētu apmainīties ar pieredzi ne tikai savā, Vidzemes reģionā, bet arī 

ar kaimiņiem Igaunijā un Latvijā. 

2018. gadā īstenoti vairāki pasākumi, kas veicina uzņēmēju produktu un pakalpojumu virzību 

tirgū. 2018. gadā uzņēmējiem tika nodrošināti mācību semināri un zināšanu apmaiņas 

braucieni pieredzes krāšanai. Lai popularizētu Vidzemes gastronomisko piedāvājumu un 

papildinātu uzņēmēju zināšanas tika organizētas sešas kulinārās meistarklases ēdināšanas 

pakalpojumu sniedzējiem, kā arī nodrošināta mājražotāju un ēdināšanas pakalpojumu 

sniedzēju dalība četros kulinārajos festivālos (“Zaubes savvaļas kulinārais festivāls”; “Ķiploku 

festivāls”; “Burtnieka ezera svētki” un “Dzērveņu svētki Straupes zirgu pastā”). Projekta ietvaros 

izveidoti mārketinga materiāli, kas aicina ciemoties restorānos, krodziņos, viesu namos un 

mājražotāju saimniecībās. 

Arī 2018. gadā VPR Uzņēmējdarbības centrs īstenojis Vidzemes 26 pašvaldību uzņēmējus 

godinošu pasākumu, t.sk. ir izstrādājis reģionu pozicionējošus video ar iedvesmas stāstiem no 

pasākuma. 

2) Uzdevums: Attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūru 

Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra ir pamats reģiona MVU un inovāciju attīstībai. VPR 

2018. gadā īstenojis vairākas aktivitātes gan projektu ietvaros, gan nodrošinot VUC 

pamatdarbības aktivitātes. 

VPR Vidzemes uzņēmējdarbības centrs uztur vietni invest.vidzeme.lv, kur regulāri tiek 

atjaunota informācija par reģionā pieejamiem investīciju objektiem Vidzemes pašvaldībās. 

Tāpat VUC sadarbojas ar reģiona LIAA inkubatoriem un nodrošina savstarpēju informācijas 

apmaiņu, lai efektīvāk sasniegtu uzņēmējus. 

Interreg Europe programmas projekta INNO INFRA SHARE ietvaros galvenais darbs bijis pie 

rīcības plāna izstrādes, kā mērķis ir veicināt inovāciju un pētniecības infrastruktūras attīstību 

un kas saskan ar VPR attīstības programmas noteiktajām prioritātēm. Rīcības plāna uzsvars ir 

uz pētniecības un inovāciju infrastruktūras pieejamības sekmēšanu MVU – labās prakses 

pārnese no ārvalstīm, kā zinātniskās institūcijas un augstskolas var stratēģiskās plānot savu 

sadarbību tieši ar uzņēmējiem, piedāvāt savu infrastruktūru kā pakalpojumu uzņēmēju 

vajadzībām jaunu produktu izstrādei un testēšanai, pilnveidot un padarīt ērtākus savus 

pakalpojumus uzņēmējiem un vienlaikus arī efektīvāk izmantot esošās pētniecības un inovāciju 

infrastruktūras noslodzi. 

Lielu ieguldījumu uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstībai ir sniedzis arī Interreg BSR 

programmas projekts Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos”(RDI2CluB) 

Piedaloties pieredzes apmaiņas vizītēs Nīderlandē, Zviedrijā un Norvēģijā, Latvijas 

augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera uzņēmumu pārstāvji iepazinās ar dažādām 

inovāciju ekosistēmām un bioekonomikas klasteru darbību, jaunām tendencēm biorafinēšanas 

pilot infrastruktūrām, ražotņu automatizācijas un robotizācijas tendencēm, ieguva jaunas 

zināšanas par bioekonomikas produktu un ražošanas procesu inovācijām, jaunu bioloģiskas 

izcelsmes materiālu izmantošanas iespējām iepakojumā, energoefektivitātes un 

automatizācijas risinājumiem ražošanā. 

3) Uzdevums: Izveidot attālināta darba atbalsta risinājumus 

Interreg Europe programmas projekta RATIO ietvaros kā viena no vispārējām rekomendācijām 

ir izpratnes veicināšana par attālinātā darba iespējām reģionā.  

4) Uzdevums: Veicināt sociālo uzņēmējdarbību un sociālās inovācijas 

http://invest.vidzeme.lv/lv/vidzemes-stasti
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VPR VUC 2018. gadā īstenojis iniciatīvu “Vidzeme lauž stereotipus”, tās ietvaros  veicināta 

izpratne par personu ar invaliditāti tiesībām uz neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi, kā arī par pārejas 

posma "no skolas uz patstāvīgu dzīvi" nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem. Iniciatīvas 

īstenošanā iesaistījies Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes Uzņēmējdarbības centra 

speciālisti, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas, Funkcionālā dizaina 

apakšnozares profesore Barbara Ābele un maģistrantūras studenti. Tika iniciēta arī diskusija 

ar NVA par iespējamo sadarbību, lai izmantotu ar aktivitātes laikā iztrādāto portfolio. Kopā 

aktivitātē tikai iesaistīta aptuveni 20 cilvēki ar invaliditāti. Vairāk. 

 

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Ilgtspējīga energosistēma 

PANEL 2050  

Energopārvaldības pilnveidošanai Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) teritorijā, VPR jau 

2016. gada nogalē uzrunāja Vidzemes pašvaldības un aicināja izveidot darba grupu. Atsaucās 

18 pašvaldības un SIA “Vidzemes slimnīca”. Ar projekta “Partnerība jaunai energoresursu 

pārvaldībai 2050” (PANEL 2050) atbalstu kopā ar darba grupas pārstāvjiem un citiem 

interesentiem laikā no 2017. līdz šim brīdim VPR organizējis vairākus pieredzes apmaiņas 

braucienus uz Liepāju, Jelgavu, Tartu un Valku. Ieviestās aktivitātes ieguvušas atpazīstamību 

ar vienotu nosaukumu – “Energopārvaldība Vidzemē”. “Energopārvaldība Vidzemē” turpina 

darboties arī citos VPR īstenotajos energoefektivitātes projektos Šīs grupas pārstāvji 

piedalījušies arī projekta PANEL 2050 starptautiskajos pasākumos – konferencē “Zema oglekļa 

kopiena Centrālajā un Austrumeiropā” (CEESEN) Prāgā 2018. gadā, CEESEN mācību 

nometnē Budapeštā 2018. gada aprīlī, regulāri tiekoties ar citām pašvaldībām un 

ieinteresētajām pusēm daloties ar problēmām, konsultējoties, iegūstot jaunu pieredzi, 

apmainoties ar inovatīviem energoefektivitātes risinājumiem un kopumā atpazīstot sevi kā 

vienotu komandu, kuras mērķis energoefektivitātes jautājumu aktualizēšanas VPR teritorijā. 

PANEL 2050 projekta ietvaros tika sagatavota Vidzemes plānošanas reģiona Enerģētikas vīzija 

un “Ceļa karte uz ilgtspējīgu, oglekļa mazietilpīgu ekonomiku” 2050. gadam, kas 2018. gada 

oktobrī apstiprināti VPR Attīstības padomes sēdē, un attiecināmi uz visām VPR teritorijā 

esošām pašvaldībām, kurām savos turpmākajos attīstības plānos enerģētikas jomā būtu jāņem 

vērā dokumentos minētie prioritārie virzieni, pasākumi un aktivitātes. 

“Energopārvaldība Vidzemē” aktīvākie pašvaldību pārstāvji kopīgās darba grupās pašu 

spēkiem izstrādājuši energoplānus vienai vai vairākām pašvaldības ēku grupām Apē, Alūksnē, 

Cesvainē, Gulbenē, Pārgaujā, Priekuļos, Jaunpiebalgā, Lubānā, Smiltenē un Vidzemes 

slimnīcā. Starp pašvaldību izvēlētajām ēkām ir sociālās aprūpes centrs, internāta ēka, skolas 

ēkas, sporta zāle, bērnudārzi, tautas nams, pašvaldību administratīvās ēkās un citas 

sabiedriska rakstura ēkas. Izvēlētās ēkas ir funkcionāli atšķirīgas līdz ar to atšķirīgs arī 

enerģijas patēriņš tajās. 

SEC 

Pēdējā pusotra gada laikā VPR sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību un partneriem 

Igaunijā – Tartu reģionālo enerģijas aģentūru un Reuges pašvaldību, Igaunijas – Latvijas 

pārrobežu sadarbības programmas projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” (SEC) ietvaros 

ir īstenojis virkni aktivitāšu, kas vērstas uz izpratnes veicināšanu sabiedrībā par saprātīgu 

energoresursu izmantošanu ikdienā. Projekta ietvaros noslēdzošā fāzē tika veikts Igaunijas un 

Latvijas mājsaimniecību pētījums, kur aicināti piedalīties sabiedrības pārstāvjus un sniegt 

informāciju par saviem ikdienas paradumiem. Apkopotā veidā tā rezultāti aplūkojami izdevumā 

"Enerģiski cilvēki: 6 enerģijas dienasgrāmatas", kur sešu mājsaimniecību enerģijas patēriņa 

paradumi analizēti kopskatā ar dažādām ikdienas situācijām, ar kurām sastopas ikviens, tāpēc 

tā ir noderīga izplatīšanai ikvienam sabiedrības pārstāvim. Tāpat ir izstrādātas darba lapas 

skolām, kas veidotas kā palīgmateriāls, ko jebkuras skolas mācībspēki var integrēt mācību 

procesā, lai veicinātu skolēnu izpratni par energoefektivitātes jautājumiem 

http://invest.vidzeme.lv/lv/news/vidzemes-uznemejdarbibas-centrs-un-nva-apsprieda-sadarbibas-iespejas-socialo-riska-grupu
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Urban agenda 

Vidzemes plānošanas reģions aktīvi iesaistījies Eiropas Savienības  Pilsētprogrammas „Urban 

Agenda” tematiskās prioritātes „Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem” („Energy 

Transition”) partnerībā. Sadarbībā ar partneriem no Apvienotās Karalistes, Polijas, Beļģijas, 

Vācijas, Francijas, Zviedrijas, Spānijas, Itālijas, Nīderlandes, Somijas un vēl vairākām Eiropas 

līmeņa organizācijām klimata pārmaiņu jautājumos – DG REGIO, DG CLIMA, DG ENERGY, 

DG RTD, Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību padomi (CEMR), Eiropas Investīciju banku 

(EIB) un EUROCITIES – tiek izstrādāts Darbības plāns pārejai uz atjaunojamiem 

energoresursiem. Gandrīz 2 gadu rezultātā, organizējot tikšanās, darba grupas un diskusijas, 

partnerība ir noteikusi 5 galvenās rīcības pārējai uz atjaunojamiem energoresursiem, tai skaitā 

papildus finansējuma iespējas centralizētai siltumapgādei, nelietderīgā siltuma jeb ražošanas 

procesā radītā siltumenerģijas atlikuma intensīvāka izmantošana pilsētu energoapgādē, 

visaptveroša enerģijas aspektu integrēšana teritoriju attīstības plānošanā, kompetenču centru 

izveide pilsētu modernizēšanai, kā arī ciešāka sadarbība ar Eiropas Savienības institūcijām 

enerģijas pārejas finansēšanas veicināšanai. 

Šogad Eiropas Ilgtspējīgas enerģētikas nedēļa notiks no 17. līdz 21. jūnijam. Tās ietvaros 

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) organizē divus pasākumus. Cēsīs 17. jūnijā notiks 

paneļdiskusija “No saules līdz elektrībai” EFFECT4Buildings projekta ietvaros. Savukārt, 17. 

un 18. jūnijā sadarbojoties vairākiem energoefektivitātes projektiem LoWTEMP, ACT Now un 

EFFECT4Buildings tika uzrunāta šo projektu mērķauditorija-  Vidzemes publisko ēku 

apsaimniekotāji, siltumenerģijas piegādātāji un pašvaldību speciālisti energoapgādes 

jautājumos aicinot doties divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Daugavpili un Visaginas 

pašvaldību Lietuvā un uzzināt vairāk par energopārvaldības risinājumiem kaimiņu pašvaldībās. 

EFFECT4Buildings 

VPR šobrīd īsteno projektu “Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu ieviešanai" (turpmāk EFFECT4buildings). Šī projekta pamatideja 

ir analizēt esošos finanšu instrumentus un modeļus ēku renovācijai, tos testēt pašvaldību ēkās 

un pilnveidot.  

VPR sadarbībā ar  Vidzemes pašvaldībām testēt šos finanšu instrumentus un modeļus savās 

ēkās. Ēka var būt gan renovēta, gan nerenovēta. Ņemot vērā ēkas stāvokli, VPR kopā ar 

ekspertiem piemēros atbilstošāko finanšu instrumentu vai modeli. 2018. gada maijā 

Kopenhāgenā, Dānijā, notika pirmais projekta “EFFECT4buildings” pasākums publisko ēku 

apsaimniekotajiem. Tā ietvaros ēku apsaimniekotāji iepazinās ar projektā izstrādātajiem 

finanšu instrumentiem un modeļiem, lai ieviestu energoefektivitātes pasākumus, kā arī grupu 

darbos apzināja to iespējas, ierobežojumus, nepieciešamo attīstību, lai dzīvē tie darbotos. 

Projekta LowTEMP galvenais uzdevums ir paaugstināt centralizētās siltumapgādes sistēmas 

darbības efektivitāti, samazinot nelietderīgi izmantoto siltumenerģiju un integrējot zemas 

temperatūras siltumapgādes risinājumus. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte ir 

VPR pilotvieta projektā “LowTEMP”, kurā 2018. gada rudenī tika vērtēti nepieciešamie 

uzlabojumi esošajā centralizētajā siltumapgādes sistēmā un bērnudārza analizējot iespējas 

ieviest zemas temperatūras centralizēto siltumapgādi. Lai gan veicamo pasākumu mērogs 

nebūs tik apjomīgs kā Beļavas ciemā, taču tas būs nozīmīgs solis, lai izprastu zemas 

temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas potenciālu vienas ēkas ietvaros. 

 

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Dabas kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana 

Lai veicinātu degradēto teritoriju revitalizāciju, 2018. gadā turpinājās darbs pie projekta 

“Inovatīva, ilgtspējīga attīrīšana (INSURE)” aktivitātēm, kura ietvaros tika izstrādāta stratēģija 

piesārņoto vietu prioritziēšanai.  
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2018. gadā VPR uzsāka darbu projektā “No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota 

apsaimniekošana pārrobežu Gaujas-Koivas upju baseina apgabalā” (GroundEco), kura  mērķis 

ir veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdeņu resursu un saistīto ekosistēmu apsaimniekošanu 

pārrobežu Gaujas−Koivas upju baseinā. Tas tiks sasniegts, izstrādājot vienotu metodiku no 

pazemes ūdeņiem atkarīgu virszemes ekosistēmu identificēšanai un novērtēšanai, to ieviešot 

un pārbaudot izmēģinājuma teritorijās Igaunijā un Latvijā ciešā sadarbībā ar projekta 

partneriem, kā arī paaugstinot sabiedrības informētību par pazemes ūdeņu un saistīto 

ekosistēmu aizsardzības nozīmi. 

Lai veicinātu atkritumu daudzuma samazināšanu, pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, tādejādi 

atbalstot ES atkritumu politiku, VPR 2018. gadā iesaistījās projektā “Otrreizēja atkritumu 

izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību” (WasteArt). Projekta ietvaros uzsākts darbs 

pie atkrituma audita metodiskā materiāla, ar kura palīdzību izglītības iestādes audzēkņi var 

veikt atkritumu auditu, radot izpratni par savu radīto atkritumu daudzumu, kategorijām, kā arī 

nepieciešamajām rīcībām, lai to samazinātu. 

 

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Sabiedriskais transports un ceļi 

2018. gadā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektā “TEN-T pamattīkla koridoru 

kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai (TENTacle)” ietvaros VPR un SIA Ardenis 

pabeidza, 2017. gadā uzsākto, Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plānu 2030. Plāna 

mērķis ir uzlabot iedzīvotāju un uzņēmumu piekļuvi pilsētu centriem un transporta mezgliem, 

stiprināt Vidzemes kā tranzītreģiona lomu Ziemeļjūras - Baltijas transporta koridorā, tādējādi 

veicinot visa Vidzemes reģiona ekonomisko izaugsmi. Mobilitātes plāns sastāv no apjomīgas 

esošās situācijas analīzes sadaļas un mobilitātes investīciju plāna, kurā iekļauta gan 

stratēģiskā vīzija līdz 2030. gadam, gan konkrētas veicamās darbības piecos mobilitātes 

attīstības virzienos: transporta infrastruktūra, sabiedriskā transporta pakalpojumi, kravu 

pārvadājumi, gājēji un velosatiksme, kā arī satiksmes drošība. Pēc mobilitātes plāna izstrādes 

tika veikta aktīva iesaistīto pušu informēšana par iespējām izmantot izstrādāto dokumentu 

turpmākajā darbā. Pašvaldības to var izmantot turpmāk izstrādājot savus plānošanas 

dokumentus, īpaši to sadaļas, kas saistītas ar transportu, mobilitāti un sasniedzamību. 

Nacionālais līmenis dokumentu var izmantot, izstrādājot nākamās nozaru pamatnostādnes 

(Transporta attīstības pamatnostādnes, Reģionālās attīstības pamatnostādnes). Klātienes 

tikšanās un elektroniskā komunikācija ar visām iesaistītajām pusēm tika organizēta visa gada 

garumā. Papildus augstākminētajam tika organizētas arī vietējo pašvaldības speciālistu 

apmācības mobilitātes jomā, aktualizējot šīs jomas nozīmi kā priekšnoteikumu ilgtspējīgai 

pašvaldību  un reģionu attīstībai. 

2018. gadā tika veikti priekšdarbi, lai Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta 

“Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu 

skartajos reģionos (MAMBA)” ietvaros varētu realizēt transports pēc pieprasījuma risinājuma 

pilotēšanas uzsākšanu 2019. gadā. Pilots sastāvēs no Mobilitātes centra izveides, aplikācijas 

izstrādes maršrutu plānošanai, kā arī transportlīdzekļiem, kas kopā ar šoferiem nodrošinās 

pasažieru pārvadāšanu. MAMBA projekts uzskatāms ne tikai par tehnisku mobilitātes projektu, 

bet tam ir arī sociāli atbildīgas rīcības raksturs. Projekts paredz ieviest mobilitātes 

pakalpojumus reģionos, kurus skārušas demogrāfiskās pārmaiņas, domājot par to, kā cilvēkus 

nogādāt līdz pakalpojumu saņemšanas vietām, gan arī kā pakalpojumus nogādāt līdz 

cilvēkiem, kuriem tie ir nepieciešami. Uzsvars tiek likts uz pašu iedzīvotāju iesaisti risinājumu 

meklēšanā un iedzīvināšanā.  

Papildus, lai uzlabotu sabiedriskā transporta ātrumu un pieejamību, VPR Sabiedriskā 

transporta nodaļa piedalījās sabiedriskā transporta kustības grafika izstrādē: izskatīja un 

apkopoja Vidzemes reģiona novadu pašvaldību, juridisko un fizisko personu ierosinājumus, 

ieteikumus un pretenzijas par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizāciju Vidzemes 

plānošanas reģiona teritorijā, kā arī sagatavoja 97 priekšlikumus. VPR pastāvīgi plānoja 

maršrutus un uzlaboja to efektivitāti: sagatavoja VSIA “Autotransporta direkcija” ierosinājumus, 
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atzinumus un viedokli par sabiedriskā transporta maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutu 

plānošanu un izmaiņām un izstrādāja 202 uzlabojumu priekšlikumus. 2018. gadā turpinājās 

pašvaldību skolēnu pārvadājumu integrēšana kopējā maršrutu tīklā. VPR veica nerentablo 

autobusu maršrutu datu analīzi, izteica ierosinājumus un organizēja tikšanās maršrutu tīkla 

izvērtēšanai, optimizēšanai un funkcionalitātes uzlabošanai. 

2018. gadā Vidzemes plānošanas reģions kopā ar pašvaldībām organizēja transporta 

infrastruktūras tēmai veltītas sanāksmes un darba grupas, lai aktualizētu informāciju par 

prioritāri labojamajiem ceļu infrastruktūras posmiem reģiona teritorijā. Darba rezultātā tika 

panākta vienošanās par 90 prioritāri sakārtojamiem valsts vietējās un reģionālās nozīmes ceļu 

posmiem (kopgarums ~463 km), kas būtu prioritāri iekļaujami Autoceļu sakārtošanas 

programmā 2020. – 2021.gadam. Papildus noteikti 4 hierarhiski augstākas reģionālās nozīmes 

ceļu infrastruktūras posmi (A3; A2; P16-P18-P27-P36; P37), kuru remonts un sakārtošana ir 

pati augstākā un neatliekamākā reģiona prioritāte turpmākajiem gadiem. 

 

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Ilgtspējīga un pievilcīga dzīves vide 

Viens no Vidzemes plānošanas reģiona stratēģiskajiem attīstības virzieniem “Teritorija” paredz 

veidot ilgtspējīgu un pievilcīgu dzīves vidi un iesaistošu kultūrvidi, kas ietver arī tūrisma 

veicināšanas aktivitātes. 

2018. gadā Vidzemes plānošanas reģions turpināja dalību Latvijas simtgades pasākuma 

“Reģionu dienas” aktivitātē “Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve  “Latvijas 

ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”” īstenošanā. 2018. gadā izveidota elektroniska Latvijas 

ainavu dārgumu krātuve "Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt", kurā iekļautas sabiedrības 

vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas dabu un vēsturi, kas jāsaglabā 

nākamajām paaudzēm. Par 10 Vidzemes ainavām tika vākta papildus informācija: atmiņu 

stāsti, vēsturiski fotoattēli, vēlējumi nākotnei. 2018. gadā veikta ainavu dārgumu fotofiksācija. 

2018. gadā norisinājās Eiropas padomes Ainavas balvas nacionālā atlase, kurā no Vidzemes 

reģiona tika pieteikts projekts “Latvijas kultūras tradīciju pirmsākumi, Latvijas Dziesmu svētku 

pirmsākumu vieta-Dikļi”, iesniedzējs Kocēnu novada dome. 

2018. gada 12. septembrī, E. Dārziņa un J. Sudrabkalna muzejā “Jāņaskola” Vidzemes 

plānošanas reģions organizēja Latvijas valsts simtgades pasākuma Reģionu dienas aktivitātes 

“Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” un projekta “Mantojuma ilgtspējīga 

apsaimniekošana ūdensceļu reģionos (SWARE)” reģionālo diskusiju “dabas un kultūras 

mantojums sastopas ainavā”. 2018. gada 26. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās 

forums “Brīvība, ainava – mēs”, un tā laikā klātesošie tika iepazīstināti ar aktivitātes “Latvijas 

ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” norisi. 

Apzinoties kultūras un dabas mantojuma potenciālu tūrisma piedāvājuma bagātināšanā, kas 

līdz ar to ietekmē arī teritorijas ekonomisko izaugsmi, 2018. gadā Vidzemes plānošanas 

reģions uzsāka īstenot Erasmus + programmas projektu “Kultūras mantojuma un dzīves vides 

izglītība” (Spechale), ar mērķi stiprināt vietējo iedzīvotāju prasmju attīstību, kas sekmētu 

pilnvērtīgāk izmantot pašmāju kultūras un dabas mantojumu. 

Plānots izveidot novatorisku mācību programmu, kas tiks balstīta uz  vietējās situācijas izpēti 

par esošo neformālās izglītības pieejamību dabas un kultūras mantojuma izmantošanai 

tūrismā, piedāvājot tirgū jaunu amatu – speciālists kultūras mantojuma un pievilcīgas dzīves 

vides jautājumos. 2018. gadā norisinājās esošo iniciatīvu un apmācību iespēju apzināšana 

profesionālajai pilnveidei kultūras un dabas mantojuma izmantošanai tūrismā un trūkstošā 

piedāvājuma identificēšana.  

Projektā “SWARE” 2018. gadā tika izstrādāts rīcības plānu dabas un kultūras mantojuma 

pārvaldībai un ilgtspējīgai attīstībai Vidzemes reģionā. Tā izstrādē tika meklētas atbildes uz 

jautājumu, kā radīt labāku līdzsvaru starp Vidzemes dabas un kultūras mantojuma aizsardzību 

un ilgtspējīgu izmantošanu tūrismā. Plāna galvenais nosacījums ir virzīties uz dabas un kultūras 
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mantojuma integrētu pārvaldību, kuras pamatā ir skaidra un vienota izpratne, kādas vērtības 

jāsaglabā un kā jārīkojas katrai iesaistītajai pusei. Prioritārie aspekti, ko aptver rīcības plānā 

iekļautās aktivitātes, ir lejupēja un augšupēja iesaiste pārvaldībā un tūrisma galamērķu attīstība 

un mārketings, kuru labo prakšu piemērus VPR eksperti iepazina trīs projekta “SWARE” 

partnerreģionos. Pēc šo prakšu pārneses iespēju izvērtēšanas, kā arī situācijas analīzes par 

dabas un kultūras mantojuma pārvaldību Latvijā un Vidzemē, rīcības plānā noteiktas četras 

aktivitātes, kas vērstas uz lielāku SAM 5.5.1. (“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras 

un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”) rezultatīvo rādītāju 

sasniegšanu, iesaistīto pušu sadarbības stiprināšanu, sabiedrības iesaisti un vietējo rīcības 

grupu uzmanības pievēršanu dabas un kultūras mantojuma ilgtspējīgai izmantošanai un 

attīstībai. 

Projektā “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai (Industriālais mantojums)” 

2018. gadā noritēja darbs, veidojot tematiskus video un 360 grādu fotogrāfiju virtuālās tūres 

industriālā mantojuma objektos Latvijā un Igaunijā, aptverot projektā iekļautās piecas dažādās 

tematiskās apskates objektu grupas – dzirnavas un hidroelektrostacijas, vecās ražošanas 

vietas, dzelzceļa mantojumu, bākas un ūdenstorņus. Šīs aktivitātes mērķis bija radīt 

informatīvu, izglītojošu un izklaidējošu saturu tūristiem un citiem interesentiem par Latvijas un 

Igaunijas industriālā mantojuma objektiem. Tāpat projektā tika organizēts tematiskais seminārs 

“Industriālā mantojuma potenciāls tūrismā”, kas pulcēja tūrisma nozares pārstāvjus un 

industriālā mantojuma jomas interesentus, kurā tika apspriestas tādas tēmas kā industriālā 

mantojuma potenciāls Vidzemē, Rīgas Motormuzeja pieredze industriālā mantojuma – retro 

automobiļu – restaurācijā, muzejs un tā uzdevumi mūsdienu izpratnē, zīmola stratēģijas un 

vietas stāsta veidošanas izaicinājumi. 2018. gadā piecās septembra un oktobra nedēļas 

nogalēs tika organizētas industriālā mantojuma tūres. Tā bija unikāla iespēja apskatīt 

industriālā mantojuma objektus Latvijā un Igaunijā un  piedāvājot apmeklētājiem no dažādiem 

aspektiem iepazīt industriālās vēstures liecības. Notika gan izklaidējošas, gan izglītojošas 

aktivitātes, lai pievērstu sabiedrības uzmanību industriālajam mantojumam un iepazīstinātu ar 

tūrisma piedāvājumu tajos. 

Turpinot attīstīt gastronomisko tūrismu Vidzemē, VPR kopā ar partneriem īsteno projektu 

“Livonijas kulinārais ceļš”, tā mērķis ir radīt spēcīgu gastronomiskā tūrisma piedāvājumu Latvijā 

un Igaunijā ar zīmolu “Livonijas garša” un apakšzīmolu “Taste HansEATica”. Kopā 105 projektā 

iesaistījušies - mazie pārtikas ražotāji un ēdinātāji no Vidzemes kā lielu projekta iespēju saskata 

“tīklošanos”, lai rastu jaunas sadarbības iespējas un varētu apmainīties ar pieredzi ne tikai 

savā, Vidzemes reģionā, bet arī ar kaimiņiem Igaunijā un Latvijā. 

2018. gadā uzņēmējiem tika nodrošināti mācību semināri un zināšanu apmaiņas braucieni 

pieredzes krāšanai. Lai popularizētu projektu un tā dalībniekus organizētas sešas kulinārās 

meistarklases ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī nodrošināta dalība četros 

kulinārajos festivālos (“Zaubes savvaļas kulinārais festivāls”; “Ķiploku festivāls”; “Burtnieka 

ezera svētki” un “Dzērveņu svētki Straupes zirgu pastā”). Projekta ietvaros izveidoti mārketinga 

materiāli, kas aicina ciemoties restorānos, krodziņos, viesu namos un mājražotāju 

saimniecībās. 

 

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Aktīva pilsoniskā sabiedrība un iesaistoša kultūrvide 

Lai saglabātu un attīstītu reģiona kultūras mantojumu, VPR jau tradicionāli koordinēja Latvijas 

valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2018 konkursu. Konkursam tika 

saņemti 119 pieteikumi, no kuriem 59 tika atbalstīti un visi no tiem tika īstenoti. Kopējais 

projektu īstenošanas finansējuma apjoms 126 600,00 EUR. “Vidzemes kultūras programmas 

2018” ietvaros notikuši vairāk kā 330 pasākumi (izglītojošas meistarklases, radošās darbnīcas, 

seno arodu prasmes, dizaina domāšanas darbnīca, gadskārtu svētki, koncerti, simfonija, 

festivāli, grāmatu izdošana, teātra izrādes u.c.), izdoti 1800 grāmatu eksemplāri, sagatavots 

viens manuskripts, izveidota viena animācijas filma. Projektu realizācijā iesaistīti 3230 

dalībnieki, bet pasākumus apmeklējuši vairāk kā 40 000 apmeklētāju. 
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Projektā “SWARE” 2018. gadā tika izstrādāts rīcības plāns dabas un kultūras mantojuma 

pārvaldībai un ilgtspējīgai attīstībai Vidzemes reģionā. Tā izstrādē tika meklētas atbildes uz 

jautājumu, kā radīt labāku līdzsvaru starp Vidzemes dabas un kultūras mantojuma aizsardzību 

un ilgtspējīgu izmantošanu tūrismā. Plāna galvenais nosacījums ir virzīties uz dabas un kultūras 

mantojuma integrētu pārvaldību, kuras pamatā ir skaidra un vienota izpratne, kādas vērtības 

jāsaglabā un kā jārīkojas katrai iesaistītajai pusei. Prioritārie aspekti, ko aptver rīcības plānā 

iekļautās aktivitātes, ir lejupēja un augšupēja iesaiste pārvaldībā un tūrisma galamērķu attīstība 

un mārketings, kuru labo prakšu piemērus VPR eksperti iepazina trīs projekta “SWARE” 

partnerreģionos. Pēc šo prakšu pārneses iespēju izvērtēšanas, kā arī situācijas analīzes par 

dabas un kultūras mantojuma pārvaldību Latvijā un Vidzemē, rīcības plānā noteiktas četras 

aktivitātes, kas vērstas uz lielāku SAM 5.5.1. (“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras 

un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”) rezultatīvo rādītāju 

sasniegšanu, iesaistīto pušu sadarbības stiprināšanu, sabiedrības iesaisti un vietējo rīcības 

grupu uzmanības pievēršanu dabas un kultūras mantojuma ilgtspējīgai izmantošanai un 

attīstībai. Rīcības plāna izstrādē ņemti vērā secinājumi pēc vairākām tematiskām diskusijām, 

kurās projekta “SWARE” ieinteresēto pušu pārstāvji aktualizēja ar nozari saistītos 

problēmjautājumus, un trīs darba grupām, kurās dokumenta saturu apsprieda VPR 

administrācijas eksperti kopā ar VPR pašvaldību pārstāvjiem, kā arī valsts institūciju (Kultūras 

ministrija, Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde, Dabas aizsardzības pārvalde, UNESCO 

Latvijas Nacionālā komisija), Latvijas Lauku foruma, Vidzemes Augstskolas un ārējo 

konsultantu SIA “Civitta Latvija” pārstāvjiem. 

Erasmus+ projekta “Kultūras mantojuma un dzīvesvides izglītība” (Spechale) projekta mērķis - 

izveidot novatorisku mācību programmu, kas tiks balstīta uz  vietējās situācijas izpēti par esošo 

neformālās izglītības pieejamību dabas un kultūras mantojuma izmantošanai tūrismā, 

piedāvājot tirgū jaunu amatu – speciālists kultūras mantojuma un pievilcīgas dzīves vides 

jautājumos. 2018. gadā aizsākta un nākošajā gadā plānots pabeigt aktivitāti, kas saistīta ar 

esošo iniciatīvu un apmācību iespēju kartēšanu profesionālajai pilnveidei kultūras un dabas 

mantojuma izmantošanai konkurētspējas stiprināšanai tūrismā un trūkstošā piedāvājuma 

identificēšanu. Rezultātā, 2019. gadā taps analīzes ziņojums par situāciju katrā no projekta 

partnervalstīm. 

 KULTŪRA 
2018. gadā, jau vienpadsmito gadu pēc kārtas, Vidzemes plānošanas reģions īstenoja Valsts 

kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu ““Latvijas valsts mežu” atbalsts kultūras programmām 

reģionos”. Vidzemes kultūras programma ir būtisks finanšu instruments, kas sekmē  un 

nodrošina  kultūras procesu Vidzemē, tādejādi veidojot un saglabājot daudzpusīgu kultūrvidi 

reģionā, kā arī nozīmīga iespēja Vidzemes iedzīvotājiem īstenot savas radošās idejas un 

kultūras ieceres. Vidzemes kultūras programmas īstenošanā vērojama liela vietējās 

sabiedrības ieinteresētība, to pierāda gan ik gadu ievērojamais projektu pieteikumu skaits 

(2016. gadā – 157 pieteikumi, 2017. gadā – 145 pieteikumi, 2018. gadā – 119 pieteikumi), kā 

arī atbalstīto  projektu īstenošanā iesaistīto dalībnieku un apmeklēju skaits, kas ik gadu 

palielinās. Jāpiebilst, ka ik gadu pieaug iesniegto projektu kvalitāte. 

Vidzemes kultūras programmas mērķis - nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu 

kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam 

raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi. Mērķa sasniegšanai tika atbalstīti projekti, kuru 

īstenošanā tika noteiktas šādas prioritātes:  

- bērnu un jauniešu kvalitatīva kultūrizglītība un iesaiste kultūras pasākumos un projekta 

aktivitātēs; 

- vidzemnieku identitātes stiprināšana, atbalstot kopienu iniciatīvas un iesaistot mērķauditoriju 

kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs; 

- Vidzemes kultūras mantojuma vērtību saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana; 
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• radošo industriju attīstība, sadarbojoties dizaina speciālistiem, studentiem un 

Vidzemes amatniekiem. 

2018. gadā projektu konkursā tika saņemti 119 projektu pieteikumi par kopējo summu 

478562,00 EUR. Pieteikumu skaits un kopējā projektu realizācijai nepieciešamā summa jau 

otro gadu pēc kārtas apliecina, ka vidzemnieki var un vēlas darboties, ka viņiem ir idejas un 

vēlme tās realizēt. Projektu izvērtēšanai tika izveidota ekspertu komisija, kuras sastāvā bija divi 

VKKF pārstāvji, viens VPR pārstāvis, viens LR Zemkopības ministrijas pārstāvis, divi Vidzemes 

kultūras organizāciju pārstāvji. 2018. gadā, sadalot ievērojami lielāku finansējumu kā 

iepriekšējos, gados, proti, 126 600,00 EUR prasmīgi izmantoja visi 59 atbalstīto projektu 

ieviesēji.  

Kopumā ar Vidzemes kultūras programmas atbalstu 2018. gadā Vidzemes plānošanas reģiona 

pašvaldībās, kā arī Limbažu novadā, Siguldas novadā, Mālpils novadā, Ogres novadā, Alojas 

novadā, kas ietilpst Vidzemes kultūrvēsturiskā novada teritorijā, tika realizētas dažādas 

kultūras aktivitātes. Visa gada garumā vēsturiskā Vidzemes novada iedzīvotājiem bija iespēja 

piedalīties dažādos izglītojošos un izklaidējošos pasākumos. Daudzveidīgas meistarklases un 

radošās darbnīcas deva iespēju mācīties seno arodu prasmes, attīstīt savas spējas teātra 

mākslā, dizaina domāšanā un pat vēsturiskā apmetuma restaurācijā. Tāpat pasākumu 

apmeklētājiem tika sniegta iespēja pilnveidot rokdarbu tehnikas, iespēja izgatavot tautas tērpu 

detaļas un gatavot mūzikas instrumentus, svinēt gadskārtu svētkus, gleznot, dejot, spēlēt 

mūzikas instrumentus. Jauniešiem bija iespēja rādīt savas spējas talantu konkursos, mācīties 

ģitārspēli,  piedalīties mākslas un teātra festivālā, apgūt jaunus dejas stilus un personīgās 

izteiksmes veidus. Izdotas trīs grāmatas, tai skaitā viena grāmata bērniem un sagatavots 

manuskripts “Sibīrijas dziesmu klade”. Izveidots “Papīra teātris “KAMIŠIBAI” jeb skolnieki 

bērniem un stāstnieks pa vidu”. Muzejos izveidotas jaunas ekspozīcijas. Tradicionāli ar 

Vidzemes kultūras programmas atbalstu notikuši dažādi festivāli un mākslas simpoziji, kā arī 

vidzemniekiem bija lieliska iespēja baudīt neparastas izrādes, koncertuzvedumu,  simfoniju, 

opermūzikas koncertu un baudīt klusumu un “Klausīties Gauju”. 

“Vidzemes kultūras programmas 2018” ietvaros notikuši vairāk kā 330 pasākumi, izdoti 1800 

grāmatu eksemplāri, sagatavots viens manuskripts, izveidota viena animācijas filma. Projektu 

realizācijā iesaistīti 3230 dalībnieki, bet pasākumus apmeklējuši vairāk kā 40 000 apmeklētāju. 

Visu VKP 2018 projekta īstenošanas laiku VPR savā mājas lapā sadaļā „Kultūras jaunumi” (sk. 

http://www.vidzeme.lv/kulturas) ievietoja informāciju par VKP 2018 norisēm, kā arī  projektu 

īstenotāju sagatavoto informāciju par katra konkrētā projekta aktivitātēm (vairāk kā 60 ziņas). 

Tāpat arī projektu realizētāji aktīvi popularizēja projektu rezultātus savās interneta vietnēs, 

sociālajos tīklos un presē (vairāk kā 120 ziņas), minot projekta atbalstītājus - VKKF, LVM un 

VPR.  VKP 2018 koordinatore ievietoja informāciju par projektu aktivitātēm VKKF mājas lapā 

(publicētas pavisam 44 ziņas). 

2018. gadā Vidzemes plānošanas reģions, aktīvi turpināja dalību Latvijas simtgades pasākuma 

“Reģionu dienas” aktivitātē “Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve  “Latvijas 

ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”” īstenošanā. Ņemot vērā sabiedrības balsojumu un ainavu 

ekspertu padomes viedokli, pieņemts lēmums par 10 Vidzemes plānošanas reģiona ainavu 

dārgumiem, kas tika iekļauti LNB dārgumu krātuvē. Par 10 Vidzemes ainavām tika vākta 

papildus informācija: atmiņu stāsti, vēsturiski fotoattēli, vēlējumi nākotnei. 2018. gadā veikta 

ainavu dārgumu fotofiksācija. Kopdarba rezultātā 2018. gadā izveidota elektroniska Latvijas 

ainavu dārgumu krātuve "Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt", kurā iekļautas sabiedrības 

vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas dabu un vēsturi, kas jāsaglabā 

nākamajām paaudzēm. 

2018. gadā norisinājās Eiropas padomes Ainavas balvas nacionālā atlase, kurā no Vidzemes 

reģiona tika pieteikts projekts “Latvijas kultūras tradīciju pirmsākumi, Latvijas Dziesmu svētku 

pirmsākumu vieta-Dikļi”, iesniedzējs Kocēnu novada dome. 
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2018. gada 12. septembrī, E. Dārziņa un J. Sudrabkalna muzejā “Jāņaskola” Vidzemes 

plānošanas reģions organizēja Latvijas valsts simtgades pasākuma Reģionu dienas aktivitātes 

“Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” un projekta “Mantojuma ilgtspējīga 

apsaimniekošana ūdensceļu reģionos (SWARE)” reģionālo diskusiju “dabas un kultūras 

mantojums sastopas ainavā”. 2018. gada 26. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās 

forums “Brīvība, ainava – mēs”, un tā laikā klātesošie tika iepazīstināti ar aktivitātes “Latvijas 

ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” norisi. Pasākuma laikā Kocēnu novada domei svinīgi tika 

pasniegts atzinības raksts par izcilu rezultātu Eiropas Padomes Ainavu balvas nacionālajā 

atlasē par augstvērtīgu, nacionālā mērogā nozīmīgu publisko telpu Dikļos – Latvijas kultūras 

tradīciju un Dziesmu svētku pirmsākumu vietu. Vienlaikus Kocēnu novada projekts izvirzīts 

pārstāvēt Latvijas valsti starptautiskajai Eiropas Padomes Ainavas balvas atlasei. Vidzemes 

plānošanas reģions izveidoja elektronisko pastkartīšu sēriju 171 Vidzemes ainavu dārgums 

322 pastkartēs.  

2018. gadā Vidzemes plānošanas reģions piedalījies konsultatīvās komisijas sanāksmē 

Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, priekšlikumu sniegšanai par valsts budžeta finansēto 

izglītojamo skaitu 2019. gadā profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un dejas izglītības 

programmās. 

 REMIGRĀCIJA 
2018. gadā Vidzemes plānošanas reģionam līdz ar jauna pilotprojekta  “Reģionālais 
remigrācijas koordinators” uzsākšanu  tika deleģēta  jauna funkcija – remigrācijas jautājumu 
koordinācija.  
 
Pilotprojekta mērķis ir palīdzēt ārvalstīs dzīvojošajiem cilvēkiem un it īpaši ģimenēm, kuras 
vēlas atgriezties Latvijā, sniedzot šiem cilvēkiem bez maksas individuālas konsultācijas par sev 
aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā konkrētā reģionā. 
 
2018. gada martā darbu uzsāka  remigrācijas koordinatore Vidzemes plānošanas reģionā.  
Koordinatores  galvenais uzdevums  bija sagatavot kvalitatīvus personalizētus piedāvājumus 
cilvēkiem un veidot saprotošu, uz klientu orientētu komunikāciju. 
 
2018. gadā ( marts – decembris)  notikusi komunikācija ar 417 cilvēkiem, sagatavoti 379 
personalizēti piedāvājumi un ar koordinatora palīdzību uz dzīvi Latvijā atgriezušies 55 cilvēki. 
Vidzemes reģiona koordinatore aktīvi sadarbojās ar Valmieras attīstības aģentūru, Valmieras 
pilsētas pašvaldību, citām pašvaldībām, Pasaules latviešu mākslas centru.  Tika sniegtas 
daudzas intervijas un skaidrojumi gan reģionālajos medijos, gan nacionāla un starptautiska 
mēroga medijos no šādām valstīm: Šveice, Ukraina, Vācija.  
 
Koordinatore piedalījās ALTUM organizētajā konferencē “Starta dienas Vidzemē”,  prezentējot 
remigrācijas pilotprojektu. Koordinatore piedalījās Latviešu valodas aģentūras un Mūžizglītības 
centra “VITAE” organizētajā  praktiskajā darbnīcā, izstrādājot ierosinājumus un priekšlikumus 
par remigrantu bērnu integrācijas  izglītības iestādēs jautājumiem. 
 
Koordinatore piedalījās divās tiešraidēs sociālajā tīklā Facebook.com platformā “KOPĀ”, 
sniedzot trīs stundu  garas intervijas – informāciju Lielbritānijā dzīvojošajiem.  Koordinatore arī 
aktīvi iesaistījās grantu konkursa organizēšanā un norisē. 
 
Tikai veidota un regulāri  notika komunikācija ar reģiona pašvaldībām, attiecīgajiem 
speciālistiem.  Koordinatore iesaistījās un palīdzēju reālu problēmu atrisināšanā  klientiem – 
transporta un vadītāja apliecību jautājumos, izglītības jautājumos, dzīvesvietas deklarēšanas 
jautājumos, nodokļu jautājumos u.c. 
 
Pilotprojekts 2018. gadā paredzēja arī finansiālu atbalstu ārvalstīs dzīvojošām ģimenēm, kuras 
apsver iespēju atgriezties Latvijā, lai šeit uzsāktu vai īstenotu saimniecisko darbību. 
Finansiāla atbalsta saņemšanai plānošanas reģioni īstenoja pieteikšanos grantu konkursa 
veidā.  
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Grantu piešķiršanu organizēja plānošanas Vidzemes PR saskaņā ar 07.08.2018. Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un 
finansēšanas kārtība”.  
 

Pieteikumus iesniedza 5 pretendenti, atbalstu saņēma divi. 
1) 9000 EUR piešķirti projektam, kurā paredzēts Priekuļu novadā attīstīt automobiļu remonta 

un apkopes pakalpojumus. Projekta kopējās izmaksas - 21 000 EUR  
2) 9000 EUR piešķirti projektam, kurā paredzēts Alūksnes novadā attīstīt viesnīcu servisa 

pakalpojumus. Projekta kopējās izmaksas – 29 723 EUR. 
Lai sekmētu pašvaldību iesaisti remigrācijas procesā, tādējādi liekot tām apzināties savu 
būtisko lomu, Demogrāfisko lietu centra vadībā tika izvēlētas 2 Vidzemes pilotpašvaldības – 
Smiltenes un Gulbenes novadu pašvaldības,  kurās 2018. gadā nodrošināts remigrācijas 
projekta vadītājs. 
 
Remigrācijas projekta vadītājs pašvaldībā – darbinieks, kurš izstrādā pašvaldībai specifiskus 
risinājumus, lai sekmētu remigrāciju.  
 
Lai arī paveikto darbību klāsts katrā no iepriekš minētajām pašvaldībām ir plašs, 
pilotpašvaldības ir izvirzījušas TOP3 izstrādātos specifiskos risinājumus, kas pilotprojekta laikā 
ieviesti pašvaldībā remigrācijas sekmēšanai. 
 

Gulbenes novada pašvaldība 

• Remigrācijas projekta vadītāja ir uzrunājusi novadniekus, kuri dzīvo un strādā ārpus 
Latvijas, lai noskaidrotu to nodomus attiecībā uz atgriešanos novadā. Šobrīd notiek aktīvas 
konsultācijas desmit personām par iespējām dzīvot, strādāt un iegūt izglītību Gulbenes 
novadā. 

• Izveidota sadaļa mājaslapā www.biznessgulbene.lv “Es Gulbenes novadā” ar sadzīvisku 
informāciju, kas ir noderīga potenciālajiem remigrantiem. 
Brošūras “Laimīgā zeme” izveide par iespējām Gulbenes novadā, ietverot praktisku 
informāciju (izmaksas, kapacitāte utt.). 

 
Smiltenes novada pašvaldība 

• Izveidota nekustamo īpašumu datu bāze un interaktīva karte "Atrodi savas mājas Smiltenes 
novadā". 

• Remigrācijas projekta vadītāja ir izveidojusi t.s. datu bāzi par potenciālajiem remigrantiem, 
apzinot aptuveni 400 novadnieku, no kuriem uzrunāti 100, lai noskaidrotu to nodomus 
attiecībā uz atgriešanos novadā.  

• Izveidota migrantu datu bāze - apzinot aptuveni, Izstrādāti informatīvi materiāli par darba, 
dzīves, izglītības, atpūtas iespējām novadā, atsevišķi pa tematiem nodrošinot iespēju tos 
pielāgot potenciālam remigrantam. 2019. gadā plānots pilnveidot pašvaldības mājaslapu, 
izceļot remigrācijas iespējas novadā. 
 

Pamattēmas, par kurām remigrantiem vēlējās saņemt informāciju: 
• Izglītības pakalpojumi 
-   Pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu pieejamību 
- Iekļaujošās izglītības nodrošināšana bērniem skolās, individuāls atbalsts bērniem-
remigrantiem; 
- Latviešu valodas apguve gan bērniem, gan pieaugušajiem 
- Izglītības dokumentu pielīdzināšana 
- Mūžizglītības iespējas/tālakizglītība 
• Dzīvesvietas nodrošinājums 
- Pieejamais pašvaldības atbalsts 
- Īres iespējas 
- Iegādes/būvniecības iespējas 
- Kredīta saņemšanas iespējas  
• Nodarbinātība un uzņēmējdarbība 
- Atbalsts darba meklēšanai 
- Informācija par uzņēmējdarbības uzsākšanu, t.sk., pašvaldību sniegtās iespējas 
- Konkurss par finansiālo atbalstu remigrantiem (grants) 
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• Sociālie un sadzīves jautājumi 
- Sociālās garantijas 
- Pabalsti, pensijas, pensiju fondi, t.sk., to pārvedumi,  nodokļu sistēma 
- Veselības aprūpes pieejamība 
- Deklarēšanās 
- Naudas pārvedumi, bankas konta atvēršana 
- Kultūras dzīves pieejamība 
- Autovadītāja apliecības iegūšana 
- Drošības jautājumi 
- Remigrantu iekļaušanās sabiedrībā, atbalsta grupas remigrantiem 
- Remigrantu dzīvesbiedru (cittautiešu) intergrācija 
Kāpēc cilvēki atgriežas Latvijā? 
- Skumjas pēc radiem un draugiem Latvijā 
- Patriotisms pret savu valsti, ilgas pēc Latvijas, piederības sajūta Latvijai 
- Bērniem jāuzsāk bērnudārza vai skolas gaitas izglītības iestādē 
- Ģimenes izveide 
- Biznesa idejas īstenošana 
- Personīgi iemesli 
Kas traucē atgriezties Latvijā? 
- Apmierinātība ar dzīvi ārzemēs 
- Bažas par nodarbinātību, jo, laikam ritot, ir zaudēta kvalifikācija, nav atbilstošas izglītības, vai 
arī cilvēks nezina, kur meklēt darba vakances 
- Atalgojums, kas neatbilst gaidītajam - bailes, ka ienākumi nesegs izdevumus un var nākties 
mainīt ierasto dzīves veidu 
- Mājokļa trūkums - nav sava mājokļa, kur atgriezties, arī pašvaldībām nav pietiekama 
dzīvojamā fonda, grūtības saņemt kredītu 
- Valsts valodas nezināšana – remigranti interesējas par latviešu valodas kursiem, kategorijas 
iegūšanu 
- Nevēlēšanās bērniem un arī sev pašiem radīt lieku stresu, mainot vidi 
- Nenokārtotas kredītsaistības pirms aizbraukšanas  
- Bailes no tā, ka iecerētais varētu neizdoties un nāktos atkal doties prom 
- Neuzticības Latvijas izglītības sistēmai, skolai un skolotājiem 
 

2.3 IESTĀDES VEIKTIE UN PASŪTĪTIE PĒTĪJUMI 
 

Projekta “GoSmart BSR” ietvaros 2018. gadā tika izstrādāts pētījums “Vidzemes reģiona MVU 

internacionalizācijas un inovāciju kapacitātes palielināšanas vajadzības”.  

Pētījuma mērķis bija apzināt vajadzības, kas varētu palīdzēt stiprināt uzņēmumu inovētspēju 

veiksmīgākai to internacionalizācijai. Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par šī brīža situāciju, tika 

uzklausīts arī uzņēmēju viedoklis.  

Pētījuma ietvaros tika izvērtētas internacionalizācijas stiprās un vājās puses, secinot, ka tā rada 

interesi, taču reizē parādās arī daudzas problēmas, ar kurām uzņēmējiem jāsaskaras un 

jāstrādā. Uzņēmēji intervijās atzinuši, ka grūtības sagādā zināšanu trūkums par to, kā būtu 

jāorganizē sava darbība ārvalstu tirgos, tāpat pastāv valodas barjera, trūkst pieredzes tieši 

internacionalizācijā. 

Pētījumā analizēti arī šī brīža atbalsta instrumenti internacionalizācijai. Tikmēr pētījuma 

ietvaros aptaujātie uzņēmēji atzīst, ka būtisks atbalsts būtu palīdzība klientu un sadarbības 

partneru meklējumos un tiem nozīmīga būtu tīkla veidošana, piemēram, dalībai ārvalstu tirgos, 

zināšanu ieguvei par potenciālo ārvalstu klientu vajadzībām un iespējamajām vēlmēm. 

Attiecībā uz efektivitāti internacionalizācijas jautājumos, ļoti augstu vērtēts ir arī finanšu un 

eksporta atbalsts. 

Lai uzlabotu esošo situāciju, pētījuma ietvaros tika sniegtas rekomendācijas. Pētījuma teksta 

versija pieejama šeit. 

http://jauna.vidzeme.lv/upload/Identification_of_needs_in_VIDZEME_for_innovation__internationalisation_SME_GoSmartBSR.pdf
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3 PERSONĀLS 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes lēmumu izpildi nodrošina reģiona 

izpildinstitūcija - administrācija ar 5 struktūrvienības: 

- Teritoriālās plānošanas nodaļa; 

- Finanšu un budžeta plānošanas nodaļa; 

- Attīstības un projektu nodaļa; 

- Sabiedriskā transporta nodaļa; 

- Vidzemes uzņēmējdarbības centrs. 

VPR izvietots divos birojos – viens no tiem atrodas Cēsīs, J. Poruka ielā 8-108 (juridiskā 

adrese), otrs- Valmierā, Purva ielā 12a, B. korpuss, 2.stāvs, kur strādā arī Vidzemes 

plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centrs. Darbinieku sadalījums starp birojiem atkarīgs 

pamatā no to dzīvesvietas tuvuma.  

 

4.attēls. Vidzemes plānošanas reģiona struktūra 

 

Kopumā, 2018. gadā darba attiecibas dibinātas ar 15 jauniem darbiniekiem un atbrīvoti 7 

darbinieki. Pavisam Vidzemes plānošanas reģionā bijuši 58 darbinieki, tostarp arī īslaicīgi 

piesaistītie eksperti. 55 no darbiniekiem ieguvuši augstāko izglītību, savukārt 3 no tiem – 

vidējo speciālo. 

2018. gadā 6 darbinieki atradās bērnu kopšanas atvaļinājumā.  

Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām: 

Līdz 25 gadi  1 darbinieks 

25-30 gadi  9 darbinieki 

31-40 gadi  26 darbinieki 

41-50 gadi 14 darbinieki 

51-60 gadi 6 darbinieki 

Vecāki par 61 gadu  2 darbinieks 
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4 KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

4.1 PASĀKUMI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN IZGLĪTOŠANAI 
 

2018. gads aizsākās spraigi – Vidzemes plānošanas reģions atgādināja sabiedrībai, ka 

sabiedriskā transporta pakalpojuma mazināšanai ir jānosaka robežas. Nebaidoties ieņemt 

stingru nostāju jautājumos, kas skar reģionālo attīstību, ikvienam interesentam regulāri 

pieejams pārskats par Attīstības padomes sēžu laikā skatītajiem jautājumiem, tāpat arī sēdes 

ir atklātas un tajās var piedalīties ikviens, kam pārrunātie jautājumi ir saistoši.  

Aktīva informēšana gan par ikdienas darbu, gan aktualitātēm pārrobežu projektos ļāvusi noturēt 

stabilu interesentu loku, pakāpeniski audzējot sekotāju pulku. VPR par savu mērķauditoriju 

izvirzījis pašvaldību pārstāvjus, valsts institūcijas, nozaru atbalsta organizācijas, vienlaikus 

piedāvājot saturu arī zinātkāriem iedzīvotājiem gan Vidzemē, gan citviet Latvijā. Informācijas 

saturs ir dažāds un pārklāj dažādas tēmas un nozares, tāpēc jo īpaši spēj piesaistīt un noturēt 

lasītāju uzmanību, vienlaikus piedāvājot iespēju iepazīties arī ar citas tematikas jautājumiem, 

kas sākotnēji šķiet neaktuāli šī brīža ikdienā. Šāds informācijas piedāvājums ļauj paplašināt 

vidzemnieku redzesloku, zināšanas un mudina meklēt jaunas iespējas un izaicinājumus.  

Visa ar VPR darbību saistītā informācija atrodama mājaslapā www.vidzeme.lv. Pārskatāmības 

uzlabošanai, mājaslapā izveidotas dažādas atsevišķas sadaļas, ļaujot lasītājam ērtāk iegūt sev 

interesējošu informāciju (remigrācija, deinstitucionalizācija, sabiedriskais transports, reģionālie 

pētījumi, semināri u.c.). Tāpat tiek turpināta arī Vidzemes reģiona pašvaldību iesūtīto 

aktualitāšu publicēšana. Ik vakaru sistēma apkopo dienās gaitā ievietoto informāciju, to nosūtot 

uz e-pasta adresēm, kas reģistrētas jaunumu saņemšanai, tādējādi nodrošinot iespēju regulāri 

uzzināt par aktualitātēm visā Vidzemē, tostarp informāciju par plānotajiem semināriem, 

pasākumiem, konkursiem, publicētajiem pētījumiem, pieredzes apmaiņas braucienos gūtajām 

zināšanām u.tml. 

2018. gadā mājaslapu www.vidzeme.lv apmeklējuši 25 266 interesenti, vidējais lapas skatījuma 

ilgums – 2,5 minūtes. Kopumā lapa 2018. gada laikā skatīta 53 648 reizes. Nedaudz vairāk kā 

25 % mājaslapas lasītāju mērķtiecīgi ievadījuši mājaslapas adresi, 11 % - novirzīti uz mājaslapu 

ar norādītas saites palīdzību, savukārt 56 % apmeklētāju ar mājaslapas saturu iepazinušies, 

nonākot pie informācijas caur meklētājiem, pārējie mājaslapu atvēruši sociālo tīklu ierakstu 

mudināti (Google analytics dati). Visbiežāk apmeklētās sadaļas mājaslapā bijušas VPR 

Jaunumi, projekti, kontakti. Salīdzinoši liela interese bijusi par deinstitucionalizācijas projekta 

jaunumiem un Vidzemes kultūras programmu.  

Ņemot vērā, ka no visiem mājaslapas apmeklētājiem, 82 % interesentu bijuši jauni mājaslapas 

apmeklētāji, jāsecina, ka informācija par VPR aktualitātēm sasniedz arvien jaunus 

mērķauditorijas pārstāvjus.  

VPR Facebook kontā (@VidzemesPlanosasRegions) uz 2018. gada 3. janvāri bija 1547 

sekotāji, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaudzis par 550 sekotājiem.  

Informācijas izplatīšanai tiek izmantots arī Twitter konts (@VidzemesRegions).  

Lai mērķtiecīgi izplatītu informāciju par uzņēmējdarbības aktualitātēm, Vidzemes 

Uzņēmējdarbības centra pārvaldībā ir mājaslapa invest.vidzeme.lv. Turpat iespējams 

iepazīties ar Vidzemes reģiona uzņēmējdarbības sektora raksturojošajiem datiem, 

pieejamajiem atbalsta instrumentiem, kā arī ikdienas aktualitātēm gan pašvaldībās, gan valstī, 

īpašu rūpību pievēršot tādas informācijas publicēšanā, kā piemēram – aktuālie semināri, grantu 

konkursi, atbalsta iespējas u.tml. informācija. Portālā aktuālo informāciju par tuvākajiem 

pasākumiem var ievietot arī Vidzemes pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti, kuriem šim 

nolūkam ir nodrošinātas piekļuves tiesības. 

www.vidzeme.lv
www.vidzeme.lv%20
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2018. gada ietvaros tika izdoti arī trīs tematiskie izdevumi – Tūrisms, Energopārvaldība 

Vidzemē un Deinstitucionalizācija Vidzemē, padziļināti skatot katru no tēmām. Izdevumos tika 

piedāvātas gan intervijas ar jomas speciālistiem un ekspertiem, gan arī tika stāstīts par 

konkrētās nozares attīstības virzieniem Vidzemē.  

Vidzemes reģionam nozīmīgs pasākums bija Inovāciju nedēļa, kas tika organizēta 2018. gada 

februārī, pirmo reizi Vidzemē piedāvājot pasākumu kopumu un iesaistot arī pašvaldības un 

organizācijas pasākuma organizēšanā. Piecu dienu laikā Vidzemē notika virkne pasākumu, 

rosinot esošos un topošos darbiniekus, uzņēmējus, vadītājus saskatīt inovāciju potenciālu savā 

ikdienā. Lai pārskatāmi un vienkopus uzkrātu informāciju par visiem pasākumiem, kas norisinās 

nedēļas ietvaros, tika izveidota jauna mājaslapa http://innovation.vidzeme.lv, kas kalpo gan kā 

informācijas, gan uzziņas platforma. Nedēļas ietvaros tika organizēta arī starptautiska divu 

dienu konference, kurā pirmā diena bija mērķēta vairāk valsts pārvaldes sektora pārstāvjiem, 

savukārt otrā – uzņēmējiem un potenciālajiem vai esošajiem inovatoriem. Visas uzstāšanās 

tika filmētas, lai saglabātu ekspertu sniegtās zināšanas un pieredzes un ļautu ar tām iepazīties 

arī tiem, kas nebija klāt. Plānots, ka Inovāciju nedēļa tiks organizēta arī turpmāk, tāpēc 

mājaslapa ar laiku kļūs par vērtīgu informācijas, zināšanu un kontaktu datubāzi ne tikai 

nacionālā, bet arī starptautiskā mērogā.  

Liekot uzsvaru uz zināšanu noturēšanu, iespēju robežās VPR organizēto pasākumu lekcijas 

tiek ierakstītas, lai tās vēlāk publicētu, tādējādi nodrošinot zināšanu nodošanu pēc iespējas 

plašākai auditorijai. Vienlaikus arvien biežāk VPR sociālajos tīklos tiek nodrošināts konspektīvs 

saturiskais izklāsts par sniegtajiem pieredzes stāstiem, publicējot galvenās un vērtīgākās 

lektoru atziņas.  

Zināšanu bibliotēka tiek veidota arī digitālo publikāciju krātuvē www.issuu.com, 

(@vidzemesplanosanasregions) kas kļūst arvien populārāka arī auditorijai Latvijā, ņemot vērā 

ērto publikāciju skatīšanas veidu un kopējo vērtīgā satura uzkrājumu vietnē. Tajā tiek publicēti 

visi VPR izdevumi, t.sk. arī rīcībplāni gan latviešu, gan angļu valodā, kā arī citi materiāli, 

piemēram, tūrisma brošūras u.c. 

Atsevišķa komunikācija tika izvērsta remigrācijas pilotprojekta ietvaros, kas tiek īstenots 

sadarbībā ar citiem plānošanas reģioniem un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju. Turpinot pilotprojekta ieviešanu, arī 2018. gadā norisinājās aktīva koordinatores 

saziņa ar ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem. Tika veidotas motivējošas publikācijas, 

plašākai publikai piedāvājot dzīvesstāstus, kuru autori ir vidzemnieki, kas pieņēmuši lēmumu 

pārcelties atpakaļ uz dzīvi Latvijā. Tās labprāt publicēja arī nacionālie mediji. Remigrācijas 

koordinatore Vidzemē Ija Groza viesojusies arī dažādos nacionālo mediju raidījumos (gan TV, 

gan radio), lai stāstītu par projekta galveno mērķi, informētu par projekta ieviešanas progresu 

Vidzemē, kā arī detalizētāk norādītu uz tām problēmām, ar kurām remigranti sastopas.  

4.2 SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU 
 

Pamatā VPR ar dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem notiek aktīva sadarbība, 

īstenojot projektu “Vidzemes kultūras programma”, sniedzot atbalstu biedrībām 

kultūras jomā, tādējādi dodot iespēju realizēt vietējas nozīmes pasākumus un 

aktivitātes, dažādojot kultūras piedāvājumu un piesaistot vietējos iedzīvotājus domāt 

par lokālu projektu attīstību un iniciēšanu vietējā līmenī.  

Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros, t.sk. arī VPR īstenotā projekta “Vidzeme 

iekļauj”, plānots attīstīt ciešāku sadarbību ar NVO sektoru sociālo pakalpojumu 

sniegšanai, ņemot vērā to pieredzi, pieredzējušu speciālistu kvalitatīvu un efektīvu 

pakalpojumu sniegšanas spēju.   

http://jauna.vidzeme.lv/upload/VPR_Jaunumi/VPR_Jaunumi_tematiskais_izdevums_TURISMS_maijs_2018.pdf
http://jauna.vidzeme.lv/upload/Tematiskais_izdevums_Energoprvaldba_Vidzem%20Septembris.pdf
http://jauna.vidzeme.lv/upload/Tematiskais_izdevums_Energoprvaldba_Vidzem%20Septembris.pdf
http://jauna.vidzeme.lv/upload/DI/DI_VPR.pdf
http://innovation.vidzeme.lv/
www.issuu.com
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5 2019. GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

5.1 IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ UZSĀKTIE PASĀKUMI, NĀKAMĀ GADA GALVENIE 

UZDEVUMI UN PASĀKUMI 
 

2019. gadā Teritoriālās plānošanas nodaļas darbs tiks turpināts saskaņā ar spēkā esošajiem 

teritorijas attīstības plānošanas jomas normatīvajiem aktiem, VPR nolikumiem, Attīstības 

padomes lēmumiem utt. Nākamajā pārskata periodā paredzēts  sagatavot pārskatu par 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas rezultātiem, aktualizēt 

attīstības plānošanas dokumentu datu bāzi, kā arī īstenot pasākumus, tādējādi nodrošinot 

attīstības dokumentu ieviešanu. Tiks turpināts darbs pie atzinumu sniegšanas par vietējo 

pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām, kā arī tiks sniegti 

atzinumi un priekšlikumi normatīvo aktu un citu plānošanas dokumentu izstrādei un 

pilnveidošanai. 

2019. gadā plānots sagatavot 3 projektu pieteikumus. 

Tiks turpināts Attīstības padomes darbs, regulāri pulcējot tās locekļus uz sēdēm, lai diskutētu, 

izskatītu un lemtu par reģiona attīstībai nozīmīgiem jautājumiem.  

Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs turpinās darbu, lai nodrošinātu un sniegtu informatīvos 

un konsultatīvos pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam nodrošinot konsultācijas 

uzņēmējiem, kā arī tiks sniegti atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā, 

organizējot seminārus, pieredzes vizītes, piedaloties izstādēs, u.c. Tāpat turpināsies investīciju 

portāla invest.vidzeme.lv uzturēšana, regulāri atjaunojot uzņēmējiem saistošu informāciju, 

aktualizējot arī informāciju par reģiona profilu. 

2019. gadā sagaidāms nopietns darba cēliens, gan turpinot ieviest, gan uzsākot jaunu 

pārrobežu projektu ieviešanu. Nodrošinot paveiktā ilgtspēju, tiks nodrošināta arī atsevišķu 

projektu rezultātu uzturēšana, kuru ieviešana jau formāli beigusies. Īpaši veiksmīgi norit 

pārrobežu maršruta “Via Hanseatica” attīstība, apvienojoties vairākām Vidzemes plānošanas 

reģiona pašvaldībām. Plānotas vairākas mārketinga aktivitātes, t.sk. ceļošanas akcijas 

izsludināšana, popularizēšana sociālajos tīklos, publikācijas ārvalstu drukātajos medijos, u.c. 

aktivitātes. Tāpat tiek diskutēts par mājaslapas www.viahanseatica.info uzlabojumiem.  

2019. gadā tiks nodrošināta Diasporas pasākumu nodrošināšana. Aktivitātes ietvaros turpinās 

darbu piesaistīts speciālists, kura uzdevums ir konsultēt ārvalstīs esošās personas (ģimenes) 

par remigrācijas iespējām. Tiks organizētas reģionālās atlases, atbalstot projektus, kuru 

pieteikumus iesnieguši remigranti, lai uzsāktu/turpinātu savu uzņēmējdarbību Latvijā. Tāpat 

notiks remigrācijas sekmēšanas pakalpojumu īstenošana pašvaldībās, organizējot konkursu.   

Tiks turpināts darbs arī pie deinstitucionalizācijas procesa ieviešanas Vidzemes reģionā, lai 

palielinātu ģimeniskai videi tuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 

dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē. Plānots 

turpināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar FT un pieaugušajiem ar 

GRT, izstrādāt apmācību programma sociālo mentoru un VSAC speciālistu apmācībai, īstenot 

apmācības.  

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā, reģions uzsāks darbu 

pie projekta “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) aktivitāšu 

ieviešanas, veicinot izpratni par līdzdalības budžetēšanu - mērķis ir veicināt pašvaldību un 

dažādu sabiedrības grupu iesaisti līdzdalības budžetēšanas procesā, stiprināt pašvaldību 

kapacitāti, kā arī starpvalstu, pašvaldību un iedzīvotāju sadarbību. 

www.viahanseatica.info%20
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Ņemot vērā kultūras un dabas mantojumu nozīmi reģionā t.sk. ūdensceļu attīstību, turpināsies 

darbs pie projekta “Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos (SWARE)” 

realizēšanas. ietvaros 2018. gadā notiks darbs pie rīcības plāna aktivitāšu ieviešanas un 

uzraudzības. Projektā “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai (Industrial 

Heritage)” ietvaros blakus ikdienas projekta īstenošanas aktivitātēm, tiks nodrošināti 

mentoringa pasākumi, mediju tūres pasākumi. Mērķis  

Lai veicinātu  ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdeņu resursu un saistīto ekosistēmu 

apsaimniekošanu, reģions 2019. gadā uzsāks darbu pie projekta “No pazemes ūdeņiem 

atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina 

apgabalā” (GroundEco) ieviešanas, bet savukārt, lai veicinātu sabiedrības izpratni par 

atkritumu samazināšanu, to atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, informētu bērnus un jauniešus 

par atkritumu problemātikas galvenajiem cēloņiem un iedrošināt praktizēt atkritumu 

samazināšanu, otrreizējo izmantošanu un pārstrādi, tādejādi veicinot dabas resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu un atkritumu samazināšanu, tiks uzsāktas projekta “Otrreizēja atkritumu 

izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību” (WasteArt) realizācija, kā rezultātā 2019. gadā 

tiks zstrādāts atkrituma audita rīks/metodika, izgatavots informējošs video par atkrituma audita 

rīka pielietošanu, noorganizētas pedagogu apmācības par atkritumu auditu izglītības iestādēs, 

veikti atkritumu auditi un izstrādāti rīcības plāni atkritumu daudzuma samazināšanai Vidzemes 

skolās un bērnudārzos, kā arī uzsākta rīcības plāna izstrāde. 

Viens no reģiona virzītājspēkiem tūrismā ir kulinārais mantojums, kas ar projekta “Livonijas 

kulinārais ceļš” palīdzību tiks bagātināts, ne tikai izstrādājot kulināro maršrutu 

“TasteHanseatica”, bet arī nodrošinot kulināro tūrisma maršruta TasteHanseatica uzņēmēju 

dalība kulinārajos festivālos un semināros  Igaunijā un Latvijā, tādējādi izglītojot arī pasākumu 

apmeklētājus par Livonijas laika garšām un ēdieniem, tos iedzīvinot arī Vidzemes tūrisma 

objektu piedāvājumā. Plānots sagatavot arī drukātos materiāli par kulināro maršrutu 

“TasteHanseatica”. Turpinot tūrisma attīstības veicināšanu reģionā, 2019. gadā tiks uzsāktas 

projekta “Pārrobežu pārgājiena maršruts “Meža taka”” (Forest Trail) aktivitāšu ieviešana, kura 

mērķis ir attīstīt reģiona pievilcību tūristiem, izmantojot mežus kā dabas resursu, veicināt 

sabiedrības veselību, aicinot aktīvi atpūsties dabā. 2019. gadā plānots noorganizēt reģionālo 

semināru, veikt Mežtakas trases apzināšana reģiona teritorijā un maršruta saskaņošanu ar 

iesaistītajām pusēm. 

Domājot par vides ilgtspēju, Vidzemes plānošanas reģionā tiek ieviests projekts “Inovatīva, 

ilgtspējīga attīrīšana (INSURE)”. Tā ietvaros tiks izstrādāta stratēģija par piesārņoto vietu 

pārvaldību, veikta pilotvietas izpēte un noorganizēts seminārs par vadības stratēģijām 

piesārņoto vietu pārvaldībai.  

Eiropas transporta tīkls (TEN-T) ir Eiropas Savienības dzelzceļa, iekšējo ūdensceļu, auto, 

jūras, gaisa un multimodālā transporta infrastruktūras vienots tīkls, kuru veido divi līmeņi – 

pamattīkls un visaptverošs tīkls. Lai gūtu labumu arī tās teritorijas, kas atrodas salīdzinoši 

netālu no koridora, tiek turpināts darbs pie projekta “TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija 

labklājībai, izaugsmei un kohēzijai (TENTacle)” ieviešanas. Tā ietvaros 2019. gadā noslēgsies 

šī projekta aktivitātes. Plānotas organizēt vienu mācību semināru pašvaldību speciālistiem, 

nodrošināt projekta publicitātes aktivitātes, popularizēt Vidzemes reģiona investīciju un 

mobilitātes plāna 2030 izstrādes pieredzi starptautiskajā projekta noslēguma konferencē 

Briselē. Ar transporta attīstību saistītu jautājumu risināšanai plānots uzsākt aktivitāšu ieviešanu 

projekta “Baltijas transporta loks” (Baltic Loop) ietvaros, kura ietvaros paredzēts izstrādāt 

risinājumus transporta koridoru attīstību ierobežojošo šķēršļu novēršanai, bet savukārt, lai 

uzlabot Baltijas jūras reģiona tūrisma un attālināto tūrisma reģionu pieejamību un mobilitāti, 

palielinot transporta nozares dalībnieku kapacitāti, objektīvi novērtējot mobilitātes vajadzības, 

izstrādājot atbilstošus transporta risinājumus un uzlabojot mobilitātes plānošanas politikas 

sistēmu, 2019 gadā tiks uzsāktas projekta “Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos - jaunas 

pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos reģionos”  (MARA) aktivitātes. 
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Viena no ilgtermiņa prioritātēm līdz 2030. gadam Vidzemes reģionā noteikta kvalitatīva, 

pieejama un daudzpusīga izglītība. 2019. gadā tiks turpināta aktualizētā diskusija par 

mūžizglītības atbilstību šī brīža darba tirgus prasībām.  

Lai palielinātu Vidzemes reģiona ekonomisko vērtību, jāuzlabo uzņēmējdarbības vide un 

jāpaaugstina ekonomiskā ilgtspēja. Tāds ir viens no Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa 

mērķiem, tāpēc 2018. gadā tiks ieviesta virkne starptautisku projektu tieši uzņēmējdarbības 

sektorā. Viens no nākotnes prioritārajiem virzieniem uzņēmējdarbībā ir bioekonomika un 

aprites ekonomikas principu izmantošana attīstībā. Lai atbalstītu gudru, ilgtspējīgu un 

integrējošu bioekonomikas nozares izaugsmi Vidzemē, projekta “Bioekonomikas inovāciju 

sistēmas attīstīšana reģionos (RDI2CluB) ietvaros plānots izstrādāt rīcības plānu 

bioekonomikas ekosistēmas izveidei un savstarpējās sadarbības attīstībai. Tostarp plānots 

organizēt sanāksmes, kurās aicinātas piedalīties ieinteresētās puses, rosinot tās iesaistīties 

reģionālā profila un rīcības plāna izstrādē.  

Vienlaikus tiks turpināts darbs pie viedo specializāciju stiprināšanas un projektā “Viedās 

specializācijas stiprināšana, attīstot starptautisko sadarbību (GoSmart BSR)” 2019. gadā darbā 

plānots izgatavot pārrobežu viedās specializācijas stratēģijas metodoloģijas drukāto materiālu, 

uzsākt pilotprojektu ar mērķi sniegt konsultācijas un praktisku atbalstu Vidzemes MVU 

internacionalizācijas veicināšanai.  

Būtisku lomu inovāciju attīstībai reģionā spēlē reģionālās politikas un programmas, kas atbalsta 

inovāciju ieviešanu. Projekta “Pasākumi Eiropas Savienības darbības programmu inovēšanai 

(RATIO)” mērķis šīs politikas un programmas uzlabot, nosakot uzņēmumu inovatīvo potenciālu, 

izstrādājot rīcības plānu SAM 1.2.1.pilnveidei, kā arī sekot līdzi rīcības plāna ieviešanai projekta 

2. fāzē. Viens no nozīmīgākajiem izaicinājumiem inovāciju un izaugsmes kontekstā ir arī 

pētniecības un tehnoloģiju organizāciju zināšanu un izgudrojumu pārnese un 

komercializēšana. Projektā “Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas 

instrumenti (ecoRIS3) ietvaros tiks izstrādāts rīcības plāns. Projekta partnerība saskata 

nepieciešamību uzlabot sadarbību inovāciju ekosistēmu ietvaros un sasaistīt RIS3 

izaicinājumus un iespējas ar reģionālajiem atbalsta politikas instrumentiem. Tikpat būtiski ir 

uzlabot pētniecības un inovāciju infrastruktūras ietekmējošo politiku efektivitāti un to ietekmi uz 

sociālo un ekonomisko izaugsmi, tāpēc turpināsies darbs pie projekta “Stratēģijas Eiropas 

pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai (INNO INFRA SHARE)” aktivitāšu 

ieviešanas, nodrošinot rības plāna ieviešanu un uzraudzību.  

Vienlaikus VPR strādā arī pie mazo un vidējo komersantu sapratnes uzlabošanas par 

ekoloģiski ilgtspējīgu inovāciju nozīmi uzņēmuma attīstībā, skaidrojot, ka šim nolūkam 

nepieciešams izveidot starptautiskus sadarbības tīklus. Projekta “Atbalsts eko-inovāciju virzībai 

starptautiskajos tirgos (SUPER)” ietvaros 2019. gadā tiks izstrādāts rīcības plāns.  

Pievēršot uzmanību uzņēmējdarbībai arī tūrisma sektorā, tiks turpināts darbs pie projekta 

“Tūrisma galamērķu MVK (Destination SMEs)” ieviešanas, lai uzlabotu tūrisma sektora mazo 

un vidējo komersantu konkurētspēju, attīstot tūrisma galamērķu pārvaldību. Kā norādījuši arī 

paši uzņēmēji, īpaši svarīga tiem ir sniegtā iespēja saņemt papildus zināšanas, kuras likt lietā 

arī praktiski, tāpēc nākamajā pārskata gadā plānots nodrošināt to dalību pieredzes un zināšanu 

apmaiņas pasākumos . 2019. gadā plānots pabeigt darbu pie vietējā rīcības plāna. 

Tā kā augstas pievienotās vērtības koksnes izstrādājumi ir viena no Vidzemes reģiona 

ekonomiskajām specializācijām, tad, stiprinot pārrobežu sadarbību kokapstrādes un mēbeļu 

sektorā starp Latvijas un Igaunijas reģioniem, turpināsies darbs pie projekta “Kokapstrādes un 

mēbeļu industrijas produktu inovācijas un eksports Veru apgabalā un Vidzemes plānošanas 

reģionā (Wood&Furniture)” ieviešanas. 2019. gadā plānots sadarbībā ar igauņu partneriem 

organizēts starptautiskas koksnes un mēbeļu izstādes apmeklējums abu reģionu uzņēmējiem. 

Plānots mērķtiecīgi strādāt pie energopārvaldības kompleksas ieviešanas reģionā, tāpēc viens 

no 2019. gada mērķiem ir palielināt enerģētikas jomā iesaistīto zināšanas tieši par zemas 

temperatūras centrālās apkures sistēmu plānošanu, uzstādīšanu un pārvaldību.  Projekta 
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“Zemas temperatūras centrālās apkures sistēmas tehnoloģijas Baltijas jūras reģionam 

(LowTEMP)” ietvaros 2019. gadā tiks veikti pasākumi zināšanu paaugstināšanai par zemas 

temperatūras centrālās apkures sistēmām  - ZTCAS (apmācības, pieredzes apmaiņas, 

materiāli) projekta partneriem, ieinteresētajām pusēm. Tāpat turpināsies darbs pie datu 

vākšanas Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībās par publisko ēku. Vienlaikus domājot par 

to, kas ir efektīvākie finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, turpināsies 

projekta “Effect4Buildings”, ieviešana un tiks veikta finanšu instrumentu  testēšana pašvaldību 

ēkās.  

Turpinot attīstīt “transports pēc pieprasījuma” pakalpojumu Vidzemes reģionā, projektā “ 

Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos 

reģionos (MAMBA)”, tiks veikts darbs pie transports pēc pieprasījuma (TPP) programmatūras 

izstrādes un ieviešanas, TPP pilotu Mazsalacas un Alūksnes novadā pilotēšana, tiks 

nodrošināta mobilitātes centra darbība. 

5.2 2019. GADA AKTUALITĀTES 
 

• Attīstības programmas 2020 pārskatīšana atbilstoši vidusposma izvērtējumam 

• Attīstības programmas un nozaru rīcību plānu ieviešana 

• Esošās Vidzemes reģiona viedās specializācijas izvērtējums un specializācijas 
pārskatīšana 

• Līdztekus uzņēmumu pudurošanās attīstībai pārtikas un tūrisma nozarē, iniciēt 
reģionālu kokapstrādes jomas sadarbību 

• Priekšlikumu izstrāde NAP 2021-2027 

• Iesaiste nozaru, tai skaitās reģionālās attīstības, jauno politikas pamatnostādņu 
sagatavošanā 

• Iesaiste pašvaldību attīstības dokumentu izstrādē 

• “Transports pēc pieprasījuma” modeļa un “līdzdalības budžeta plānošanas” 
eksperimentēšana reālā vidē   

• Vidzemes inovāciju nedēļa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


