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Vidzemes plānošanas reģiona 
Izdevums reizi 2 mēnešos Maijs/Jūnijs 2017 

Sadarbība un izpratne kā 

konkurētspējas atslēga 

30. jūnijā aizvadīts jau trešais Sarunu festivāls LAMPA, kur šoreiz 

piedalījās arī Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk—VPR), 

izvirzot jautājumu: “Kā viedi, gudri un efektīvi specializēties 

reģionos un vai tas vispār ir nepieciešams?” Eiropas Savienībā jau 

ilgāku laiku ir skaidrs, ka viedās specializācijas ir mūsu nākotne un 

uzņēmējdarbības izaugsmes iespējas. Izrādās — ikdienā katrs 

ar viedās specializācijas izaicinājumiem saskaramies, arī domājot 

par saviem nākotnes plāniem. Kas tad ir “Viedā specializācija”? Kā 

to izmantot savā labā? Kur varam meklēt sadarbības iespējas un 

izaugsmes potenciālu Vidzemē? Kā labāk? Kopā ar zinātnes, 

ekonomikas, uzņēmējdarbības un radošo industriju speciālistiem 

meklējām atbildes un uzdevām arī jaunus jautājumus.  

“Plānošanu un Eiropas Savienības dokumentus, kā arī viedās 

specializācijas stratēģijas varētu salīdzināt ar ikdienišķu un mūsu 

dzīvei ierastu situāciju. Iedomājaties, ka jūs aizejat uz kafejnīcu vai 

restorānu – jūs varat pasūtīt noteiktas lietas, taču pirmā lieta, ko 

jūs gribat apskatīt, ir ēdienkarte. Ēdienkarte kļūst par mūsu izvēles 

rāmi. Līdzīgi ir ar viedajām specializācijām – ja mēs savā 

ēdienkartē neesam to ierakstījuši, tad mēs arī to nevaram dabūt.” 

Plānošanas būtību skaidro Latvijas Universitātes vadošais 

pētnieks Visvaldis Valtenbergs. Ekonomikas 

pētniece Ilona Platonova papildina, ka pašlaik viedo specializāciju 

izmantojam kā instrumentu, lai apgūtu Eiropas Savienības 

finansējumu, “pievelkot” visu iespējamo, jo iztrūkst bāzes 

finansējums nacionālā līmenī. Būtu jāmaina finansējuma 

sadalījums, lai tik tiešām attīstītu reģionus jomās, kurās tie 

ir spēcīgi. “Viedā specializācija ir mēģinājums attīstīt tikai daļu 

nevis visas nozares un uzņēmumus,” 

tā Platonovas kundze. Savukārt LR Kultūras ministrijas 

Kultūrpolitikas departamenta, Radošo Industriju nodaļas 

vadītāja Lilita Sparāne: “Mums jāstrādā pie sevis pilnveidošanas – 

radošo metožu apgūšana palīdzēs mums izdzīvot un attīstīties.”  

Kāda tad loma konkurētspējas veicināšanā ir valsts iestādēm, 

zinātniskajiem institūtiem, uzņēmējiem un katram iedzīvotājam? 

Kā tieši savstarpējā sadarbība var uzlabot konkurētspēju un radīt 

inovatīvus un mūsdienām aktuālus produktus un pakalpojumus? 

“Tas ir labi, ka cilvēku skaits pieaug, jo pieaug tirgus, tirgus ir tā 

vieta, kur varam veikt inovācijas. Inovācija, savukārt ir pavisam 

vienkārša lieta – zināšanu pārvēršana naudā. Ir jāmeklē zināšanas, 

kuras var pārvērst naudā,” pārliecināts LLU Kokapstrādes katedras 

lektors, Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības 

institūta direktors Andrejs Domkins. Tieši zināšanu pārnešana ir 

viens no atslēgvārdiem, kur arī Vidzemes Augstskola jau šobrīd 

veido savu pienesumu reģiona attīstībai. “Ir jāriskē arī ar ko jaunu 

– jābūt drosmīgiem un tad tu būsi piemērs. Pateicoties veiksmīgai 

sadarbībai, katru nedēļu Augstskolas darbinieki un arī studenti 

palīdz kādam uzņēmumam ar konkrēta risinājuma piemeklēšanu,” 

pieredzē dalās Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš.  

Taču starpdisciplinārā sadarbība pašreiz nebūt nav vienkārša, ko 

uzsver arī Lilita Sparāne, “Jāsāk mācīt valsts pārvaldē 

starpdisciplinārs sadarbības modelis, kurā valsts ierēdnis, 

uzņēmējs, zinātnieks, students ģenerē kopā lietas, kā tas tālāk 

virzīsies uz priekšu. Visgrūtāk, manuprāt, būs zinātniekiem un 

valsts iestādēm. Pētniecības institūcijām jāspēj nodemonstrēt 

savas kompetences, lai uzņēmēji zinātu, ko var prasīt un noticētu 

rezultātam un kvalitātei, savukārt valsts iestādei jāizprot, kas būtu 

jādara, lai savstarpējā sadarbība notiktu ātrāk un 

nebūtu birokrātisko “sprunguļu”.”  

Ilona Platonova papildina, ka būtiskas arī reālas zinātnieku 

prakses uzņēmumos, taču vispirms būtu jāizvērtē 

esošie grantu nosacījumi, lai zinātnieks, praktizējot uzņēmumā, 

nezaudētu atbalstu no valsts un Eiropas Savienības.  

Gatis Krūmiņš apstiprināja, ka “ritenis jau ir iegriezts”: “Esam jau 

ierosinājuši daļu no Vidzemes pašvaldībām, institūtus, pētniecības 

pārstāvjus un uzņēmējus izveidot tādu kā konsultatīvo padomi, 

kurā ģenerē idejas, meklē risinājumus.  Jāpanāk, ka pie viena galda 

sēž tie, kas ir ieinteresēti. Tas nenotiks ātri, bet rezultāts būs 

iespaidīgs.”                                                                                                 

Turpinājums 2. lappusē 

No kreisās: diskusijas moderators Kristaps Ročāns, Ilona Platonova, Lilita 

Sparāne, Gatis Krūmiņš, Andrejs Domkins, Visvaldis Valtenbergs. 

http://www.vidzeme.lv
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PĀRTIKAS KLASTERA JAUNUMI 

Starptautiskā konferencē Rīgā diskutē par klasteru lomu 

uzņēmumu inovāciju un konkurētspējas veicināšanā  

24. maijā Rīgā starptautiskā konferencē "Sadarbība klasteru 

izaugsmei, inovāciju radīšanai un konkurētspējas veicināšanai” 

diskutējām par to, kā nodrošināt klasteru attīstības ilgtspēju, 

pilnveidot to atbalsta politiku, sekmēt uzņēmumu dalību 

klasteros, kā arī kā stratēģiski attīstīt klasterus un starp-nozaru 

sadarbību. 

Konferencē ar prezentācijām par klasteru lomu uzņēmumu 

inovāciju un konkurētspējas veicināšanā uzstājās industriju 

pārstāvji no klasteriem Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā, kā arī 

starptautiski atzīti klasteru stratēģiskās attīstības eksperti no 

Austrijas, Zviedrijas, Vācijas un Spānijas. Vairāk informācijas par 

konferences norisi, dalībniekiem un prezentācijas meklējiet šeit. 

Kristaps Ročāns 

Projekta vadītājs 

Turpinājums no 1. lappuses 

Lilita Sparāne papildina, ka nevajag aizmirst studentus un 

vidusskolēnus, pat mazākus: “Pajautājam, nākam kopā un 

iesaistām arī viņus – citādi tas nedarbosies.”  

“Es gribētu aicināt neveidot jaunas stratēģijas vai programmas, 

bet drīzāk skatīties, kas šobrīd jau apkārt notiek, ko cilvēki dara un 

tajā saredzēt viedumu. Mums jau viss notiek un ar projektiem 

varam to sākt realizēt. VPR projektos jau veido sadarbību starp 

studentiem, zinātniekiem, uzņēmējiem, dizaineriem. Svarīgi ir 

paņemt labo praksi, palīdzēt sadarboties, lai attīstītos vēl vairāk,” 

sarunu noslēdz Andrejs Domkins.  

Diskusija tika organizēta Interreg Europe 2014-2020. gadam 

programmas projekta “ecoRIS3” ietvaros, kura viens no 

svarīgākajiem uzdevumiem – meklēt praktiskus un arī politiskus 

risinājumus starpdisciplinārās sadarbības attīstībai.  

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/pieci_klasteri_starpnozaru_izcilibai_5forexcellence/starptautiska_konference_riga_diskute_par_klasteru_lomu_uznemumu_inovaciju_un_konkuretspejas_veicinasana/


 3 

www.vidzeme.lv 

VPR JAUNUMI 
Maijs/Jūnijs 2017 

 

VPR STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 

VPR: reģioni spēj piedāvāt vairāk nekā metropoles  

13. jūnijā Berlīnē notika ikgadējais Baltijas Attīstības forums, kas 

pulcēja Baltijas jūras reģiona vadošos uzņēmējus, politiķus, 

zinātniekus un mediju darbiniekus. Forumā VPR Attīstības un 

projektu nodaļas vadītāja Laila Gercāne, pārstāvot Vidzemes 

intereses un rosinot intensīvāku sadarbību, kopā ar Berlīnes un 

Stokholmas pārstāvjiem diskutēja par Baltijas jūras reģiona 

inovāciju vidi un digitālās sadarbības attīstību starp reģioniem un 

pilsētām. 

“Teritoriju konkurētspējas pamatā ir spēja sadarboties un rīkoties 

saskaņoti, dalīties ar zināšanām, domāt elastīgi un kritiski analizēt 

situāciju. Šis forums apliecināja to, ka mūsu izvēlētā Vidzemes 

reģiona attīstības stratēģija ir bijusi atbilstoša nākotnes 

tendencēm. Jau šobrīd reģions spēj piedāvāt tādas kvalitātes, ko 

nespēj metropoles – drošību, kvalitatīvu pārtiku, tīru vidi, laiku un 

telpu, tajā pat laikā nodrošinot interneta vidē globālo saziņu un 

piekļuvi informācijai un zināšanām,” norādīja L. Gercāne. 

“Reģionu sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību iespējams panākt 

vienīgi ar mērķtiecīgu un stratēģiski pamatotu rīcību. Piemēri no 

citām Eiropas Savienības valstīm skaidri parāda, ka vislabākos 

rezultātus uzrāda tie reģioni, kuros visaptveroši veidotas 

stratēģijas tiek īstenotas ar spēcīgu reģionālo finanšu instrumentu 

palīdzību, kas diemžēl mūsu valstī joprojām 

iztrūkst”, piebilda VPR Attīstības un projektu 

nodaļas vadītāja. VPR Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju un citus attīstības plānošanas 

dokumentus iespējams aplūkot VPR 

mājaslapā. 

Vairāk informācijas par forumu var aplūkot 

šeit (angļu valodā). 

Laila Gercāne 
Attīstības un projektu nodaļas vadītāja 

Foto: Baltijas Attīstības forums 

PROJEKTU JAUNUMI 

VPR ierosina Baltijas jūras valstu kopīgu diskusiju par mūžizglītību un 

tās devumu reģionu ekonomikas specializācijai  

13. - 14. jūnijā Berlīnē norisinājās 8. ikgadējais Eiropas Savienības 

Baltijas jūras reģiona stratēģijas forums, kura galvenā tēma bija 

reģiona savienojamība. Forums tika organizēts, lai stiprinātu 

kontaktus visā Baltijas jūras reģionā, tostarp tās kaimiņu reģionos. 

Tikpat nozīmīgi starp kaimiņiem ir attīstīt labāku savstarpēju 

izpratni un veidot sinerģiju dažādās sadarbības jomās. 

Šī foruma ietvaros VPR uzsāka starptautisku diskusiju par 

mūžizglītības sasaisti ar viedās specializācijas jomām Baltijas jūras 

reģionā. Šobrīd jārunā par mūžizglītības izmantošanu kā 

instrumentu sabiedrības un valsts, tai skaitā reģionu, attīstībai. 

Cilvēku iegūtajai izglītībai jebkurā vecumā jābūt jēgpilnai, ar 

garantiju, ka zināšanas kādam būs nepieciešamas un būs 

noderīgas reģiona ekonomiskajai attīstībai, turklāt nebūs pretrunā 

arī ar paša cilvēka interesēm. 

Respektīvi, mērķtiecīgi plānot un atbalstīt iespējas katram 

cilvēkam izglītoties atbilstoši viņa vēlmēm un vajadzībām visa 

mūža garumā. Īpaši pārdomājot vēstījuma 

nozīmi un saturisko vērtību, aicinājām 

seminārā ar pieredzi dalīties ekspertiem 

no  Lietuvas, Somijas, Vācijas un Latvijas. 

Vairāk informācijas par diskusiju un 

būtiskākās atziņas meklē šeit. 

Lelde Ābele 

Projektu vadītāja 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/regiona_attistibas_planosanas_dokumenti
http://www.vidzeme.lv/lv/regiona_attistibas_planosanas_dokumenti
http://www.bdforum.org/19bdfsummit2017
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/131045/
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TEN-T transporta koridori sekmē Eiropas reģionu ekonomisko attīstību  

14. jūnijā Berlīnē 8. ikgadējā Eiropas Savienības Baltijas jūras 

reģiona stratēģijas foruma ietvaros trīs transporta vadošie 

projekti TENTacle, NSB CoRe un Scandria®2Act sadarbībā 

ar  prioritārās jomas koordinatoru Tomasu Erlandsonu (Thomas 

Erlandson) seminārā pulcēja reģionālās attīstības politikas 

veidotājus un transporta ekspertus, lai diskutētu par  starpreģionu 

sadarbību, teritoriju labāku sasaisti ar TEN-T koridoriem, 

daudzlīmeņa pārvaldību, telpisko plānošanu Eiropas transporta 

politikas kontekstā. 

Seminārā izskanēja daudz labu ideju un priekšlikumu. Izteikties 

varēja ikviens dalībnieks. Viktors Šidarovskis (Wiktor Szydarowski), 

TENTacle projekta vadītājs no Blekinges  reģiona Zviedrijā, uzsvēra 

reģionālo iniciatīvu nozīmi un pievienoto vērtību TEN-T koridora 

attīstībā, kā arī uzņēmēju lomu un iesaisti transporta plānošanas 

procesos. Malla Pajanena (Malla Paajanen) no Somijas izteica 

nepieciešamību veidot kopīgu transnacionālo vīziju reģionu 

attīstībai transporta koridoru tuvumā. Savukārt, Vācijas pārstāvja 

Horta Sauera (Horst Sauer) skatījums ir izmantot vairāk 

funkcionālu nevis administratīvu pieeju pilsētu transporta mezglu 

attīstībā. 

Diskusijā piedalījās arī VPR kā TENTacle projekta 

partneris,  paužot  viedokli par reģiona ekonomiskajiem 

ieguvumiem, uzlabojot piekļuvi TEN-T koridoram no attālākiem 

Vidzemes novadiem un reģiona attīstības centriem. Ļoti svarīgi ir 

ņemt vērā pašvaldību un uzņēmēju intereses, lai attīstītu ne tikai 

pašu TEN-T koridoru, bet arī sekundāros savienojumus un 

pierobežas infrastruktūru. 

Semināra vadītāja Silke Broksa (Silke Brocks), Baltijas-Adrijas 

pamattīkla koridora Eiropas koordinatora padomniece, noslēgumā 

teica, ka Eiropas Komisija ļoti nopietni un pozitīvi uztver  reģionu 

vajadzības, nepieciešama labāka finansēšanas instrumentu 

saskaņotība, nākotnē liela uzmanība tiks pievērsta pilsētu 

transporta mezglu risinājumiem  un ,protams, 

videi draudzīgas degvielas 

izmantošanai.  Aizsākto domu apmaiņu ar 

visām iesaistītajām pusēm jāturpina. 

 

Rita Merca 

Projekta vadītāja 

PROJEKTU JAUNUMI 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA NODAĻAS JAUNUMI 

VPR pašvaldībās samazinājies skolēnu pārvadājumu maršrutu skaits  

VPR Sabiedriskā transporta nodaļa ir apkopojusi datus par 

pašvaldību organizētajiem skolēnu un pirmsskolas izglītības 

iestāžu audzēkņu pārvadājumiem 2016./2017. mācību gadā. 

Šobrīd skolēnu pārvadājumi ar pašvaldības īpašumā esošu 

transportu vai uz līguma pamata tiek veikti 23 VPR pašvaldībās, 

savukārt Valmieras pilsētā un Cēsu un Ērgļu novados tos 

nodrošina regulārā sabiedriskā transporta reisi. 

Skolēnu pārvadājumi Vidzemes reģionā tiek veikti ar 97 

autobusiem, atsevišķās pašvaldībās to skaitam svārstoties no 1 

līdz pat 19. VPR pašvaldībās ir izveidoti 148 maršruti ar 289 

reisiem, kas ir mazāk nekā 2014./15. mācību gadā, kad bija 212 

maršruti un 291 reiss. 

“Maršrutu skaita samazinājums saistīts ar sabiedriskā transporta 

un skolēnu pārvadājumu reisu dublēšanās pakāpenisku 

novēršanu. Te gan jāpiebilst, ka ir vietas, kur maršrutu 

pārklāšanās ir palikusi. Pašvaldību organizētie reisi brauc tuvāk 

katra skolēna dzīves vietai, savukārt pārējiem pasažieriem kopīga 

reisa gadījumā tad nāktos pavadīt autobusā nesamērīgi ilgu 

laiku,” norāda VPR Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Inita 

Ozoliņa. “Otrs iemesls maršrutu skaita samazināšanai ir skolu 

reorganizācija, kas liek pārkārtot gan pašvaldību 

organizētos, gan pasažieru pārvadātāju veiktos 

reisus,” piebilst I. Ozoliņa. 

Plašāk par apkopojumu lasi šeit. 

 

Inita Ozoliņa 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/131055/
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VPR aicina baudīt šīs vasaras Vidzemes kultūras programmu 

Vasarā tiks īstenota lielākā daļa no 44 atbalstītajiem projektiem 

Vidzemes kultūras programmas ietvaros, ko arī šogad organizē 

VPR. To vidū ir gan radošas nometnes, gan festivāli, gan koncerti, 

gan mākslas, mūzikas pasākumi. 

Tā visas vasaras garumā Gaujas krastos tiek īstenots Vidzemes 

kultūras programmas projekts “Klausies Gauju” - ik piektdienas 

vakaru līdz augusta vidum ikviens ir aicināts doties  klusuma 

pārgājienos un baudīt akustiskus pūšamo instrumentu solo 

koncertus uz Gaujas. Savukārt augustā, atzīmējot Eduarda 

Veidenbauma 120. dzimšanas dienu, dzejnieka memoriālajā 

muzejā “Kalāči” notiks koncertuzvedums “7,5 dziesmas ar E. 

Veidenbauma vārdiem”, bet Rāmuļos ar Dziesmu dienu tiks 

godināta vidzemnieka, diriģenta Daumanta Gaiļa 90. jubileja. 

Gulbenē jūlija beigās notiks akadēmiskās un džeza mūzikas 

koncerts “Klau! Sa – Skan”, kurā tiksies novadnieki – profesionāli 

mūziķi un komponisti, kori un orķestri. Malienā, Ērmaņu muižā, 

31. jūlijā notiks pasākums “Danču Etnonakts” – danču vakarā kopā 

ar mūziķi Ilgu Reiznieci varēs izlocīt kājas tautas mūzikas ritmos. 

Savukārt klasiskās mūzikas cienītājus šovasar gaidīs Sēļu muiža, 

kur notiks koncertuzvedums “Opermūzikas sapņojums”. Tos, kam 

patīk eksperimentālākas noskaņas, aicinās mākslas telpa MALA 

Cēsīs -  projekta “Ieelpo/Izelpo” ietvaros tiks rīkotas vairākas 

koncertpastaigas dabā. 

Vidzemes kultūras programmas projektu konkursā finansējumu 

saņēma arī vairāki festivāli. Viens no tiem – festivāls “Ki-ke-ri-gū!” 

jau sekmīgi noritējis, Madonas novadā pulcējot vienkopus leļļu 

teātra dalībniekus - bērnus un jauniešus no visas Latvijas. 

Limbažos vasaras otrā pusē notiks starptautisks amatieru teātru 

festivāls “Spēles prieks 2017”, virkni iestudējumu  izrādot 

arī  kaimiņpagastos un novados. Augustā Alūksnes novada Zeltiņu 

pagastā notiks trešais jokdaru festivāls “Vajag tik rakt”, kas veltīts 

novadnieka Edgara Liepiņa piemiņai. Amatas novadā ļaudis pulcēs 

eksperimentālais mākslas un mūzikas festivāls “Krāmi skan 

vērtīgi!”, bet Cēsis pieskandinās Zvanu festivāls. Savukārt 

Valmieras vasaras teātra festivāls šovasar būs veltīts bērniem un 

tā ietvaros būs skatāmas ne tikai dažādas izrādes bērnu 

auditorijai, bet arī notiks sētas spēļu čempionāts! 

Arī mākslas nozarē ar Vidzemes kultūras programmas atbalstu tiek 

īstenoti vairāki projekti – Valmierā jūlija beigās norisināsies 

Valmieras mākslas plenērs, bet Mālpilī starptautiskais simpozijs 

“Koka dimensijas”. Savukārt vasaras izskaņā biedrība “Art Cēsis” 

Cēsu Izstāžu namā rīkos gleznotāju plenēru darbu izstādi un izdos 

mākslas katalogu “Art ist Cēsis”. Plašāk par šīs vasaras 

piedāvājumu lasi šeit. 

Vidzemes kultūras programmas projektu ietvaros īstenotās 

aktivitātes bagātina Vidzemes kultūras dzīvi un kalendāru – ikviens 

Vidzemes iedzīvotājs un viesis tiek aicināts to izmantot un 

izbaudīt! Vairāk informācijas par pasākumu norisi skatīt VPR mājas 

lapā – www.vidzeme.lv – Kultūras sadaļā. 

Ieva Vītola 

Vidzemes kultūras programmas koordinatore  

PROJEKTU JAUNUMI 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/131024/
http://www.vidzeme.lv
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Energoefektivitātes pasākumu uzlabošanā izšķiroša loma arī 

sabiedrības motivācijai: PANEL2050 viesojas Liepājas pilsētas 

pašvaldībā  

Jūnija beigās VPR pašvaldību par energopārvaldību atbildīgie 

speciālisti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kurzemi, lai 

iepazītos ar Liepājas pilsētas pašvaldības pieredzi 

energopārvaldības sistēmas ISO 50001 ieviešanā, t.sk. par 

energopārvaldības plāna izstrādi un ieviešanas gaitu, kā arī citiem 

jautājumiem, kas saistīti ar energoefektivitāti. Tika iepazīta 

Liepājas pilsētas pašvaldības pieeja un uzkrātās zināšanas par 

daudzdzīvokļu ēku renovāciju, enerģijas patēriņa uzskaiti, telpu 

mikroklimata nodrošināšanu un darbinieku motivācijas sistēmas 

izveidi.  

Raunas novada pašvaldības izpilddirektore Linda Zūdiņa-Sivko, 

vērtējot projekta “PANEL2050” uzstādītos mērķus un dalību 

pieredzes apmaiņas braucienā: “Darbojoties, Raunā allaž esam 

centušies pieņemt ekonomiskus lēmumus, taču līdz šim neesam 

domājuši par energoefektīvu saimniekošanu, kas faktiski ir 

nepārdomāti iztērēti finanšu līdzekļi. Protams, esam siltinājuši 

ēkas, ierīkojuši ventilācijas sistēmas, taču, piemēram, no 

darbinieku puses nav bijusi pārliecinoša izpratne par to, kam tas 

īsti nepieciešams un ko tas maina. Projektā PANEL2050 

iesaistījāmies, jo vispirms gribam samazināt izdevumus, un te liela 

interese ir arī par sabiedrības izglītošanas jautājumiem, kā 

lietderīgi izmantot enerģiju, samazinot patēriņu, kur tas 

iespējams, un līdz ar to arī izdevumus. Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Liepāju deva skaidru redzējumu, kā motivēt 

darbiniekus taupīt to, kas netiek apmaksāts no pašu kabatas. Tajā 

pašā laikā, vērtējot  Liepājas pilsētas pašvaldības un mūsu pašu 

pieredzi saistībā ar energoefektivitātes projektu ieviešanu 

daudzdzīvokļu namos, redzams, ka iedzīvotāji redz nepieciešamību 

sakārtot  savu vidi tad, kad saņemto pakalpojumu izmaksas kļūst 

milzīgas. Diemžēl mūsu pašvaldība piedāvā salīdzinoši lētus 

pakalpojumus, tādējādi nespējam motivēt iedzīvotājus savus 

ieradumus mainīt, sākot taupīt resursus. Šobrīd strādājam pie 

detalizētas tarifu aprēķinu sistēmas izveides, kas ļaus uzskaitīt un 

pievienot aprēķiniem līdz šim pat neuzskaitītus izdevumus, līdz ar 

ko var prognozēt izmaksu paaugstinājumu – varbūt tad būs 

pienācis brīdis, kad sabiedrība  saredzēs nepieciešamību kaut ko 

mainīt. Jāmācās dzīvot pārdomāti!” 

Projekta eksperts Dzintars Jaunzems novērtē redzēto Liepājā, 

sakot: “Braucienā uz Liepāju bija iespēja uzzināt un arī praktiskā 

veidā redzēt, kā tiek organizēta energopārvaldība pašvaldībā, kur 

energoefektivitātes jautājumi, ēku iekštelpu mikroklimats un 

saprātīga ēku ekspluatēšana ir prioritāte. Gribas atzīmēt arī to, ka 

energoefektivitātes paaugstināšana šeit tiek kombinēta ar 

atbalstu atjaunoto ēku tuvumā esošās infrastruktūras, piemēram, 

ēku iekšpagalmu, ceļu un bērnu rotaļu laukumu sakārtošanu.” 

Atceļā brauciena dalībnieki piestāja Jelgavā, lai tiktos ar Zemgales 

reģionālās enerģētikas aģentūras direktori Ingu Kreicmani, kura 

klātesošos iepazīstināja ar biedrības centieniem paaugstināt 

energoefektivitāti reģionā. Biedrība dibināta 

apvienojoties četrām pašvaldībām pēc 

Jelgavas domes iniciatīvas un, iespējams, arī 

Vidzemē ir laiks veidot no jauna šādu 

organizāciju.  

Plašāk par braucienu lasiet šeit. 

PROJEKTU JAUNUMI 

Aija Rūse 
Projekta vadītāja 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/partneriba_jaunai_energoresursu_parvaldibai_2050_panel_2050/energoefektivitates_pasakumu_uzlabosana_izskirosa_loma_ari_sabiedribas_motivacijai_panel2050_viesojas_liepajas_pilsetas_pasvaldiba/
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Projektā “Vidzeme iekļauj” uzsākts darbs pie 

deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017.-2020. gadam izstrādes. 

Līgums par plāna izstrādi noslēgts ar SIA “Dynamics University”. 

Komandā apvienojušies zinoši speciālisti un eksperti, lai sadarbībā 

ar VPR pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes un valsts sociālās 

aprūpes iestāžu pārstāvjiem izveidotu pārdomātu un ilgtspējīgu 

plānu deinstitucionalizācijas procesa ieviešanai Vidzemē.  

Kā norāda projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ineta Puriņa: “Ar 

vārdu reorganizācija šī projekta kontekstā nekādā gadījumā nav 

jāsaprot, ka iestādes, kurām šie plāni tiks izstrādāti, tiks slēgtas. 

Tas nozīmē,  ka tiks izvērtēta to līdzšinējā darbība, iespējas un 

vajadzības, galveno  uzsvaru liekot uz ģimeniskai videi tuvinātu 

pakalpojumu nodrošināšanu. Šādi pakalpojumi  vai nu iestādēs 

tiek jau piedāvāti un tos nepieciešams tikai pilnveidot, vai arī tie 

jārada no jauna. Ļoti ceru, ka projekta sadarbības partneri jutīsies 

kā šo plānu pasūtītāji un tikšanās reizēs ar plāna izstrādātājiem 

izteiks savas vēlmes un redzējumu, ko paši no šiem plāniem 

sagaida.” 

DI plāns tiek izstrādāts, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu pieejamību, ņemot vērā projekta mērķa grupu 

personu vajadzības katrā no pašvaldībām. Deinstitucionalizācijas 

plānu Vidzemē paredzēts izstrādāt līdz 2017. gada 31. oktobrim.  

Vairāk par deinstitucionalizācijas projekta ieviešanu gaitu Vidzemē 

lasīt Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā un arī Labklājības 

ministrijas mājaslapā. 

Uzsākta Vidzemes reģiona 

deinstitucionalizācijas plāna izstrāde  

Jūnijs projektā “Vidzeme iekļauj” bijis ļoti aktīvs mēnesis  - 

deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādātāji intensīvi apmeklēja 

arī visus VPR teritorijā esošos bērnu sociālās aprūpes centrus 

(BSAC), kā arī uz tikšanos aicināja pašvaldību sociālo dienestu 

pārstāvjus. 

Vizīšu mērķis bija izzināt šī brīža situāciju,  pārrunāt nākotnes 

perspektīvas ārpus ģimenes aprūpes sociālo pakalpojumu 

kvalitatīvai attīstībai reģionā. Institūciju darbības izpēte paredz arī 

datu ievākšanu – tos izmantos, lai izstrādātu iestāžu 

reorganizācijas plānus. Jāatzīmē, ka reorganizācijas plāni neparedz 

iestāžu slēgšanu, bet gan to darbības pilnveidošanu. Plāna 

izstrādātāji mērķtiecīgi izzina pašvaldību pārstāvju, kā arī iestāžu 

vadītāju un darbinieku viedokli, lai rekomendācijas, kas tiks 

iestrādātas reorganizācijas plānos, būtu realizējamas praksē un 

saskanētu ar pašvaldību un pašu iestāžu vadītāju vīziju par plānoto 

attīstību nākotnē.  

Apzinot reālo situāciju un iestādēs dzīvojošo bērnu stāstus (pēc 

BSAC darbinieku stāstītā), skaidrs, ka šāda veida institūcijas 

ilgstošai dzīvei ārpus ģimenes aprūpes neizzudīs, bet tajās esošos 

pakalpojumus ir nepieciešams būtiski pilnveidot, lai bērni varētu 

dzīvot ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos.  

Ir dažādi apstākļi, kas attaisno šo iestāžu esamību – vispirms tas ir 

nodrošinājums bērniem, kuri palikuši bez apgādības un  nevar par 

sevi parūpēties. 

Bērnu sociālās aprūpes centru vadītāju pieredze liecina, ka 

visgrūtāk klājas tiem bērniem, kas jau sasnieguši  pusaudžu 

vecumu – ir ļoti grūti atrast audžuģimeni (adoptētāju, aizbildni) 

bērniem, kuri jau ir padsmitgadnieki, turklāt ar ļoti emocionāliem 

pārdzīvojumiem bagātu pagātni. 

Kā BSAC vadītāji, tā pašvaldību sociālā dienesta pārstāvji ir 

vienisprātis – pirms bērns vispār nonāk pie jauniem vecākiem, 

prioritāri jāpieliek maksimālas pūles, lai situāciju bioloģiskajā 

ģimenē uzlabotu un bērns tomēr atgrieztos pie saviem īstajiem 

vecākiem.  

BSAC vadītāji izceļ vēl kādu problēmu - nav daudz tādu cilvēku, 

kuri gatavi veltīt gadus, lai prasmīgi spētu palīdzēt bērnu namu 

bērniem atgūt ticību labākai dzīvei. Turklāt, kā 

secina arī lielākā daļa Vidzemes pašvaldību 

sociālo dienestu pārstāvju - nepieciešams attīstīt 

audžuģimeņu kustību Latvijā. Arī Vidzemē ir 

vairāki novadi, kuros, diemžēl, joprojām neviens 

nav uzņēmies pildīt šo darbu – un tas nav tikai 

darbs, bet savā ziņā arī misija. 

Plašāk lasiet šeit.  

Ineta Puriņa 

Projekta vadītāja 

Tiek izstrādāti Vidzemes sociālās aprūpes centru 

reorganizācijas plāni; apkopotas atziņas par 

vizītēm bērnu namos  

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/kas_ir_deinstitucionalizacija
http://www.lm.gov.lv/text/3516
http://www.lm.gov.lv/text/3516
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vidzeme_ieklauj/tiek_izstradati_vidzemes_socialas_aprupes_centru_reorganizacijas_plani_apkopotas_atzinas_par_vizitem_bernu_namos/
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Itālijas nacionālā parka piemērs: vienota galamērķa 

pārvaldība  

Jūnijā pārstāvji no VPR un Gaujas nacionālā parka tūrisma 

klastera „Enter Gauja” devās uz Aostas ielejas reģionu Itālijā, lai 

iepazītos ar reģiona labākajiem piemēriem tūrisma galamērķu 

pārvaldībā. Kopā ar projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana 

tūrisma galamērķos” (Destination SMEs) partneriem no Francijas, 

Itālijas, Maltas, Somijas un Slovēnijas iegūta vērtīga pieredze, 

iepazīstot veiksmīgus dabas un kultūras mantojuma resursu 

izmantošanas piemērus tūrisma produktu veidošanā, galamērķu 

pārvaldībā, kā arī reģionālo sadarbības tīklu veidošanā.  

Dabas aizsardzība un ilgtspējīgs tūrisms 

Aostas ielejas reģions ir iecienīts Itālijas tūrisma galamērķis, kas ir 

unikāls ar savām kultūras un  dabas  vērtībām, šeit atrodas Eiropas 

augstākā virsotne Monblāns un senākais Itālijas nacionālais 

parks Grand Paradis. Nacionālā parka tūrisma galamērķa 

pārvaldības funkciju veic Fonds Grand Paradis, kas pārstāv 2 

reģionu, 7 pašvaldību un Grand Paradis nacionālā parka intereses. 

Privātā-publiskā partnerība tiek nodrošināta, ieviešot Europarc 

ilgtspējīga tūrisma attīstības stratēģiju nacionālajā parkā. Parka 

teritorijai raksturīga ilgtspējīga tūrisma pieeja, nodrošinot dabas 

vērtību aizsardzību un inovatīvu, videi draudzīgu tehnoloģiju 

lietošanu tūrisma objektu apsaimniekošanā un transporta 

pakalpojumu nodrošināšanā. Atšķirībā no daudziem tūrisma 

galamērķiem Latvijā, Grand Paradis nacionālā parka, kā tūrisma 

galamērķa pārvaldības funkcija uzticēta vienai organizācijai, 

nodrošinot stratēģiski vienotu tūrisma jomas attīstību teritorijā, tā 

stiprinot galamērķa konkurētspēju. Fonds Grand Paradis veiksmīgi 

īstenojis vairākus ES fondu finansētus ar videi draudzīgas 

mobilitātes attīstību saistītus projektus. Nacionālā parka teritorijā 

tūristiem ir pieejami elektro-velosipēdi, ko iespējams iznomāt 

nacionālā parka apmeklētāju centros vai naktsmītnēs. Nomas 

maksa par elektro-velosipēdu izmantošanu ir čeks 10 EUR vērtībā 

par pakalpojumiem, kas izmantoti jebkurā no parka teritorijā 

esošiem objektiem, piemēram, iztērēti par maltīti restorānā. 

Sadarbība konkurences apstākļos – sadarbence (no angļu val. co-

opetition) 

Interesantu pieredzi projekta partneri guva viesojoties vienā no 

septiņām Aostas ielejas reģiona pašvaldībām  - Introd pilsētā, ko 

dēvē par Grand Paradis nacionālā parka vārtiem. Kaut arī pilsētas 

ģeogrāfiskais novietojums ir stratēģiski piemērots tūrisma 

attīstībai un tuvumā atrodas populārākie Itālijas kalnu slēpošanas 

kūrorti, tūristu piesaiste līdz šim nav bijusi pilsētas prioritāte. 

Pateicoties pilsētas aktīvajiem uzņēmējiem, izveidots neformāls 

sadarbības tīkls starp Introd naktsmītņu īpašniekiem un citiem 

tūrisma jomas uzņēmējiem, ar mērķi veicināt tūrisma attīstību 

teritorijā. Uzņēmēji par savas sadarbības galveno vadmotīvu ir 

izvirzījuši labvēlīgu apstākļu radīšanu tūristu skaita pieaugumam 

teritorijā, piemēram, mazo viesnīcu īpašnieki savā starpā regulāri 

sazinās, lai spētu nodrošināt naktsmītnes 

lielākām tūristu grupām. Tāpat arī viņi 

strādā pie tūrisma piedāvājuma 

dažādošanas. 

Vairāk par citiem veiksmīgiem Itālijas 

piemēriem tūrisma produktu un galamērķu 

veidošanā lasiet šeit. Rūta Vasermane 

Projekta vadītāja 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/uznemejdarbibas_veicinasana_turisma_galamerkos_destination_smes/italijas_nacionala_parka_piemers_vienota_galamerka_parvaldiba/
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Mazās Hanzas pilsētas piesaista ar dabas tuvumu un autentisku vēsturi  

Jūnija sākumā ceļotāji no Vācijas, Nīderlandes un Luksemburgas 

viesojās piecās VPR īstenotā HANSA projekta pilsētās, piedaloties 

otrajā izmēģinājuma braucienā. Četri tūrisma nozares pazinēji 

apmeklēja Pērnavu (Igaunijā), pēc tam Latvijā ciemojās Valmierā, 

Straupē un Kuldīgā, bet savu ceļojumu noslēdza Gotlandes 

lielākajā pilsētā Visbijā (Zviedrija). 

Sagatavotajā programmā pilsētas piedāvāja riteņbraukšanas 

maršrutus, ekskursijas un iepazīšanos ar pilsētu Hanzas 

mantojumu un apkārtējo dabu. Viesi slavēja sakopto vidi projekta 

pilsētās un izteikto dabas klātbūtni, piemēram, Valmierā, kur 

pazīstamais tūrisma objekts “Sajūtu parks” ir tuvu pilsētas 

centram. Kuldīgā īpašu iespaidu atstāja Riežupes smilšu alas, 

savukārt Visbijā ceļotājiem bija iespēja apskatīt iespaidīgos 

piejūras klintsakmeņus, pirms tam baudot autentisku Hanzas laika 

arhitektūru, kas iekļauta arī UNESCO Pasaules mantojuma 

sarakstā. 

 

Tūrisma zinātāji atzīmēja arī labo servisu un pilsētu centienus 

saglabāt vēstures objektu autentiskumu, tajā pašā laikā iekļaujot 

pilsētu aktīvajā dzīvē. Viesi apbrīnoja atjaunoto Straupes Zirgu 

Pasta kompleksu, tāpat ceļotājiem bija iespēja aplūkot, kā senākas 

ēkas organiski iekļaujas mūsdienīgas pilsētas uzņēmējdarbībā. 

 

Šis bija jau otrais izmēģinājuma brauciens HANSA projekta 

ietvaros. Pirmais notika no 8. līdz 13. maijam. Abu braucienu 

dalībnieku izteiktie ieteikumi tiks apkopoti un palīdzēs uzlabot 

projekta pilsētu tūrisma piedāvājumu. Pēc uzlabojumu veikšanas 

HANSA projekta ietvaros tiks organizēti iepazīšanās braucieni 

nozares mediju pārstāvjiem un tūroperatoriem, lai popularizētu 

tūrisma piedāvājumu citu valstu tirgos. Ilgtermiņā šie braucieni 

veicinās tūristu skaita pieaugumu projekta pilsētās. 

Vairāk par projektu lasiet šeit. Sekojiet līdzi aktualitātēm arī 

projekta Facebook lapā un projekta mājaslapā! 

Rūta Vasermane 

Projekta vadītāja  

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/hanzas_vertibas_ilgtspejigai_sadarbibai_hansa
https://www.facebook.com/ExploreHANSA/timeline
http://www.hanse.org/en/ExploreHANSA/
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SWARE projekts: sabiedrības līdzdalība veicina dabas un kultūras 

mantojuma attīstību  

Viens no priekšnoteikumiem labai pārvaldībai ir plašākas 

sabiedrības iesaiste un līdzdalība publiskās pārvaldes darbībā. 

Pagājušajā nedēļā (22.-24. maijā) projekta SWARE ietvaros 

pārstāvji no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, VPR, Amatas 

novada pašvaldības un Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 

“ALJA” viesojās Īrijā, Tiperarī apgabalā, kur iepazina dažādas 

iniciatīvas un pieejas sabiedrības līdzdalības veicināšanā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trīs dienu vizītes laikā dalībnieki – projekta partneri, iesaistīto 

pušu un nacionālā līmeņa institūciju pārstāvji – uzklausīja virkni 

prezentāciju un piedalījās diskusijās gan šaurāku grupu ietvaros, 

gan plenārsesijā. Tiperarī apgabala organizāciju pārstāvji sniedza 

vairākus interesantus piemērus sabiedrības iesaistīšanai lēmumu 

pieņemšanas procesā. 

 

 

 

 

 

Tiperarī apgabalā aktīvi darbojas plašs sabiedrības līdzdalības tīkls, 

kurā ietilpst vairāk nekā 1200 organizācijas. Šis sadarbības tīkls ne 

tikai izvirza pārstāvjus dažādām pašvaldību darba grupām, 

tādējādi tieši ietekmējot pieņemto lēmumu kvalitāti, bet arī kalpo 

visai sabiedrībai par informācijas avotu saistībā ar vietējās 

nozīmes jautājumiem un piedāvā iespējas pilnveidot kvalifikāciju, 

saņemt informāciju par finansējuma piesaisti vai citā veidā 

stiprināt atsevišķu sabiedrības indivīdu vai organizāciju kapacitāti. 

Vairāk par pieredzes apmaiņas braucienu un iepazītajiem 

piemēriem lasi šeit. 

Lelde Ābele 

Projekta vadītāja  

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/mantojuma_ilgtspejiga_apsaimniekosana_udenscelu_regionos_sware/sware_projekts_sabiedribas_lidzdaliba_veicina_dabas_un_kulturas_mantojuma_attistibu/
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RATIO projekts: Radošums kā priekšnoteikums inovāciju 

attīstībai  

Maija pēdējās dienās VPR un citi Interreg Europe RATIO projekta 

partneri viesojās Viterbo, Itālijā, lai iepazītu Anci Lazio reģiona 

pieredzi mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovāciju atbalstam. 

Lazio reģions ir viens no ekonomiski spēcīgākajiem Itālijā ar ļoti 

lielu MVU īpatsvaru. Lai uzņēmumi izdzīvotu mūsdienu tirgus 

apstākļos, izšķiroša loma ir inovācijām. 

Lazio reģionā ir izveidotas speciālas programmas MVU 

inovētspējas stiprināšanai. Itālijas eksperts Andrea Vignoli savā 

prezentācijā nosauca vairākas ļoti būtiskas lietas: inovācijām 

atvērtu vidi rada cilvēki nevis ierīces vai tehnoloģijas; radošums un 

radoši darbinieki virza inovāciju procesu; svarīgi attīstīt jaunas, 

netradicionālās mārketinga formas; uzņēmuma īpašniekam, 

pirmkārt,  jākļūst par inovāciju procesa virzītāju – komandas līderi, 

kas motivē darbiniekus veikt uzlabojumus, jauninājumus biznesā. 

Unikāli, vienreizēji atklājumi notiek varbūt reizi divdesmit gados. 

Šodienas tirgus situācijā inovācijas vairāk vērstas uz esošo 

produktu funkcionalitātes un dizaina uzlabošanu. Lazio reģiona 

pieeja inovāciju atbalstam izriet no 

uzņēmumu reālām vajadzībām, inovāciju 

procesu piepildot ar augstu zinātnisko un 

tehnoloģisko saturu. Finansiālais atbalsts 

projektiem ir 50-70 % apmērā atkarībā no 

projekta apjoma un darbības mērķa. Vairāk 

par pieredzes apmaiņas braucienu lasiet šeit. Laima Engere 

Projekta vadītāja 

VPR pārstāvji kopā ar Vidzemes Augstskolas (ViA) un Vides 

risinājumu institūta vadītājiem jūnijā devas uz Eindhovenu 

(Nīderlande) un Flandriju (Beļģija), lai iepazītos ar šo reģionu 

labajiem piemēriem pētniecības un inovāciju infrastruktūras 

atvēršanai un izmantošanas veicināšanai mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem. Kopā ar projekta partneriem no citiem Eiropas 

reģioniem Vidzemes pārstāvjiem bija iespēja ielūkoties viena no 

vadošo Eiropas pētniecības un inovāciju (P&I) reģiona aizkulisēs. 

Pirmajā pieredzes apmaiņas vizītē partneri Nīderlandē viesojās 

Eindhovenas Tehniskajā Universitātē, apmeklēja "Nanolab@tu/e" 

tīrtelpas,  "High Tech Campus Eindhoven" un saules enerģijas 

tehnoloģiju pētniecības institūtu "Solliance Solar Research". 

Savukārt Beļģijā partneri apmeklēja "iMec" Gentes laboratorijas 

un tikās ar „Flanders FOOD” pārtikas klasteri.  

Vizītes noslēgumā partneri, balstoties uz šajās dienās gūto 

pieredzi, meklēja risinājumus savu reģionu izaicinājumu 

risināšanai. Vidzemes pārstāvji kopā ar Čehijas un Nīderlandes 

partneriem strādāja pie idejām inovāciju ekosistēmas izveidei un 

talantu piesaistei reģionam. Kā secināja Vides risinājumu institūta 

vadītāja Inese Suija-Markova: 

“Būtisks priekšnosacījums inovāciju ekosistēmas ilgtspējīgai 

attīstībai ir politiķu un ierēdņu izpratne par šādu struktūru 

nepieciešamību, kā arī vitāla uzņēmējdarbības vide. Latvijā vēl ir 

tāls ceļš ejams, lai izveidotu tāda tipa inovāciju ekosistēmu, kāda ir 

abās šajās valstīs, bet es ticu, ka mēs varēsim izmantot šeit 

iegūtās zināšanas un pieredzi situācijas uzlabošanai mūsu reģionā. 

Mums jāsāk būvēt savstarpējā uzticība un sadarbība starp 

vietējiem politiķiem, uzņēmējiem un pētniekiem, un jāpārvērtē 

esošās investīciju stratēģijas, veidojot tās gudrākas un 

fokusētākas." 

Nepieciešamību attīstīt inovāciju vidi reģionā, ņemot vērā ārvalstu 

pieredzi, uzsvēra arī Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš: 

“Tiešā veidā Nīderlandes un Beļģijas pieredzi pārnest uz Vidzemes 

reģionu nav iespējams, jo tie ir ļoti atšķirīgi lielumi (g.k. 

industriālās intensitātes, cilvēkresursu un pieejamo finanšu 

apjoma ziņā). Pieredzi var pārnest izpratnes ziņā – industrijas un 

zinātnes sadarbība ir ilgtermiņa pasākums, no kura iegūst visas 

puses. Piemēram, ViA varētu savās telpās 

atrast vietu dažiem nelieliem uzņēmumiem, 

kuru darbības virziens sakrīt ar ViA pētniecības 

virzieniem un laboratorijām. Vidzemē varētu 

izveidot spēcīgāko pašvaldību un zinātnisko 

institūciju, kā arī uz attīstību orientēto 

uzņēmumu konsorciju, kas plāno kopīgu 

ilgtermiņa attīstību.” 

Plašāk par vizītē redzēto lasiet šeit. 

VPR, Vidzemes Augstskola un Vides risinājumu institūts apgūst 

Nīderlandes un Beļģijas pieredzi inovāciju ekosistēmas attīstīšanā  

Kristaps Ročāns 

Projekta vadītājs 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/regionalie_pasakumi_darbibas_programmu_inovacijai_ratio/ratio_projekts_radosums_ka_prieksnoteikums_inovaciju_attistibai/
https://www.tue.nl/onderzoek/instituten-groepen-scholen/onderzoeksinstituten/nanolabtue/
https://www.hightechcampus.com/
http://solliance.eu/
https://www.imec-int.com/en/home
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/strategijas_eiropas_petniecibas_un_inovaciju_infrastrukturas_izmantosanai_inno_infra_share/vpr_vidzemes_augstskola_un_vides_risinajumu_instituts_apgust_niderlandes_un_belgijas_pieredzi_inovaciju_ekosistemas_attistisana/
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Četri Vidzemes industriālā mantojuma objekti tiek iesaistīti 

Igaunijas - Latvijas programmas projektā "Industriālais mantojums"  

Veicinot industriālās vēstures liecības saglabāšanu Vidzemē, četri 

tūrisma objekti no VPR iesaistījušies pārrobežu projektā 

“Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai”. Kopā 

ar  vēl citiem objektiem Latvijā un Igaunijā, Gulbenes – Alūksnes 

bānītis, Ķoņu dzirnavas, Līgatnes papīrfabrikas ciemata strādnieku 

dzīvoklis un Zilākalna ciemā esošais ūdenstornis būs tie Vidzemes 

tūrisma objekti, kuros projekta ietvaros notiks ievērojami 

uzlabojumi.  Tūrisma piedāvājums tiks papildināts ar pavisam 

jauniem objektiem, kā arī tiks uzlabota infrastruktūra līdz šim jau 

labi pazīstamos objektos. Vienlaikus  sabiedrība tiks aicināta 

pievērst uzmanību industriālā mantojuma saglabāšanas 

nozīmīgumam. Kopumā projektā piedalīsies 25 Latvijas un 

Igaunijas industriālā mantojuma objekti. 

17. un 18.maijā trīsdesmit projektā iesaistītie partneri tikās 

vienkopus Dundagā, Latvijā, lai uzsāktu vērienīgā projekta 

ieviešanu: veicinot izpratni par rūpnieciskā mantojuma vērtību un 

pilnveidojot tūrisma piedāvājumu reģionos. Projekts ļaus 

nostiprināt savstarpējo sadarbību starp līdzīgiem iesaistītajiem 

objektiem Igaunijā un Latvijā un veidot saikni ar Eiropas 

industriālā mantojuma maršrutiem. Atbilstoši mūsdienu 

apmeklētāja vajadzībām un vēlmēm tiks attīstītas un uzlabotas 

ēkas, iekārtas un atraktivitāte – veidojot gan izklaidējošu, gan 

izzinošu piedāvājumu. Gala rezultātā tiks izstrādāts arī vienots 

industriālā mantojuma maršruts, popularizējot to gan vietējiem, 

gan ārvalstu tūristiem. 

Mūsdienu tehnoloģiju strauja attīstība ir ietekmējusi daudzas 

vēsturiskās ražotnes un ar tām saistīto infrastruktūru pamešanu. 

Daudzi Eiropas piemēri apliecina, ka industriālā mantojuma 

uzņēmumi otro elpu gūst tūrismā, ko novērtē apmeklētāji un 

eksperti, pat iekļaujot tos UNESCO mantojuma sarakstā. Projekts 

„Industriālais mantojums” aptvers piecu dažādu tematisko grupu 

apskates objektus kā dzirnavas un hidroelektrostacijas, vecās 

ražošanas vietas, dzelzceļa mantojums, bākas un ūdenstorņi. 

Projekta „Industriālais mantojums” ilgums ir divi gadi. Projekta 

īstenošana ir uzsākta ar šī gada maiju, Kurzemes, Vidzemes un 

Rīgas plānošanas reģioniem, tūrisma  objektiem sadarbojoties ar 

Rietumigaunijas un Dienvidigaunijas tūrisma 

asociācijām un apskates vietām. Kopējais 

projektā plānotais ieguldījums ir 1 143 135 

EUR, kas tiek finansēti no INTERREG Igaunijas 

- Latvijas programmas līdzekļiem, piesaistot 

arī pašvaldību, pašu objektu un valsts 

līdzfinansējumu. 

 

 

 

 

 

 

Lai gan darbīgākais laiks projektā “Ilgtspējīgas enerģijas 

sabiedrība” jeb “SEC” gaidāms tikai rudenī, projekta komanda jau 

aktīvi gatavojas nākamajam mācību gadam. Līdz ar 2017./2018. 

mācību gada sākumu projekts “SEC” aizvien redzamāk uzsāks arī 

savas skolas gaitas. Lai rūpīgi sagatavotos Enerģijas pulciņiem, 

aprīkojuma iegādei, kā arī padarītu projektā iesaistīto skolu 

ikdienu vēl energoefektīvāku, priekšdarbi tiek veikti jau no agra 

pavasara. Tiekoties ar potenciālajiem sadarbības partneriem, 

skolu pārstāvjiem, kā arī projekta komandu no Latvijas un 

Igaunijas, rasti vairāki risinājumi, kā pierādīt, ka vārdi 

“energoefektīvs”, “enerģija” un “ilgtspējīgs” ir radošuma un 

aizraujošu mirkļu pilni kā skolēniem, tā arī viņu vecākiem. Lai arī 

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014. – 2020. gadam projekts SEC 

ir tikai savā pašā sākumā, izdarīts daudz un vēl 

vairāk plānots paveikt. Projekta komandas 

uzstādījums “Par enerģiju mācīties ar prieku un 

radoši” VPR būs kā atslēga uz energoefektīvu un 

ilgtspējīgu reģionu. Vairāk par paveikto un 

jaunām atziņām energoefektivitātes jautājumā, 

lasi šeit. 
Maija Rieksta 

Projekta vadītāja 

Enerģija rada prieku un prieks esi Tu! 

Lelde Ābele 

Projekta vadītāja  

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/ilgtspejigas_energijas_sabiedriba_sec/energija_rada_prieku_un_prieks_esi_tu/
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Latvijas un Igaunijas pārtikas ražotājiem un ēdināšanas uzņēmējiem iespēja 

iesaistīties "Livonijas kulinārā ceļa" tūrisma maršrutos 

Pēdējos gados gastronomijas tūrismam pievērsta īpaša uzmanība, 

atzīstot tā nozīmīgo pievilcības spēku tūristu galamērķu 

izvēlēs.  Ēdiens tiek uztverts, kā viens no galvenajiem  vietējās 

kultūras veidojošiem elementiem, kas padara galamērķi unikālu 

un izceļ tā identitāti. 

VPR kopā ar lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs” un 

partneriem Igaunijā, Interreg Estonia-Latvia programmas ietvaros,  

ir uzsācis darbu pie jauna projekta “Livonijas kulinārajā 

mantojumā balstīta tūrisma produkta izveide un popularizēšana 

(Livonijas kulinārais ceļš)".  

Balstoties uz vēsturisko mantojumu un tradīcijām Livonijas 

teritorijā, projekta “Livonijas kulinārais ceļš” ietvaros tiks 

stiprināta  vienota kulinārā mantojuma identitāte un attīstīts 

kulinārā tūrisma piedāvājums  Latvijas un Igaunija teritorijā, radot 

priekšnosacījumus teritorijai kļūt par pievilcīgu kulinārā tūrisma 

galamērķi ārvalstu un vietējiem apmeklētājiem. “Livonijas 

kulinārais ceļš” turpinās iesākto tūrisma maršruta “ViaHanseatica” 

zīmola attīstības ceļu, papildinot to ar “TasteHanseatica” 

piedāvājumu.  

Plānots, ka Livonijas kulinārā ceļa maršruti un “TasteHanseatica” 

piedāvājums tiks popularizēts ne vien pašmāju garšas baudītājiem, 

bet kulinārās meistarklases tiks demonstrētas arī Igaunijas 

gardēžiem vairākos kulinārajos festivālos,  izceļot gan vienojošās 

un kopīgās iezīmes, gan unikalitāti un atšķirīgo.  

Veidojot reģionālos sadarbības tīklus starp ēdināšanas 

uzņēmumiem un vietējiem pārtikas ražotājiem Latvijas un 

Igaunijas laukos, tiks veicināta vietēji audzēto pārtikas izejvielu 

izmantošana. 

Livonijas kulinārā ceļa maršrutos tiks iesaistīti pārtikas ražotāji un 

ēdinātāji, kuri seko vietējām pārtikas audzēšanas un ēdiena 

gatavošanas tradīcijām, izceļot reģionu vietējo virtuvi. 

Kā zināms, Vidzeme ir zaļākais Latvijas reģions. Mežos rodama 

liela daļa vidzemnieku vietējās virtuves pamat sastāvdaļu – gan 

svaigas, gan “ieziemotas”. Marinētas sēnes un lāceņu ievārījums ir 

mums tik ierasts ēdiens, kamēr citiem – īsts baudījums.  Nav 

šaubu, ka  medījuma gaļa un zivis ir savvaļas vitamīnu krātuve un 

dabas garšu apkopojums, tāpēc latvietis uzdrīkstas domāt, ka 

nacionālā virtuve, kas ir tik unikāla katrā no Latvijas reģioniem, ir 

konkurētspējīga starp kulinārā tūrisma galamērķiem citviet Eiropā. 

 

Plašāk par projektu lasiet šeit. 

Lienīte Priedāja-Klepere 

Projekta vadītāja 

Foto: K.Kurcēns 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/livonijas_kulinaraja_mantojuma_balstita_turisma_produkta_izveide_un_popularizesana_livonijas_kulinarais_cels
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Atpūties un baudi kultūru Vidzemes pusē!  
Jaunākais par notikumiem kultūrā 

www.vidzeme.lv/lv/kulturas_zinas/  

Par  izdevumu „VPR Jaunumi” 
„VPR Jaunumi” ir Vidzemes plānošanas reģiona izdevums, lai informētu par aktualitātēm 
reģionā un novados. 
Sagatavoja: Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālisti Rūta Vasermane 
(ruta.vasermane@vidzeme.lv, tālr. 26513351), Jānis Rubulis (janis.rubulis@vidzeme.lv, tālr. 
28735705), Anita Āboliņa (anita.abolina@vidzeme.lv, tālr. 29454752) un Māra Rudīte 
(mara.rudite@vidzeme.lv, tālr. 26454562). Citējot vai pārfrāzējot obligāta atsauce uz “VPR 
Jaunumi”. 

Vidzemes plānošanas reģions 

Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis 

Cēsu novads, LV-4101 

Tālr.: 64116014 

www.vidzeme.lv 

Twitter: @VidzemesRegions 

Facebook:VidzemesPlanosanasRegions  

KULTŪRAS AFIŠA 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/kulturas_zinas/
http://mazsalaca.lv/index.php
http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=11&l=lv
http://www.naukseni.lv/?lang=1&id=92
http://www.burtniekunovads.lv/public/
http://valka.lv/lv/kultura-2/calendar
http://www.strencunovads.lv/aktualitates
http://www.valmiera.lv/lv/kultura/menesa_pasakumi/
http://www.koceni.lv/kulturai
http://www.pargaujasnovads.lv/lv/pasakumi/
http://www.priekuli.lv/kulturas-iestades
http://www.smiltene.lv/kultura
http://www.apesnovads.lv/kultura-apes-novads/pasakumu-un-notikumu-plans-afisas/
http://www.aluksne.lv/pasakumi.php
http://www.gulbene.lv/lv/plan/cat.listevents/
http://www.rauna.lv/index.php?p=5693&lang=1103
http://www.jaunpiebalga.lv/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.vecpiebalga.lv/aktualitates
http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi
http://www.ligatne.lv/kultura
http://www.amatasnovads.lv/
http://www.ergli.lv/public/lat/aktualitates/pasakumi/
http://www.emadona.lv/?ct=kulturasnotikumi
http://www.lubana.lv/index.php/lv/homepage-3/kultura/izglitiba-6
http://www.cesvaine.lv/
http://www.varaklani.lv/category/afisa
http://www.beverinasnovads.lv/
mailto:ruta.vasermane@vidzeme.lv
mailto:janis.rubulis@vidzeme.lv
mailto:anita.abolina@vidzeme.lv
mailto:mara.rudite@vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv
https://twitter.com/vidzemesregions
https://www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions/

