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Vidzemē tiks veidota ainavu dārgumu krātuve: pieteikumus pieņems līdz
15. jūlijam
Vidzemes reģions tradicionāli tiek uzskatīts par vienu no

fiziska persona, gan arī personu grupa, piemēram, ģimene, klases

ainaviskākajām Latvijas teritorijām. Turklāt katrai pašvaldībai ir

kolektīvs,

savi ainavu dārgumi,

nevalstiskās

organizācijas

pārstāvji

u.c.,

turklāt

ar kuriem lepojamies. Dažas ainavas ir

pieteikumu skaits ir neierobežots. Ainavas iespējams pieteikt

atsevišķu novadu iedzīvotāju pamanītas, citas jau labu laiku

elektroniski tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv vai arī dodoties

novērtētas kā izcilas dabas vērtības, dažas no tām, diemžēl, jau

uz vietējo publisko bibliotēku savā pašvaldībā, kur bibliotekārs

cilvēka acij zudušas.

konsultēs, palīdzēs aizpildīt un nosūtīt pieteikuma veidlapu.

Latvijas simtgades svinību ietvaros, Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo

Papīra formātā iesniegtais pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi:
ainavudargumi@varam.gov.lv.

bibliotēku, pašvaldību publiskajām bibliotēkām un plānošanas

Īpaša Ainavu ekspertu padome, kuras sastāvā būs arī plānošanas

reģioniem organizē aktivitāti “Dāvana Latvijai - elektroniska

reģionu pārstāvji, kopā ar iedzīvotājiem noteiks desmit ainavu

ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien,

dārgumu vienības, kas tiks iekļautas LNB dārgumu krātuvē. Lai

rīt””. Tās mērķis - sekmēt kvalitatīvu un daudzfunkcionālu ainavu

nodrošinātu pilnīgu informāciju par izvēlētajiem Latvijas ainavu

saglabāšanu, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina

dārgumiem, iedzīvotāju sniegtā informācija tiks papildināta ar

vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību.

pētnieku iegūtajiem faktiem, vēsturiskajiem attēliem un stāstiem.

Aktivitātes gaitā, iesaistot visas Latvijas iedzīvotājus, tiks apzināti
Latvijas ainavu dārgumi - vietas un teritorijas laukos, ciemos un
pilsētās, kuras tiek identificētas kā īpašas Latvijas un tās reģionu
vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un

saglabātības pakāpes. Apzinot skaistākās un latvietim vērtīgākās

Aktivitātes noslēgumā tiks veidota īpaša izstāde, kas būs skatāma
visā Latvijā.

Paralēli tiks organizētas arī diskusijas, galvenos

uzsvarus liekot uz

reģiona vērtībām un

attīstību, un ainavu

saglabāšanu, aicinot sniegt priekšlikumus par ainavu dārgumu

iekļaušanu Latvijas Kultūras kanonā.

ainavas, notiks arī to izvērtēšana iekļaušanai Latvijas Kultūras

Šī ir lieliska iespēja ikvienam no mums piedalīties dāvanas

kanonā – ikvienam no reģioniem un novadiem tas būs liels

sagatavošanā Latvijai, pamanot skaistumu un vērtības šķietami

pagodinājums.

ikdienišķās lietās. Izcel sava novada dārgumu un parādi citiem!

Aktivitātes pirmais posms sāksies ar ainavu dārgumu pieteikšanu,
kas izsludināta līdz š.g. 15. jūlijam. Pieteikumus var iesniegt gan
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Aktualitātes VPR Attīstības padomes aprīļa sēdē
28. aprīlī Auciemā notika Vidzemes

līgumu termiņiem, kuri noslēdzas jau 2017. gada vasarā, un

plānošanas reģiona (VPR) Attīstības

atkārtoti tika kritizēts uzstādījums, ka iepirkumu process ir jārīko

padomes sēde. Pašvaldību vadītāji

no jauna uz trim gadiem, nevis jāpagarina esošie līgumi. Šobrīd

vienbalsīgi apstiprināja VPR 2016.

notiek

gada

arī

pārvadājumiem Vidzemē. Autotransporta direkcija uzdevusi

finanšu

pārskatu,

kā

arī

aktīvs

darbs

pie

apkopojuma

par

skolēnu

deleģēja pārstāvi Lauku attīstības

reģioniem sadarbībā ar pašvaldībām apzināt visus pastāvošos

programmai 2014. - 2020. gadam un Rīcības programmas

skolēnu pārvadājumu maršrutus, lai izvērtētu, cik lielā mērā tie

zivsaimniecības attīstībai 2014. - 2020. gadam Uzraudzības

pārklājas ar reģionālajiem pasažieru pārvadātāju maršrutiem.

komitejā, pārstāvībai izvirzot Teritoriālās plānošanas nodaļas
telpiskās plānošanas ekspertu Andžeju Stepančuku.

Šobrīd notiek arī aktīvs darbs pie apkopojuma par skolēnu
pārvadājumiem Vidzemē. Autotransporta direkcija uzdevusi

Sēdes laikā pašvaldības tika aicinātas aktīvi iesaistīties attīstības

reģioniem sadarbībā ar pašvaldībām apzināt visus pastāvošos

plānošanas dokumentu sistēmas pilnveides procesā, kopā ar

skolēnu pārvadājumu maršrutus, lai izvērtētu, cik lielā mērā tie

VPR sniedzot priekšlikumus Vides aizsardzības un reģionālās

pārklājas ar reģionālajiem pasažieru pārvadātāju maršrutiem.

attīstības ministrijai (VARAM) par precizējumiem Attīstības
plānošanas likumā, kā arī citiem nepieciešamajiem sistēmas
uzlabojumiem. Tā kā tieši pašvaldības ikdienā visvairāk strādā ar
attīstības

plānošanas

jautājumiem,

pašvaldību

speciālisti

visobjektīvāk spēj novērtēt sistēmas efektivitāti, norādot uz
nepieciešamajiem

uzlabojumiem

normatīvās

bāzes

un

metodisko norādījumu pilnveidei. VPR Attīstības padomes
locekļi atzina, ka daudzviet neskaidrības rada likumu normu
salīdzinoši brīvā interpretācija un neviennozīmīgā izpratne - arī
to būtu nepieciešams risināt.

Sēdes

dalībnieki

pārrunāja

Informējot klātesošos par Vidzemes kultūras programmas
projektu konkursa rezultātiem, diskusija izvērtās par to, ka
Vidzemes kultūras programmas mērķis nav sasniedzams ar
projektam piešķirtajiem ierobežotajiem finanšu līdzekļiem. VPR
Vidzemes kultūras programmas koordinatore Ieva Vītola atzīst,
ka nevienlīdzīgā finansējuma pārdale starp reģioniem demotivē
projekta

potenciālo

ideju

iesniedzējus,

tāpēc

Vidzemes

plānošanas reģions rosinās Latvijas Kultūrkapitāla fondam rast
iespēju nākošgad paaugstināt Vidzemes kultūras programmas
kopējo budžeta apmēru. Kopumā šogad tika iesniegti 145

arī

sabiedriskā

transporta

projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti tika 44 projekti, ar

aktualitātes reģionā. Turpinājās diskusijas par iepirkumu

kopējo projektu īstenošanas budžetu – 76 tūkstošiem eiro.

procesu saistībā ar Vidzemes četru pasažieru pārvadātāju

Jāatzīmē, ka kopumā projektu pieteikumi bija ļoti kvalitatīvi un
nozīmīgi reģiona kultūras attīstībai.
Sēdes laikā pašvaldību vadītājus informēja arī par aktualitātēm
energoefektivitātes projektā “PANEL 2050”, ALTUM atbalsta
iespējām uzņēmējdarbībai, kā arī citiem jautājumiem.

Hardijs Vents

Vidzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomes priekšsēdētājs
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UZŅĒMĒJDARBĪBA VIDZEMĒ
Vidzeme – iespējams zemgalieša labākais tūrisma
galamērķis Latvijā: aizvadītas uzņēmēju dienas Zemgalē

No 28. līdz 29. aprīlim Vidzemes uzņēmējdarbības centrs (VUC)

piedalījās “Uzņēmēju dienās Zemgalē 2017”, stāstot izstādes
apmeklētājiem par Vidzemes puses tūrisma objektiem. Kopumā
izstādi apmeklēja vairāk kā desmit tūkstoši apmeklētāju un arī
Vidzemes stendā interesentu netrūka.
VUC vadītāja Ina Miķelsone stāsta: “Braucām zemgaliešiem stāstīt
par atpūtas iespējām Vidzemes pusē. Stendā bija pieejama gan
tūrisma informācija, gan klātienē ļāvām izstādes apmeklētājiem
sajust Vidzemes garšu. Pārstāvji no Līgatnes Padomju slepenā
bunkura un Cēsu viduslaiku pils aktīvi iesaistīja apmeklētājus
dažādās aktivitātēs. Liela interese bija par brīvdienu galamērķiem
ģimenēm ar bērniem, kā arī skolēnu ekskursiju maršrutiem. Tāpat

Foto: Zemgales ziņas, Raitis Puriņš

salīdzinoši lielu interesi izrādīja arī tūrisma grupu braucienu
organizatori. Novērojām, ka daudz zemgaliešu vēlas apvienot

Jau 2. un 3. jūnijā līdzīgs pasākums notiks Kurzemē. Par Vidzemes

braucienu pie radiem Vidzemē ar kādu interesantu tūrisma

tūrisma piedāvājumu stāstīsim arī Ventspilī “Uzņēmēju dienās

objekta apskati, īpaša interese tika izrādīta par Raunu, Alūksni un

Kurzemē 2017”. Visi laipni aicināti!

Ērgļiem. Kompliments Cēsīm un Valmierai – šīs pilsētas un tuvāko

Sajūti, sadzirdi, izgaršo Vidzemi!

apkārtni Zemgales ļaudis jau labi pazīst. Interesanti, bet kāda
stenda apmeklētāja atzinās, ka nekad vēl nav bijusi Vidzemē!
Stāstījām, rādījām un aicinājām ciemos!”

Izveidota jauna investīciju platforma uzņēmējiem
invest.vidzeme.lv
VUC izveidojis jaunu mājaslapu invest.vidzeme.lv, kurā esošajiem
un potenciālajiem uzņēmējiem vienviet pieejama informācija par
iespējām saņemt dažāda veida atbalstu. Turpat var iepazīties ar
pasākumu plānu par apmācību un lekciju piedāvājumu Vidzemē
un citviet Latvijā. Taču vislielākā mājaslapas vērtība ir investīciju
objektu datu bāze, kas šobrīd ir plašākā datu bāze Vidzemē, kurā
vienkopus iespējams atrast informāciju par visu 26 Vidzemes
pašvaldību piedāvājumā esošajiem investīciju objektiem.

Šobrīd datu bāzē kopumā atrodami vairāk nekā 100 investīciju
objekti, kurus iespējams atlasīt pēc īpašiem parametriem –
piemēram, zeme, dzīvojamās apbūves teritorija, biroja vai
komercdarbības telpas, ražošanas ēkas, industriālās teritorijas u.c.
Mājaslapa sniedz ne tikai informatīvu atbalstu uzņēmējiem, bet tā
uzskatāma arī par darba instrumentu Vidzemes pašvaldību
speciālistiem, ļaujot ne tikai informēt sabiedrību par vērtīgiem
pasākumiem savā teritorijā, kas būtu nozīmīgi
uzņēmēja biznesa attīstībai, bet arī plānot to
organizēšanu pēc savstarpēja saskaņotības
principa. Tas palīdz izvairīties no gadījumiem,
kad vairākās vietās vienlaicīgi norit nozīmīgi
pasākumi, tādējādi atņemot potenciālajai
auditorijai iespēju gūt pilnvērtīgas
Ina Miķelsone
zināšanas. Plašāk par jauno
Vidzemes Uzņēmējdarbības
investīciju platformu lasiet šeit.
centra vadītāja
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PROJEKTU JAUNUMI
Aktualitātes projektā “Vidzeme iekļauj”

• Aprīlis ir nozīmīgs mēnesis deinstitucionalizācijas projektā
“Vidzeme iekļauj”. Noslēdzoties izvērtēšanas procesam, 296
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (kuriem noteikta
invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs), 156 bērniem, kuri dzīvo
sociālās aprūpes centros, kā arī 208 pilngadīgām personām
(t.sk., 61 persona, kura saņem valsts sociālās aprūpes centru
pakalpojumus) ar garīga rakstura traucējumiem Vidzemē ir
izstrādāti

individuāli

sociālās

aprūpes

vai

sociālās

rehabilitācijas plāni.

finansējumu un atbildēja uz neskaidrajiem jautājumiem.
Prezentācijas no pasākuma pieejamas VPR mājaslapā.
• Noslēdzies

atklātais

konkurss

Vidzemes

reģiona

deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izstrādei.
Līgums par plāna izstrādi noslēgts ar SIA “Dynamics
University”. Uzņēmumā apvienojušies dažādu jomu eksperti,
kas pieteikuši sevi kā konsultāciju uzņēmumu, kas piedāvā
profesionālu atbalstu un nodrošina stratēģiskās konsultācijas
izcilības sekmēšanā, pārmaiņu vadībā un

• 20. aprīlī Smiltenē norisinājās “Vidzeme iekļauj” informatīvais

partnerību veidošanā Latvijā un

citviet

seminārs par projekta gaitu, kurā visas pašvaldības varēja

Eiropā. Plānu paredzēts izstrādāt līdz 2017.

piedalīties diskusijā par iespējām vai šķēršļiem nodrošināt

gada 30. oktobrim.

pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem un
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tāpat Labklājības

Ineta Puriņa
Projekta vadītāja

ministrija sniedza informāciju par ERAF projekta konkursa

Latvijas un Igaunijas kokapstrādes uzņēmējiem iespēja nākotnē
eksportēt vairāk
Latvijā un Igaunijā kā galvenās uzņēmējdarbības nozares jau
gadiem saistītas ar kokapstrādi, tomēr aptuveni 40% koksnes uz
ārvalstīm tiek eksportēta neapstrādāta. Lai stiprinātu un veicinātu
Baltijas valstu eksportspēju kokapstrādes un mēbeļu nozarē, VPR
sadarbībā ar Veru novada arodapmācības centru uzsākuši
projektu “Kokapstrādes un mēbeļu inovācijas un eksports Veru
apgabalā un Vidzemes plānošanas reģionā” (Koksne un mēbeles).
Projektā iesaistīsies valsts iestādes, uzņēmēji un izglītības
pārstāvji, lai kopīgiem spēkiem rastu veidus veiksmīgai un
inovatīvai produktu realizācijai un eksportam.

Uzņēmēju iespējas projekta laikā:
• Palielināta eksportspēja;
• Starptautiski biznesa kontakti un sadarbības partneri;
• Tikšanās ar potenciālajiem eksporta partneriem;
• Inovatīvi risinājumi uzņēmējdarbības izaicinājumiem;
• Zināšanas koksnes dizaina un produktu inovācijās;
• Publicitātes video;
• Tikšanās starp lv un est uzņēmējiem;
• Tirdzniecības misijas ar eksportvalstu
pārstāvjiem;
Starptautiskas izstādes apmeklējums.

Projekta partneri apvienos Latvijas un Igaunijas jaunos un jau
pieredzējušos

uzņēmējus,

studentus,

dizaina,

mārketinga,

tehnoloģiju un koksnes nozares ekspertus un iespējamos eksporta
partnerus. Tiks meklētas atbildes uz jau esošajiem izaicinājumiem
kokapstrādes attīstībā, kā arī rasti risinājumi vēl neredzētu un
konkurētspējīgu produktu ražošanā.

Vairāk par uzņēmēju, studentu un
mācībspēku iespējām projektā “Koksne un
Mēbeles” lasi šeit.

Laima Engere
Projekta vadītāja
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VPR iestājies starptautiskajā “Plan4All” asociācijā, lai turpinātu darbu
atvērto datu jomā

Maija sākumā ar Eiropas Komisijas veiktu projekta rezultātu
izvērtēšanas sanāksmi Luksemburgā noslēdzies VPR īstenotais
projekts “Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana,
izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus “(SDI4Apps), kura
galvenais mērķis bija sniegt izpratni pašvaldībām, uzņēmējiem,
iedzīvotājiem un citiem interesentiem par INSPIRE direktīvas un
citu Eiropas Komisijas iniciatīvu kā Copernicus, GEOSS un INSPIRE
pielietojamību un dažāda veida atvērto datu izmantošanas
iespējām.

Projekts „SDI4Apps” ļāva Vidzemē aktualizēt atvērto datu

Lai turpinātu projekta rezultātu uzturēšanu arī pēc projekta
beigām, VPR Attīstības padome lēma atbalstīt VPR iestāšanos
starptautiskajā “Plan4All” asociācijā, kas ir starptautiska bezpeļņas
asociācija, kura nodrošina vairāku pētniecības un inovāciju
projektu (tai skaitā “SDI4apps”) rezultātu uzturēšanu un tālāku
izmantošanu. Tas ļaus VPR arī turpmāk piekļūt un izmantot visus
“SDI4Apps” atvērto telpisko datu risinājumu rezultātus un
datubāzes, kā arī sniegt atbalstu pašvaldībām, piesaistīt
asociācijas partneru ekspertīzi, kā arī izstrādāt jaunus kopīgus
projektu asociācijas ietvaros. Reizi pusgadā „Plan4All” asociācija
izsludina iespēju pieteikties jauniem biedriem—gan pašvaldības,
gan citas organizācijas, kuras darbojas ar atvērtajiem datiem vai ir
to īpašnieki, tiek aicinātas iesaistīties asociācijā.

lauksaimniecībā, un lai dalītos ar piemēriem no Latvijas un citām

piedāvātās iespējas un veidot jaunus risinājumus tūrisma,
transporta un zemes izmantojuma jomās. Pagājušā gada nogalē
VPR rīkotā konference “Atvērto datu risinājumi reģiona attīstībai”
pulcēja

pārstāvjus

no

Vidzemes

pašvaldībām,

Vidzemes

augstskolas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas,
kā arī citām valsts pārvaldes iestādēm, lai uzklausītu ekspertus no
Čehijas, Īrijas un Latvijas par atvērto datu praktisko pielietojumu
teritorijas un attīstības plānošanā, transporta jomā, izglītībā un
Eiropas valstīm.
Par aktivitātēm atvērto datu izmantošanas popularizēšanā, VPR
saņēma atzinību “Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas gada
balvā 2016” kategorijā Atvērtākā iestāde.
Projekts

“Atvērtās

ģeogrāfiskās

informācijas

pārņemšana,

izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus “(SDI4Apps) tika
ieviests ar Eiropas Savienības Konkurētspējas un inovācijas
ietvarprogrammas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
politikas atbalsta programmas (ICT PSP) atbalstu.
Plašāk par projektu lasiet šeit.

Kristaps Ročāns
Projektu vadītājs
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Astoņi Eiropas reģioni kopīgi meklē
risinājumus pētniecības un inovāciju
infrastruktūras pieejamības uzlabošanai
Partneri no 8 Eiropas reģioniem no Itālijas,
Nīderlandes, Beļģijas, Vācijas, Latvijas,
Igaunijas, Čehijas un Zviedrijas, visi ar
līdzīgām viedās specializācijas jomām, ir
apņēmušies kopīgi uzlabot pētniecības un
inovāciju (P&I) infrastruktūras pieejamību
un izmantošanu mazajiem un vidējiem komersantiem (MVK),
ieviešot Interreg Europe programmas 2014.-2020. gadam projektu
“Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras
izmantošanai” (INNO INFRA SHARE).
P&I infrastruktūrām ir būtisks potenciāls darboties kā vietējo un
ārvalstu uzņēmumu konkurētspējas un reģionu ekonomiskās
izaugsmes sekmētājiem. Lai veicinātu šī potenciāla labāku
izmantošanu un P&I infrastruktūru ietekmējošo politiku un
atbalsta instrumentu (Latvijas gadījumā - Rīcības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība”) pilnveidi, projekta partneri īstenos
kopīgu P&I infrastruktūru analīzes, sadarbības un labo prakšu
apguves procesu, kurā piedalīsies arī katra reģiona projekta
tematikai būtiskas iesaistītās puses - organizāciju un institūciju
pārstāvji.
Nozīmīga projekta sastāvdaļa ir reģionālo situāciju analīze, kas

ļaus katram partnerim apzināt tā teritorijā esošās P&I
infrastruktūras, lai pēc tam partneri savstarpēji varētu identificēt
kopīgos elementus un labās prakses, kas sniegtu idejas P&I
infrastruktūras atvēršanai uzņēmējiem un būtu ieviešamas arī
partneru reģionos.
Jūnijā norisināsies pirmais pieredzes apmaiņas
brauciens, kurā no Vidzemes dosies arī Vides
risinājumu institūta un Vidzemes Augstskolas
pārstāvji, lai iepazītos ar Nīderlandes un Beļģijas
partneru labajiem piemēriem P&I infrastruktūras
pieejamībai uzņēmējiem. Plašāk par projektu
Kristaps Ročāns
lasiet tā mājaslapā un VPR lapā.
Projektu vadītājs

Ārvalstu labās prakses piemēri pierāda - Latvijā nepieciešami
atbalsta instrumenti inovāciju ieviešanas priekšizpētei
Aprīlī VPR projekta
RATIO
ietvaros
piedalījās
pieredzes
apmaiņas
braucienā
Vācijā, kur partneri un
iesaistītās
puses
iepazinās
ar
labās
prakses
piemēriem
uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta jomā lauku reģionos. No
Latvijas
sanāksmē
piedalījās
arī
pārtikas
ražošanas
uzņēmuma pārstāvis un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
Valmieras inkubatora pārstāvis, kuru uzdevums atbilstoši Darba
grupā identificētajiem izaicinājumiem, bija analizēt ārvalstu labās
prakses piemērus un rast idejas Latvijas reģionālās inovāciju
atbalsta politikas uzlabošanai.
Partneri tika iepazīstināti ar labās prakses piemēriem no Spānijas

(Tech Park), Vācijas (Agri Con Gmbh; Neu e.V. Cluster Energy and
Environment), kā arī diskusijas laikā tika identificēts, ka Latvijas
gadījumā ir vērts padziļināti izpētīt Īrijas labās prakses piemēru
inovāciju un tehnoloģiju pārneses atbalsta (maza apmēra
inovāciju vaučeru) jomā, un mēģināt pārnest šo pieeju arī Latvijā.
Plašāk par vizīti un atziņām no tās, lasiet šeit.

Laima Engere
Projekta vadītāja
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Vidzemē īsteno apmācības
energopārvaldniekiem: iesaistījušās jau
18 pašvaldības un Vidzemes slimnīca
Aprīļa beigās Smiltenē 18 Vidzemes pašvaldības tikās aktivitāšu

Mācības tiek organizētas ar mērķi radīt vienotu izpratni par

kopuma “Energopārvaldība Vidzemē” ietvaros, lai papildinātu

energosaimniecības darbību un pārvaldību, padarot to vieglāk un

zināšanas par energosaimniecības darbību un pārvaldību. Mācību

efektīvāk administrējamu.

laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta datu apkopošanai un datu
bāzes izveidei, iepazīstinot mācību dalībniekus ar datu ievākšanas,
apstrādes un analīzes metodēm un iespējām tos pielietot
energoefektīvu risinājumu ieviešanā pašvaldībās.
Ir

plānots,

Vidzemē”

ka

aktivitāšu

stiprinās

energopārvaldības

jautājumos,

energoefektivitātes
atjaunojamo

kopums

pašvaldību
paaugstināšanas

energoresursu

“Energopārvaldība
kompetenci

zināšanas

risinājumiem

tehnoloģijām,

izstrādes un to ieviešanas uzsākšanas. Paredzēts, ka pašvaldības,
saņemot atbilstošas apmācības un vadlīnijas, šos plānus izstrādās
saviem spēkiem.

speciālistu

padziļinās

Vienlaicīgi, projekta laikā notiks darbs pie pašvaldību energoplānu

kā

arī

par
un

veicinās

sadarbību pašvaldību vidū veiksmīgākai energosaimniecības
procesu organizēšanai.

Šobrīd projektā iesaistījušās 18 Vidzemes pašvaldības (Alūksnes
novads, Amatas novads, Apes novads, Beverīnas novads,
Burtnieku novads, Cesvaines novads, Cēsu novads, Gulbenes

novads, Jaunpiebalgas novads, Kocēnu novads, Lubānas novads,
Pārgaujas novads, Raunas novads, Rūjienas novads, Smiltenes
novads, Strenču novads, Valkas novads, Valmiera) un Vidzemes
slimnīca, taču dalībnieku loks ir atvērts

Aktivitāšu kopums paredz ne tikai mācības par dažādām

arī citiem interesentiem. Plānots, ka

energopārvaldības tēmām, bet arī diskusijas un pieredzes

mācības,

apmaiņas vizītes gan Latvijā, gan ārvalstīs. Liela nozīme apmācībās

apmaiņas braucieni notiks reizi mēnesī

tiek piešķirta arī gala patērētājam – tā izglītošana par ēkas

pusotra

energoefektīvu

informācija šeit.

ekspluatāciju

reizēm

ir

izšķiroša

rezultāta

diskusijas
gada

un

garumā.

pieredzes
Plašāka

sasniegšanā.

Aija Rūse
Projekta vadītāja

SUPER projektā turpina meklēt risinājumus eko-inovāciju
efektīvākam atbalstam
Interreg Europe programmas projekts

nepieciešamie precizējumi. Tāpat tika uzsākts darbs pie

SUPER

eko-inovatīvu

pašizvērtējuma vadlīniju sagatavošanas, pēc kuru parauga katrs

meklē

veicināšanai

partneris vērtēs uzņēmējdarbības atbalsta un eko-inovāciju

efektīvākos risinājumus. Līdz šim ir secināts, ka šobrīd Latvijā

uzņēmumu

attīstības

politiku katrā projekta partneru valstī. Pašizvērtējums būs arī kā

trūkst atbalsta instrumenti, kas ļautu attīstīt eko-inovācijas arī

pamats tālākai rīcības plāna izstrādei eko-

ilgākā laika posmā, kas ir īpaši aktuāli lauksaimniecības

inovāciju efektīvākam atbalstam. Vairāk

inovācijām, kas ir reģionos ir būtisks ekonomikas virzītājspēks. Lai

par projektu lasiet VPR mājaslapā vai

meklētu labāko pieredzi ārvalstīs VPR 9. martā Belostokā, Polijā,

projekta mājaslapā.

tikās ar projekta partneriem. Tikšanās laikā tika diskutēts par
veidu kā pārņemt labās prakses piemērus, kā arī tika pārrunāti
projektā

laikā

veikto

MVK

interviju

starprezultāti

un

Laima Engere
Projekta vadītāja
7

VPR JAUNUMI
Marts/Aprīlis 2017
www.vidzeme.lv

PROJEKTU JAUNUMI

Mobilitātes plāna izstrādei svarīgs pašvaldību viedoklis par transporta
infrastruktūru, pasažieru un kravu pārvadājumiem Vidzemes reģionā

VPR sadarbībā ar personu apvienību SIA “Ardenis”, “Konsorts”,

segumu veidi vai transports pēc pieprasījuma).

“AC Konsultācijas” un “Reģionālie projekti” ir uzsācis Vidzemes

Otrs būtisks kvalitatīvo datu iegūšanas stūrakmens esošās

reģiona mobilitātes investīciju plāna 2030 izstrādi.

situācijas

Pirmā diskusija tika organizēta 23. martā, Cēsīs, lai kopā ar

pieņēmējiem, uzņēmējiem, atbildīgo institūciju un organizāciju

pašvaldību speciālistiem, ekspertiem un Vidzemes plānošanas

pārstāvjiem. Kopumā tika veiktas 50 intervijas klātienē, telefoniski

reģiona

Vidzemes

un elektroniski. Interviju galvenais mērķis - iegūt padziļinātus SVID

priekšrocībām, trūkumiem un iespējām transporta infrastruktūras,

(Stiprās puses, Vājās puses, Iespējas un Draudi) analīzes

kravu pārvadājumu, pasažieru pārvadājumu un transporta

rezultātus. Tika izvēlēts plašs iesaistīto pušu loks no dažādiem

pārvaldības jomā.

līmeņiem (pasažieru pārvadātāji, uzņēmēji, pašvaldību vadītāji un

Ņemot vērā, ka transporta un ceļu jautājums Latvijā un arī mūsu

speciālisti, Latvijas valsts ceļu, Autotransporta direkcijas pārstāvji

reģionā vienmēr ir bijis ļoti aktuāls, bija ļoti vērtīgi uzklausīt

un Satiksmes ministrijas pārstāvji, kā arī Igaunijas eksperti).

dalībnieku viedokli par mūsu priekšrocībām jeb stiprajām pusēm,

Turpmākais Mobilitātes plāna izstrādes darbs būs saistīts ar plāna

transporta infrastruktūras nākotnes attīstības scenārijiem un

stratēģiskās daļas izstrādi Vidzemes reģiona transporta ilgtermiņa

iespējām. Ar prieku jāatzīst, ka visas iesaistītās puses aktīvi

attīstības vīzijai, stratēģiskajiem mērķiem un attīstības prioritātēm.

piedalījās sarunā un iepazīstināja ar saviem priekšlikumiem

Diskusijas un tikšanās ar pašvaldību speciālistiem, uzņēmējiem un

transporta jomas sakārtošanai, nebaidoties piedāvāt gan nelielus

citiem interešu turētājiem tiks organizētas arī turpmāk, lai

uzlabojumus (piemēram, vienots pieturu, satiksmes sarakstu un

informētu par plāna izstrādes gaitu, analizētu esošos rezultātus,

maršrutu shēmu noformējums pasažieru pārvadājumiem), gan

pārrunātu transporta jomas aktualitātes reģionā, kā arī diskutētu

ambiciozākām idejām, kas saistītas ar mūsu valstī vēl salīdzinoši

par to, kādu mēs redzam Vidzemes reģiona transporta

reti pielietotu tehnisko risinājumu ieviešanu (piemēram, jauni ceļu

infrastruktūras un transporta sistēmas lomu plašākā Eiropas ceļu

speciālistiem

runātu

par

galvenajām

analīzē

ir

intervijas

ar

ekspertiem,

lēmumu

tīkla kopainā šobrīd un nākotnē.
Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plāna 2030 izstrāde noris
Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 TENTacle
projekta (TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai,
izaugsmei un kohēzijai) ietvaros.
Plašāk par projektu lasiet šeit.

Rita Merca
Projekta vadītāja
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Itāļu jauniešiem noslēgusies prakse Vidzemes uzņēmumos
VPR ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Itālijas nevalstisko
asociāciju C.I.O.F.S–FP no Pjemontas reģiona, kas piedāvā
profesionālo

izglītību,

karjeras

konsultācijas

un

atbalstu

nodarbinātības jautājumos. Līdzīgi kā 2014. gadā, kad C.I.O.F.S.-FP

īstenota projekta ietvaros Vidzemē praktizējās 14 itāļu jaunieši
bezdarbnieki, arī šogad VPR noorganizēja 14 Pjemontas reģiona
jauniešiem prakses vietas dažādos Vidzemes uzņēmumos un
iestādēs.
Šogad 8 nedēļu ilgu praksi no 14. februāra līdz 12. aprīlim
nodrošināja SIA “Valpro”, Vidzemes augstskola, SIA “Firma
VALDEKO”, SIA “Valmiermuižas alus”, kafejnīca “Jaunā saule”,
aktīvā tūrisma centrs “Eži”, Valmieras attīstības aģentūra,
Valmieras muzejs, centrs “Valdardze”, SIA “Vidzemes olimpiskais
centrs”, kā arī VPR.

Prakses noslēgumā visi kā viens atzina, ka šīs 8 nedēļas Latvijā
bijušas ļoti vērtīgas. Tā bijusi ne tikai lieliska iespēja iepazīt Latviju

Pašas prakses vietas uzsvēra, ka ārvalstu praktikantu uzņemšana

(jaunieši aktīvi nedēļas nogalēs devās ekskursijās), bet arī daudz

noteikti bija ieguvums arī viņiem, jo ļāvis gūt tādu kā skatu no

vairāk apzināties savas spējas un prasmes, uzlabot tās, kā arī

malas. Piemēram, Valmieras attīstības aģentūra ar savas

izvērtēt savas tālākās izaugsmes virzienus un iespējas. Kāds no

praktikantes ieguldījumu bija tik ļoti apmierināti, ka, ja vien

jauniešiem pirms aizbraukšanas pat atzina, ka rūpīgi apsver

meitenei būtu latviešu valodas zināšanas, labprāt ņemtu viņu

iespēju atgriezties Latvijā, lai šeit studētu.

darbā. Savukārt praktikante VPR bija tik ļoti ieinteresēta par
Vidzemes tūrisma piedāvājumu, ka līdz pat pēdējai prakses dienai
aktīvi strādāja pie tā, lai popularizētu to pēc iespējas plašāk Itālijas

Šeit varat tuvāk iepazīties ar praktikantiem, kas darbojās aktīvā
tūrisma centrā “Eži”.

tūrisma kompānijām.

Arī nodarbinātības eksperti no Itālijas smeļas pieredzi Vidzemē
Martā Latvijā viesojās nodarbinātības jomas eksperti no

sniedzēju “Wunder Latvia” un Valmieras novada fondu. Cēsu pusē

Pjemontas reģiona Itālijā, lai iepazītos ar dažādu organizāciju

Itālijas eksperti tikās ar Cēsu novada pašvaldības Sociālo dienestu

pieredzi un metodēm nodarbinātības veicināšanā jauniešu un

un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, tāpat arī

sieviešu vidū. Šī viesiem bija iespēja apmeklēt virkni organizāciju

apmeklēja

Koprades

Valmierā, Cēsīs un Rīgā.

ekspertus

uzņēma

Valmierā eksperti uzklausīja Nodarbinātības valsts aģentūras
prezentāciju par nodarbinātības tendencēm valstī. Valmierā viesi
apmeklēja Valmieras Tehnikumu, profesionālo web pakalpojumu

māju

“Skola6”.

Rīgā

nodarbinātības

Latvijas

Darba

devēju

konfederācija,

Sabiedrības integrācijas fonds un Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra.
Latvijas organizācijas iepazīstināja Itālijas speciālistus ar mūsu
valstī īstenotajiem projektiem jauniešu nodarbinātībai, tāpat liela
uzmanība tika pievērsta profesionālajai, tostarp
duālajai,

izglītībai,

vienādu

iespēju

nodrošināšanai un iesaistes veicināšanai. Vizītes
temati

un

koncentrējoties

diskusijas
uz

tika

jauniešu

nodarbinātības veicināšanu.

organizētas,
un

sieviešu

Plašāk par vizīti

lasiet šeit.
Maija Rieksta
Projekta vadītāja
9

VPR JAUNUMI
Marts/Aprīlis 2017
www.vidzeme.lv

PROJEKTU JAUNUMI
Projekta SWARE pieredzes apmaiņas braucienos iepazīs labas
pārvaldības, mārketinga un infrastruktūras piemērus dabas un
kultūras mantojuma objektos

Marta sākumā VPR un citi SWARE projekta partneri tikās Īrijas

informācija ir pamats turpmāk paredzētajai reģionu labo prakšu

pilsētā Klonmelā, lai atskatītos uz iepriekšējā pusgada laikā

apgūšanai – situācijas izpētē tika identificētas arī katra reģiona

padarīto un gatavotos nākamajām aktivitātēm. Ņemot vērā

stiprās un vājās puses, tādējādi ļaujot noteikt kopīgos tematus

partneru kopīgo problemātiku un kopīgi risināmos jautājumus,

zināšanu pārnesei un tālākā projekta gaitā arī politikas

tika izvēlēti tematiskie virzieni pieredzes apmaiņas braucienu

uzlabojumiem. Plašāk par tikšanos lasiet šeit.

pasākumiem – nākamā semestra laikā projekta SWARE partneri
kopā ar nozaru pārstāvjiem (uzņēmējiem un institūcijām) iepazīs
pārvaldības, mārketinga un infrastruktūras labos piemērus dabas
un kultūras mantojuma objektos. Pieredzes apmaiņa ir lieliska
iespēja iepazīties un mācīties ārvalstu praksi un rast iespējamos
risinājumus, balstoties uz citu reģionu pieeju.

Visi projekta partneri Klonmelā prezentēja situācijas izpētes
dokumentos apkopotos rezultātus, kas atspoguļo partneru
reģionu sociālekonomisko

raksturojumu un labās prakses

piemērus pie reģionu ūdensceļiem esošajos dabas un kultūras
mantojuma objektos (vairāk informācijas par VPR izstrādāto
situācijas izpēte dokumentu var aplūkot šeit). Apkopotā

Burtniekos diskutē par ainavu vērtībām un nozīmi kultūras un dabas mantojuma
saglabāšanā
11. aprīlī Burtniekos notika projekta SWARE trešā darba grupas

uzmanība, lai saglabātu ne tikai ūdensmalu funkcionalitāti, bet arī

sanāksme. Tās ietvaros bija iepazīšanās ar projekta aktivitātēm un

dabas un kultūras mantojuma

projekta partneru labās prakses piemēriem Īrijā, Itālijā un

noslēgumā vietradis un topoloģijas eksperts Jānis Ķīnasts aicināja

Nīderlandē, kas identificēti tādās jomās kā laba pārvaldība,

pievērst uzmanību vairākiem jautājumiem, kas skar vides

attīstīta tūrisma un mantojuma infrastruktūra, kā arī mārketinga

topoloģiju un ikkatras rīcības, tostarp teritorijas plānošanas, sekas

un publicitātes nodrošināšana. Pēc tam notika diskusija ar

nākotnē – vai mums rūp tas, ko plānojam?

vairākiem priekšlasījumiem par ainavas nozīmi kultūras un dabas
mantojuma saglabāšanā.

vērtības. Savukārt semināra

Pasākums Burtniekos veicināja zināšanu apmaiņu, rosināja
apzināties vietas nozīmi un ainavas vērtības, kuru saglabāšana

Biologs un Latvijas Dabas fonda eksperts Viesturs Lārmanis

atkarīga no ikviena rīcības un labajiem prakses piemēriem. Iegūtā

klātesošos iepazīstināja ar izcilām dabas vērtībām Gaujas

informācija un pieredze palīdzēs strādāt pie ieteikumiem attīstības

vidusteces posmā un sniedza informāciju par šobrīd aktuālo

un politikas dokumentos, lai radītu labāku

projektu “Ainavas runā”, kas tapis kā veltījums Latvijas simtgadei,

līdzsvaru starp dabas resursu un radītā kultūras

aicinot ikvienu iepazīt un ieraudzīt vērtīgo ainavā.

mantojuma aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību.

Ģeogrāfs un Latvijas Universitātes profesors Oļģerts Nikodemus

Plašāk par pārrunāto lasiet šeit.

savā prezentācijā ar dažādiem piemēriem atklāja ūdensmalu

Vairāk par projektu lasiet oficiālajā mājaslapā un

ainavu

SWARE sadaļā VPR mājaslapā.

plānošanas

pamatjautājumus,

kam

būtu

jāpievērš

Lelde Ābele
Projekta SWARE vadītāja
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Vidzemes tūrisma galamērķu stiprās puses – sadarbība un
viesmīlība
Aprīļa

sākumā

Vidzemē

viesojās

tūrisma jomas speciālisti no Francijas,
Itālijas, Slovēnijas, Īrijas un Somijas, lai
iepazītos ar labās prakses piemēriem tūrisma galamērķu
pārvaldībā. Projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma
galamērķos (Destination SMEs)” ārvalstu partneri uzzināja par
tūrisma uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem, kas veicina
uzņēmējdarbības konkurētspēju un eksporta jaudu tūrisma
nozarē, kā arī apmeklēja uzņēmumus, kuri īpašu uzmanību pievērš
sadarbībai kopīgā galamērķa stiprināšanā.
Ārvalstu partneri par vērtīgiem Vidzemes reģiona tūrisma
galamērķu pārvaldības piemēriem atzina Gaujas nacionālā parka

izmantošanu

tūrisma klasteri “Enter Gauja”, kā arī dažādas pašvaldību un

popularizēšanā.

vietējo uzņēmēju sadarbības formas un līmeņus, kas nodrošina

Par dabas tūrisma iespējām un dabas objektu apsaimniekošanu

publiskās

“Destination SMEs” partneri diskutēja ar Dabas aizsardzības

un

privātās

partnerības

veidošanos,

veicinot

tūrisma

produktu

veidošanā

un

galamērķa

uzņēmējdarbības konkurētspējas kāpumu reģionā.

pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas un “Aktīvā tūrisma

Partneri viesojās Valmieras pilsētas Gaujas Stāvo krastu Sajūtu

centrs EŽI” vadītājiem, apmeklējot Sietiņiezi Gaujas nacionālajā

parkā, kur smēlās radošas idejas tūristiem saistošu atrakciju

parkā, Kocēnu novadā.

veidošanā.

Pēc tūrisma galamērķu apmeklēšanas, Vidzemes viesi atzinīgi

Gastronomiskā tūrisma veicināšanas un Rīgas–Gaujas Eiropas

vērtēja gidu kompetences un sagatavotības līmeni Vidzemē. Tieši

gastronomijas reģiona zīmola ietekmes pieredzi partneri iepazina

gidi, kuri, nenoliedzami, ir savas jomas profesionāļi, spēja piešķirt

Valmiermuižas alus darītavā, kur guva priekšstatu par plašajiem

tūristu piesaistes objektiem papildu pievienoto vērtību, apliecinot

sadarbības veidiem ar citiem reģiona uzņēmējiem, kas ir tūrisma

Vidzemes Augstskolas nozīmīgo lomu jauno tūrisma speciālistu

klastera ‘’Enter Gauja” biedri, kā arī vietējās apkārtnes pārtikas

sagatavošanā.

produktu audzētājiem un ražotājiem.

Šis kopumā bija trešais mācību brauciens projektā “Destination

Viesojoties Gulbenes pusē, projekta partneri apmeklēja Gulbenes

SMEs”. Pagājušā gada oktobrī un decembrī tūrisma galamērķu

–Alūksnes bānīti, ko atzina par vieno no galvenajiem Gulbenes-

pārvaldības izaicinājumus un labās prakses piemērus projekta

Alūksnes, kā tūrisma galamērķa, potenciālajiem tūrisma plūsmas

dalībnieki iepazina, apmeklējot Gozo salu Maltā un Overņas

veicināšanas elementiem.

reģionu Francijā.

Apmeklējot Cēsu viduslaiku pili un Pārgaujas novadā esošo

Vairāk par projektu lasiet projekta mājaslapā un Destination SMEs

Ungurmuižu, viesi izzināja kultūrvēsturiskā mantojuma veiksmīgu

sadaļā VPR mājaslapā.

Šeit īss video ieskats
Maltas vizītes norisē.
Rūta Vasermane
Projekta vadītāja
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PROJEKTU JAUNUMI
Pārrobežu tūrisma piedāvājumi gūst profesionāļu
atzinību starptautiskā izstādē

Tūrisma piedāvājumi, kas sniedzas pāri vairāku valstu robežām, ir

piedāvājumi izceļas tūrisma tirgū. Cita būtiska tendence, ko

ļoti pieprasīti starptautiskajā tūrisma tirgū. Pie šādas atziņas “ITB

varējām vērot Berlīnē, bija tūrisma operatoru pastiprinātā

Berlin” tūrisma izstādē nonāca HANSA projekta pārstāvji un

interese par piedāvājumiem grupām.

daudzi tūrisma operatori no Eiropas un arī citām pasaules daļām.
HANSA projekts, kurā viens no partneriem ir Vidzemes VPR,
izstādē piedalījās ar atsevišķu stendu, pārstāvot mazās Hanzas
pilsētas no Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas. No 8. līdz 12. martam
Berlīne uzņēma vienu no gada nozīmīgākajiem notikumiem
tūrisma nozarē – projekta dalībniekiem tā bija lieliska iespēja
veidot un nostiprināt vērtīgus kontaktus ar citiem jomas
profesionāļiem.
HANSA projekta stends Berlīnē raisīja ievērojamu interesi. Daudzi

tūrisma operatori no dažādām valstīm (piemēram, Vācijas,
Somijas un Ķīnas) vēlējās uzzināt vairāk par pilsētu piedāvājumiem
un uzsvēra to, cik nozīmīga ir projektā īstenotā pārrobežu pieeja
tūrisma produktu veidošanā. Tūrisma operatoru interese balstījās
tāda veida piedāvājumu trūkumā, līdz ar to varam secināt, ka
projekta pieeja ir izvēlēta atbilstoši esošajai situācijai, un mūsu

Ceļotāji izmēģina mazo Hanzas pilsētu piedāvājumu
Maija sākumā Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā notika pirmais no trim

uzzināja,

kā

Pērnava

izskatījās

Hanzas

laikā,

baudīja

izmēģinājuma braucieniem HANSA projekta pilsētās. Četriem

riteņbraucienu Limbažu dabas takās, dzirdēja Cēsu kā viduslaiku

tūrisma zinātājiem no Vācijas un Nīderlandes bija iespēja

Livonijas ordeņa pilsētas stāstu un devās izbraucienā ar

izmēģināt Cēsu, Limbažu, Kokneses, Pērnavas (Igaunija) un

velosipēdiem pa Gaujas nacionālo parku. Ceļotāji apmeklēja

Visbijas (Zviedrija) kopīgi sagatavoto maršrutu.

Koknesi, uzzināja par tās amatniecības tradīcijām un apskatīja

Sagatavotajā piedāvājumā uzsvars tika likts uz pilsētu ekskursijām

Kokneses pilsdrupas, lai pēc tam dotos uz Visbiju Zviedrijā, kur

un riteņbraukšanas maršrutiem pilsētu tuvākajā apkārtnē, lai

devās ekskursijā pa pilsētu un riteņbraucienā pa salas austrumu

iepazītos ar to Hanzas laika mantojumu un apkārtējo dabu.

krastu.

Ceļotāji ar entuziasmu pētīja šos autentiskos galamērķus. Viņi

Šis un abi nākamie izmēģinājuma braucieni palīdzēs uzlabot
tūrisma piedāvājumu HANSA projekta pilsētās, jo ceļotāju
ieteikumi maršrutu un tūrisma pakalpojumu pilnveidē ļaus
uzlabot HANSA maršruta kvalitāti. Otrais
brauciens notiks jau pavisam drīz – no 4.
līdz

9.

Straupē,

jūnijam

Pērnavā,

Kuldīgā

un

Valmierā,

Visbijā.

Pēc

veiktajiem uzlabojumiem HANSA projekts
organizēs iepazīšanās braucienus nozares
profesionāļiem

pilsētu

piedāvājumu

popularizēšanas nolūkos.
Plašāk par projektu lasiet šeit.

Rūta Vasermane
Projekta vadītāja
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Par Via Hanseatica tūrisma objektiem raksta igauņu
laikraksta “Postimees” speciālajā tematiskajā pielikumā

Vidzemē aprīļa sākumā viesojās igauņu laikraksta „Postimees”

neredzēts un nedzirdēts.

žurnālists Verni Leivaks, lai rosinātu kaimiņzemes iedzīvotājus

Tūrisma eksperte Ilze Liepa stāsta: „Žurnālists šokolādes gardumu

apciemot Via Hanseatica maršruta saistošākās tūrisma atpūtas

ražotnē „R Chocolate” atdzīvojās kā no jauna. Uzņēmuma

iespējas. Līdz ar aktīvās tūrisma sezonas tuvošanos, žurnālista

īpašnieces atraktīvais un interesantais stāstījums par biznesa

iepazītās tūrisma vietas ir iekļautas laikraksta ikgadējā tematiskajā

izaugsmi tūrisma objektu pētniekā radīja acīmredzamu interesi.”

tūrisma pielikumā „Puhkus Latis”, kas tiek izdots ar mērķi

„Postimees” ir lielākais un vecākais dienas laikraksts Igaunijā, kas

iepazīstināt igauņus ar Latvijas tūrisma piedāvājumu.

Tūrisma

atspoguļo igauņu dzīvi: ziņas, politiku, ekonomiku, kultūru un

pielikums „Puhkus Latis” ar aplūkotajām Latvijas tūrisma vietām

izklaidi. Ik gadu viens no tematiskajiem pielikumiem tiek veltīts

lasītājiem pieejams no 9. maija.

Latvijas tūrisma piedāvājuma atspoguļošanai.

Laikraksta pielikuma elektroniskā versija skatāma šeit.

Publikācija laikrakstā tapusi sadarbībā ar Latvijas Investīciju un

Igauņu viesis apmeklēja vairākus Vidzemes reģionā nozīmīgus,

attīstības aģentūru.

līdz šim igauņu laikraksta izdevumā neatspoguļotus tūrisma

objektus, kas atrodas “Via Hanseatica” maršrutā: Straupes Zirgu
Pastu un Straupes lauku labuma tirdziņu, iepazīstot latviešu
mājražotāju talantus; Ungurmuižu – kas ir vienīgā baroka koka
celtne Latvijā un Sietiņiezi, kas ir pazīstams kā viens no
augstākajiem baltā smilšakmens atsegumiem Latvijā. Leivaks
izbaudīja arī Valmieras restorāna „Vecpuisis” piedāvājumu,
viesojās šokolādes gardumu ražotnē „R Chocolate”, kā arī
brīvdabas picērijā „Vīnkalni”, noslēdzot vizīti ar Amatas novada
Sesīļu poniju apmeklējumu.
Kā atzina igauņu žurnālists, neskatoties uz vairāku gadu
viesošanos Latvijā, joprojām no jauna tiek iepazīts kas līdz šim

… un LuxExpress autobusu līnijas žurnālā „Direction”
No aprīļa līdz pat jūnija beigām ar starptautiskā tūrisma maršruta Via
Hanseatica piedāvājumu aicinām iepazīties ikvienu LuxExpress
autobusu līnijas pasažieri žurnālā “Direction”. Radot nelielu ieskatu
580 kilometru garajā ceļā, angļu un krievu valodā stāstām par Dikļu
pili, Sajūtu parku Valmierā, Valmiermuižas alusdarītavu, Cēsu
viduslaiku pili, Ungurmuižu, Sedas purvu, Rakšiem, kā
arī par Narvu, Tartu, Sanktpēterburgu, Rīgu un
Valmieru – pilsētām, kurās autobuss pietur, padarot
pieturvietas par iespēju sākt savu Via Hanseatica
ceļojumu. Žurnāls autobusos ērti pieejams katram
pasažierim, ikvienam interesentam pieejama arī
žurnāla online versija.
Ilze Liepa
Via Hanseatica koordinatore Latvijā
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KULTŪRAS AFIŠA
Atpūties un baudi kultūru Vidzemes pusē!
Jaunākais par notikumiem kultūrā
www.vidzeme.lv/lv/kulturas_zinas/

Vidzemes plānošanas reģions
Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis
Cēsu novads, LV-4101
Tālr.: 64116014
www.vidzeme.lv
Twitter: @VidzemesRegions
Facebook:VidzemesPlanosanasRegions

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) un Anita Āboliņa (anita.abolina@vidzeme.lv, tālr. 29454752). Citējot vai
pārfrāzējot obligāta atsauce uz “VPR Jaunumi”.
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