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reģiona attīstībai – atzīmēta 10 gadu jubileja
kopš Latvijā pastāv plānošanas reģioni.
Saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu, plānošanas reģiona kompetence ir nodrošināt
reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu
sadarbību. Nav noslēpums, ka decentralizēti plānota teritorijas attīstība un ekonomika ir
veiksmīgāka tieši tādēļ, ka lēmumpieņemšanas procesā iesaistīties aicinātas visas
ieinteresētās puses, un vietējās sabiedrības vajadzības un pašvaldību rīcībā esošās iespējas
tiek ņemtas vērā. Sadarbība un demokrātija ir plānošanas reģionu darbības pamatprincipi.
Savas teritorijas specializāciju un potenciāla pārzināšana ir vitāli būtiska veiksmīgai politikas
īstenošanai un kopējas labklājības celšanai. Plānošanas reģioni pilda vidutāja lomu starp valsts
institūcijām un vietējām pašvaldībām, aizstāvot vienlaikus vietējo iedzīvotāju intereses un
vajadzības, tajā pašā laikā nodrošinot, ka reģiona attīstība nav atrauta no kopīgās valsts vīzijas
un attīstības plāniem.
Par darbu 2016. gadā nešauboties varu apgalvot, ka katra VPR īstenotā projekta un
aktivitātes ieviešana ir bijusi mērķtiecīga un stratēģiski nepieciešama. Mūsu ikdienas darba
pamats ir VPR Ilgtspējīgās attīstības stratēģijā definētie mērķi, kuru izstrādē piedalījās arī
Vidzemes pašvaldību speciālisti, Vidzemes Augstskolas mācībspēki un nozaru eksperti,
tādējādi nodrošinot, ka stratēģijā ir visaptverošs skatījums uz Vidzemes nākotni.
Pēctecības nozīmi labi parāda saimnieciskās darbības atbalsta funkcija, kas pagājušajā
gadā tika uzticēta plānošanas reģioniem. Reģiona atbalsts uzņēmējiem gan vārdos, gan
darbos tika realizēts arī pirms tam, piemēram, organizējot mācību seminārus uzņēmējiem un
pašvaldību speciālistiem. Papildus tam īstenojām un turpinām īstenot vairākus Eiropas
Savienības finansētus projektus, kas uzlabo uzņēmējdarbības un inovāciju vidi Vidzemē.
Iespēja turpināt iesākto darbu mums nozīmē arī iespēju celt tā kvalitāti, nemitīgi mācoties un
papildinot savas zināšanas.
Labs piemērs tam, ko varam sasniegt ar mūsu aktivitāšu un projektu pēctecību, ir Latvijas
augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris, kas aizvadītajā gadā ieguva Eiropas Klasteru
ekselences iniciatīvas bronzas sertifikātu. Tas paver plašākas iespējas sadarbībai starptautiskā
līmenī un ir vēl viens stimuls izaugsmei. To, ka pēctecība ir svarīga, apliecina arī VPR
organizētā uzņēmēju godināšanas tradīcija “Vidzemes veiksmes stāsti”, kas pērn tika rīkota jau
piekto gadu. Šī tradīcija ir iespēja godināt katra novada uzņēmējus un stiprināt viņu savstarpējo
sadarbību – gadu gaitā iespējas paplašināt kontaktu loku un veidot jaunas sadarbības kļūst
tikai lielākas. Lai veicinātu pēctecību, ir būtiski arī stiprināt sadarbību starp dažādām
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institūcijām, tādā veidā ņemot vērā pēc iespējas vairāk viedokļu un iekļaujot pēc iespējas vairāk
ieinteresēto pušu.
Pagājušajā gadā pārliecinājāmies, ka plānošanas reģioni ir atbilstoša platforma, lai
veicinātu šādu sadarbību. Organizējām vairākas darba grupas, kur dažādu institūciju un
sektoru pārstāvji sanāca kopā, lai vienotos par problēmu risinājumu. Rīkojām arī divas
starptautiskas konferences, kurās Vidzemes speciālistiem bija iespēja iepazīties ar citu valstu
skatījumu uz Ziemeļeiropas transporta attīstību un atvērto datu praktisko pielietojumu teritorijas
un attīstības plānošanā, transporta jomā, izglītībā un lauksaimniecībā. Reģions saved pie viena
galda Vidzemes pašvaldību pārstāvjus, sniedzot iespēju risināt kopīgas problēmas. Regulāras
tikšanās ļauj pašvaldību vadītājiem un speciālistiem apzināt iespējamo sadarbību un meklēt
labākos risinājumus kopīgiem spēkiem. Šis darbs ir jāstiprina.
2017. gadā turpināsim iesākto un meklēsim arvien jaunus risinājumus Vidzemes
iedzīvotāju dzīves uzlabošanai.

HARDIJS VENTS
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs
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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 2016. gadā
bija 195 998 iedzīvotāji, to skaits ir samazinājies, jo 2015. gadā Vidzemes reģionā tika reģistrēti
199 027 iedzīvotāji. Dzimušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem 2016. gadā audzis – ja 2015. gadā
tie bija 8,43 jaundzimušie uz 1000 iedzīvotājiem, tad 2016. gadā - 8,51 jaundzimušais. 2016.
gadā pieaudzis arī nodarbināto īpatsvars vecuma grupā no 15 līdz 64 gadiem (64,5%
2015.gadā un 66.6% 2016. gadā).
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2.attēls. Iedzīvotāju blīvums Vidzemes plānošanas reģionā, 2016

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 reģions ir atvasināta publiska persona, kas izveidota saskaņā ar
Reģionālās attīstības likumu un tā darbība tiek finansēta gan no valsts budžeta, reģiona aktīvas
darbības rezultātā – tiek piesaistīti ārvalstu finanšu instrumentu finansējums.
Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk - Reģions) ir dibināts 2006. gada augustā ar mērķi
nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes
iestāžu sadarbību. 2006. gada jūnijā LR Saeima pieņēma grozījumus "Reģionālās attīstības
likumā" (spēkā no 01.08.2006.) un plānošanas reģioniem piešķīra juridisku statusu – atvasināta
publiska persona.
Reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem Latvijā, un 2016. gadā reģions darbojās
Latvijas Republikas Vides un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pārraudzībā
saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu, Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Attīstības
plānošanas sistēmas likumu, iestādes nolikumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
Vidzemes plānošanas reģiona lēmējinstitūcija ir reģiona Attīstības padome, kura ir Vidzemes
reģiona pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulcē ievēlēta koleģiāla institūcija. Katru reģionā
ietilpstošā novada pašvaldību Attīstības padomē pārstāv viens pašvaldības izvirzītais
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pārstāvis. Attīstības padomes locekļi no sava vidus uz četriem gadiem ievēl Attīstības padomes
priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.
VPR Attīstības padome pārstāv Vidzemes pašvaldību viedokli un intereses, organizē un vada
ilgtermiņa attīstības plānu un stratēģiju izstrādi un realizāciju, kā arī politiskā līmenī pārstāv
reģionā ietilpstošo pašvaldību intereses gan nacionālajās, gan starptautiskajās institūcijās.
Attīstības padomes skaitliskais sastāvs: 26 padomes locekļi.
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome savus pienākumus 2016. gadā pildīja šādā
sastāvā:
Hardijs Vents
Jānis Zuments
Jānis Baiks
Arturs Dukulis
Elita Eglīte
Astrīda Harju
Māris Zvirbulis
Kārlis Sedvalds
Jānis Rozenbergs
Vilnis Špats
Guntars Velcis
Andris Apinītis
Jānis Olmanis
Ainārs Šteins
Tālis Salenieks
Laimis Šāvējs
Andrejs Ceļapīters
Harijs Rokpelnis
Māra Juzupa
Evija Zurģe
Guntis Gladkins
Gints Kukainis
Jānis Pētersons
Vents Armands Krauklis
Māris Justs
Ella Frīdvalde-Andersone

Attīstības padomes priekšsēdētājs
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs
Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks
Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs
Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs
Amatas novada domes priekšsēdētāja
Apes novada domes priekšsēdētāja
Beverīnas novada domes priekšsēdētāja
Burtnieku novada domes priekšsēdētājs
Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Cesvaines novada domes priekšsēdētājs
Ērgļu novada domes priekšsēdētājs
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs
Kocēnu novada domes priekšsēdētājs
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
Lubānas novada domes priekšsēdētājs
Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs
Madonas novada domes priekšsēdētājs
Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs
Priekuļu novada domes priekšsēdētāja
Raunas novada domes priekšsēdētāja
Rūjienas novada domes priekšsēdētājs
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Strenču novada domes priekšsēdētājs
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja

Kopš 2013. gada pašvaldību vēlēšanām Attīstības padomes priekšsēdētāja pienākumus veic
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents. Kopš 2015. gada oktobra Attīstības
padomes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus pilda Jānis Zuments, Naukšēnu novada domes
priekšsēdētājs.
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.
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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 programma 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;
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.
pārstāv VPR Sabiedriskā transporta padomē lēmumu pieņemšanai
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-

-

-

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;
nodrošina koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģionā;
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.

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
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Uzraudzības padome
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases 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)

9

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.
Jāatzīmē, ka 2016. gada 26.maijā Latvijas Republikas Saeima galīgajā lasījumā pieņēma
grozījumus Reģionālās attīstības likumā, nosakot, ka plānošanas reģioni attiecīgajā teritorijā
veicina saimniecisko darbību.
Darbības virzieni, mērķi un galvenie pārskata gada uzdevumi noteikti VPR Darba plānā 2016.
gadam, ko apstiprinājusi VPR Attīstības padome.
2016. gadā VPR Attīstības padome apstiprināja darba plānu, kurā noteikti šādi uzdevumi:

1.4.1
-

-

-

1.4.2
-

1.4.3
-

Reģionālās attīstības likumā noteiktās kompetences īstenošanai:
nodrošināt plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu aktualizāciju,
ieviešanu un ieviešanas uzraudzību;
aktualizēt VPR attīstības programmas 2016-2020 Rīcības plānu;
uzsākt VPR Alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas progresa
kvalitatīvo analīzi/aktualizāciju
aktualizēt plānošanas dokumentu datu bāzi
veicināt vietējo rīcības grupu aktivitātes un sadarbību, izplatot labās prakses, kā arī
līdzdarboties vietējo rīcības grupu stratēģiju izstrādē un vērtēšanā
nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo
saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām, sniedzot atzinumus par vietējo
pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem
koordinēt plānošanas reģionā ietilpstošās vietējās pašvaldības un pārraudzīt
attīstības dokumentu izstrādi
izvērtēt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas
reģiona attīstības plānošanas dokumentiem, sniedzot atzinumus, priekšlikumus un
līdzdarbojoties darba grupās
nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbību ar nacionāla līmeņa
institūcijām

VPR administrācijas darbības nodrošināšanai
nodrošināt plānošanas reģiona attīstības padomes un administrācijas darbību
nodrošināt iestādes atpazīstamību, informēt sabiedrību par ikdienas darbību un
veicamajām aktivitātēm

Uzņēmējdarbības attīstīšanai reģionā
izveidot Vidzemes Uzņēmējdarbības centru, izstrādāt tā darbības plānu
izveidot VPR Uzņēmējdarbības attīstības komiteju
izvērtēt uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas un to sniegtos pakalpojumus Vidzemē
nodrošināt informatīvos un konsultatīvos pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam
koordinēt biznesa sadarbības veicināšanas un citus uzņēmējdarbību atbalstošus
pasākumus
apsekot izglītības piedāvājuma un darba tirgus situāciju reģiona līmenī, apkopojot
esošo pētījumu rezultātus par reģiona izglītības piedāvājumu un darba tirgus
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-

-

1.4.4
-

1.4.5
-

-

1.4.6
-

1.4.7
-

attīstības tendencēm, regulāri sagatavojot ziņojumus par reģiona darba tirgus
attīstības tendencēm;
pilnveidot mūžizglītības un pieaugušo izglītības piedāvājumu Vidzemē
veicināt sadarbību ar Latvijas lauku tīkla konsultantiem, īstenojot sadarbības un
pieredzes apmaiņas pasākumus
integrēt ģeomātikas risinājumus vienotajā Vidzemes portālā
organizēt ikgadējo Vidzemes reģiona uzņēmēju apbalvošanas pasākumu
izstrādāt eksporta atbalsta plānus Vidzemes reģionā strādājošajiem un reģistrētiem
viedās specializācijas jomās strādājošajiem uzņēmumiem
popularizēt starptautiska, reģionāla un vietēja līmeņa labās prakses sociālās
uzņēmējdarbības attīstīšanā un veicināt šo prakšu pārņemšanu
identificēt sociālās problēmas, apkopot informāciju un nodrošināt tās pieejamību
potenciālajiem sociālajiem uzņēmējiem
popularizēt lokālās, nacionālās un ārvalstu labās prakses pašvaldībām un
uzņēmējiem un privātpersonām par energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu
risinājumiem un ieviešanu
veidot pašvaldībām izpratni par ainavu, organizējot izglītojošas kampaņas ainavu
satura, nozīmes un pielietojuma izpratnes veicināšanai sabiedrībā
izstrādāt rekomendācijas sadarbības veicināšanai starp attīstības centriem un Rīgu,
attīstības centru starpā un starp pilsētām un lauku teritorijām
veicināt kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgu izmantošanu kultūras, rekreācijas
un dabas tūrisma piedāvājumā
izvērtēt tūrisma piedāvājumu, paplašināt un stiprināt to
attīstīt tūrisma funkcionālās teritorijas reģionā, veidojot integrētus piedāvājumus

Deinstitucionalizācijas procesa ieviešanai Vidzemē
izstrādāt deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) plānu
īstenot informatīvus un izglītojošus pasākumus, kas veicinātu DI plāna īstenošanu,
uzsākot centralizētas komunikāciju stratēģijas īstenošanu

Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera darbības
nodrošināšanai
nodrošināt VPR pārstāvniecību un interešu nodrošinājumu biedrības “Latvijas
augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris” valdē
koordinēt klastera vietējas un starptautiskas sadarbības aktivitātes, īstenojot projektu
“5FOREXCELLENCE”
informēt klastera dalībniekus par klastera darbības aktualitātēm
nodrošināt reģiona uzņēmumu līdzdalību esošajos reģiona klasteros, veicinot
klasteru attīstību, stratēģisko internacionalizāciju, starptautisko un starpnozaru
sadarbību
atbalstīt tematisko klasteru un citu tīklojumu veidošanās procesus, koncentrējoties uz
viedās specializācijas jomām
veicināt uzņēmēju sadarbības, eksporta atbalsta un investīciju piesaistes pasākumus
ar partnerreģioniem, t.sk. sniedzot atbalstu publicitātes un mārketinga pasākumu
organizēšanā

Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionā
izstrādāt VPR mobilitātes plānu
nodrošināt līdzdalību sabiedriskā transporta kustības grafika izstrādē, sniedzot
priekšlikumus
izveidot sistēmu “Transports pēc pieprasījuma” reģionā, aprobējot dažādus modeļus
pilotprojektu veidā
plānot maršrutus un uzlabot savienojumu efektivitāti, sniedzot priekšlikumus

Kultūras funkcijas īstenošanai reģionā
īstenot Vidzemes kultūras programmu
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-

1.4.8
-

-

-

-

-

-

1.4.9

organizēt metodiskās vadības un apmācības seminārus pašvaldībām, attīstot
kultūras jomu un iesaistot vietējo sabiedrību, aicinot izstrādāt un īstenot vietējās
iniciatīvas

ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana
Stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības
plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu projektus
sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos
sekmēt kvalificētu strādnieku, kuriem ir zināšanas un prasmes zema energopatēriņa
ēku būvniecībā un renovācijā, pieejamību būvniecības nozarei
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
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

Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana

Nodrošināt uzturēšanu šādiem pabeigtiem projektiem:
-

“Tehniskā palīdzībā ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007.-2013.)”
“Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica
tūrisma maršruta izstrādē” (Via Hanseatica)
“Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”
(Riverways)

1.5 ĪSTENOTĀS BUDŽETA PROGRAMMAS (APAKŠPROGRAMMAS)
2016. gadā VPR īstenoja šādas budžeta programmas (apakšprogrammas):
-

30.00.00 “Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti”
31.00.00 “Atbalsts plānošanas reģionam”
67.06.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana”
69.08.00 “Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti
un pasākumi 2014-2020”
63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)”
70.08.00 “Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un
pasākumu īstenošanai”

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
2.1 VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS 2016. GADĀ
2016. gadā valsts budžeta finansējums piešķirts samazinātā apjomā, kas negatīvi ietekmē
iestādes darbu, jo arī iepriekšējos gados finansējums ik gadu tika samazināts.
Viens no galvenajiem instrumentiem, kā ieviest VPR stratēģiju un attīstības programmu, ir
piedalīties starptautisko projektu konkursos, piesaistot papildu finansējumu. Taču arī jauno
projektu uzsākšana ir saistīta ar ievērojamu resursu ieguldījumu, tāpēc tiek ņemta vērā
iestādes finansiālā situācija.
Kopš 2009. gada VPR ieviesti pavisam 62 projekti, kopumā reģiona attīstībai piesaistīti 21,1
miljons eiro. 2016. gadā tika īstenoti 19 projekti, sagatavošanā bija 13 projektu idejas.

Pārskats par budžeta izpildi
Likums/plāns
gadam
Klasifikācijas
kods

A
I.
3.0.
4.0.
5.0.
II.
1.0.
1.1.
1.4.
1.5.
2.0.
2.1.
3.0.

Posteņa nosaukums

Izpilde pēc uzkrāšanas principa

likumā/ plānā
apstiprināts

B
IEŅĒMUMI
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Transferti
IZDEVUMI KOPĀ
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un
starptautiskā sadarbība
Uzturēšanas izdevumu transferti
Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un
nav klasificēti iepriekš

pārskata
periodā

iepriekšējā
pārskata periodā

1
30 35 57
0
0
30 35 57
97 69 83
89 09 62
45 98 67

16
1 13 42 27
1 24 24
14 99 92
97 18 11
1 26 76 18
1 18 31 65
71 02 17

17
1 63 85 13
28 06
37 36 02
1 26 21 05
1 53 39 25
1 50 48 31
59 58 02

0
43 10 95
8 60 21
8 60 21

0
47 29 48
7 51 35
1 19 43

32 48 36
58 41 93
2 90 94
99 93

0

93 18

0

3.attēls. VPR budžeta sadalījums dinamikā (pamatbudžets un budžets projektu realizēšanai)
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2.2 IESTĀDES DARBĪBAS PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI UN IZPILDE
Nr.p.k.

Rezultāta formulējums

Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji

Izpilde

PAMATDARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI
1. Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība
1.1.
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2016-2020 Rīcības
Aktualizēts rīcības plāns (1)
plāna aktualizēšana (1)
1.2.
Uzsākta VPR Alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas
Sagatavota pašreizējās situācijas analīze (1)
progresa kvalitatīvā analīze/aktualizācija (1)
1.3.
Plānošanas dokumentu datu bāzes aktualizēšana (1)
Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1)
1.4.
Apsekot izglītības piedāvājuma un darba tirgus situāciju reģiona līmenī,
Sagatavots ziņojums par darba tirgus pieprasījuma atbilstību
apkopojot esošo pētījumu rezultātus par reģiona izglītības piedāvājumu un
Vidzemes plānošanas reģionā (1)
darba tirgus attīstības tendencēm, regulāri sagatavojot ziņojumus par
reģiona darba tirgus attīstības tendencēm
1.5.

Mūžizglītības un pieaugušo izglītības piedāvājuma pilnveidošana Vidzemē

1.6.

Deinstitucionalizācijas plāna izstrāde un ieviešana, kas paredz palielināt
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību
personām ar invaliditāti un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

-Mūžizglītības un pieaugušo izglītības piedāvājuma analīze
reģionā (1)
-Rekomendācijas mūžizglītības pilnveidošanai Vidzemē (1)
Izstrādāts deinstitucionalizācijas plāns (1)

Apstiprināts aktualizētais VPR Attīstības programmas 2015-2020 Rīcības plāns 09.12.2016.
(4.ceturksnī)
Izsludināts iepirkums (4.ceturksnī)
Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1., 2.ceturksnī)
- VA prezentācija VPR Attīstības padomes sēdē par darba tirgus pieprasījuma atbilstību Vidzemes
plānošanas reģionā (1.ceturksnī)
- 5.Sagatavots ziņojums par darba tirgus pieprasījuma atbilstību Vidzemes plānošanas reģionā
(2.ceturksnī)
Aktivitāte netika ieviesta, jo netika piešķirts projekta finansējums

-Sagatavota dokumentācija iepirkumam "Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu
izstrāde personām ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Vidzemes reģionā"
(1.ceturksnī)
-Izsludināts iepirkums individuālo vajadzību izvērtējumu un atbalsta plānu izstrādei, kas izbeigts bez
rezultāta. Apzinot situāciju un iemeslus, uzsākts darbs pie tehniskās specifikācijas pārstrādāšanas,
lai nodrošinātu potenciālo pretendentu dalību iepirkumā. (2.ceturksnī)
-Izsludināts iepirkums individuālo vajadzību izvērtējumu un atbalsta plānu izstrādei, kuru
apkopojums tiks izmantots deinstitucionalizācijas plāna izstrādes procesā. Uzsākts darbs pie
deinstitucionalizācijas plāna tehniskās specifikācijas izstrādes. (3.ceturksnī)
-Noslēgti līgumi par individuālo vajadzību un atbalsta plānu izstrādes pakalpojumu sniegšanu.
Uzsākta pakalpojuma sniegšana. Saņemti 32 atbalsta plāni bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Izsludināts iepirkums par deinstitucionalizācijas plāna izstrādi.(4.ceturksnī)

1.7.
1.8.

1.9.

Informatīvu un izglītojošu pasākumu īstenošana, kas veicina
deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu
Reģiona Uzņēmējdarbības attīstības komitejas izveidošana pie Attīstības
padomes, piesaistot reģiona politiķus, uzņēmējus un uzņēmēju apvienību
pārstāvjus, izglītības un pētniecības iestādes
Reģiona uzņēmumu līdzdalība esošajos reģiona klasteros, veicinot klasteru
attīstību, stratēģisko internacionalizāciju, starptautisko un starpnozaru
sadarbību

Centralizētas komunikāciju stratēģijas īstenošanas uzsākšana
Vidzemes reģionā (1)
Izveidota komiteja (1)

Turpinās tehniskās specifikācijas izstrāde centralizētas komunikāciju stratēģijas īstenošanai
(4.ceturksnī)
VPR Attīstības padomes sēdē 09.12.2016. pieņemts lēmums par Uzņēmējdarbības attīstības
komisijas nolikuma apstiprināšanu. (4.ceturksnī)

-Pasākumu skaits (6)
-Uzņēmumi un citas organizācijas, kas iekļāvušies klasteros
(15)

- Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera (LAVPK) valdes sēde 08.01.2016. SIA "
Valmiermuižas alus" ražotnē, (1); Klastera valdes tikšanās ar Igaunijas Loģistikas klastera vadītāju
08.01.2016. SIA "Valmiermuižas alus" ražotnē (1)
- LAVPK 08.01.2016. valdes sēdē apstiprināta 2 jaunu biedru uzņemšana: SIA "Konso" un SIA "Lat
Eko Food" (2) (1.ceturksnī)
- LAVPK valdes tikšanās SIA "Valmiermuižas alus" pārstāvniecībā Rīgā 05.04.2016. (1) LAVPK
uzņēmumu dalība Zviedrijas "Net Port" zinātnes parka eskpertu vadītā fokusgrupas intervijā
projekta "5forexcellence" ietvaros (1), LAVPK biedru un dalībnieku tikšanās un iepazīšanās vizīte
Valmieras Tehnikumā (18.05.2016.) (1)
- 18.05.2016. klastera sanāksmē Valmierā piedalījās SIA "Rāmklani" pārstāvji, uzsāktas sarunas
par uzņēmuma dalību klasterī (1) (2.ceturksnī)
- LAVPK valdes tikšanās ar Somijas pārtikas ekselences centra "Foodwest" pārstāvi Riga Food
2016 laikā, Rīgā 08.09.2016. (1); LAVPK valdes pārstāvju dalība projekta"5forexcellence" klastera
vadības ekselences ESCA Bronze label sertificēšanas sanāksmē, Rīgā 29.-30.08.2016. (1);
LAVPK valdes pārstāvja dalība Starptautiskajā klasteru konferencē "4th Cluster Matchmaking
Conference: Internationalisation the Strategic Way" Varšavā, Polijā 19.-20.09.2016. (1); LAVPK
valdes pārstāvju iepazīšanās un sadarbības vizīte LLU Pārtikas tehnoloģiju fakultātē, Jelgavā

06.07.2016. (1); LAVPK pārstāvēts LR EM īstenotā INTERREG Europe Projekta CLUSTERS3
Iesaistīto pušu sanāksmē, Rīgā 14.09.2016. (1) (3.ceturksnī)
- LAVPK biedru un dalībnieku sanāksme un tikšanās ar LR EM pārstāvēm LLU pārtikas tehnoloģiju
fakultātē, Jelgavā 05.12.2016. (1 ) LAVPK pārstāvju dalība pieredzes apmaiņas vizītē pie
"Packbridge" iepakojuma klastera Malmē, Zviedrijā, projekta "5forexcellence" ietvaros 27.10.2016.
(1)
- 05.12.2016. LAVPK sanāksmē gatavību stāties biedrībā izrādīja SIA "Cooperative" , SIA "Dimdiņi"
un SIA "Skrīveru Saldumi" pārstāvji (3) (4.ceturksnī)
1.10.

Tematisko klasteru un citu tīklojumu veidošanās procesu atbalstīšana,
koncentrējoties uz viedās specializācijas jomām

- Noorganizēti informatīvie pasākumi (6)
- Uzņēmumi un citas organizācijas, kas iekļāvušies klasteros
(15)

1.11.

Uzņēmēju sadarbības, eksporta atbalsta un investīciju piesaistes
pasākumu ar partnerreģioniem veicināšana, t.sk. publicitātes un
mārketinga pasākumi

- Īstenoti sadarbības projekti (1)
- Noorganizēti informatīvi pasākumi (1)

1.12.
1.13.

Vidzemes uzņēmējdarbības centra (VUC) un tā darbības plāna izveide
Vidzemes Uzņēmējdarbības centra sadarbības veicināšana ar Latvijas
lauku tīkla konsultantiem

Izstrādāts plāns (1)
Īstenoti sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākumi (1)

1.14.
1.15.

Ģeomātikas risinājumu integrācija vienotajā Vidzemes portālā
Eksporta atbalsta plāna Vidzemes reģionā strādājošiem un reģistrētiem
viedās specializācijas jomās strādājošiem uzņēmumiem izstrāde

Integrēts ĢIS risinājums vienotajā Vidzemes portālā (1)
Izstrādāts eksporta atbalsta plāns (1)

1.16.

Ikgadējas Vidzemes reģiona uzņēmēju apbalvošanas pasākumu
īstenošana

Īstenots apbalvošanas pasākums (1)

1.17.

Starptautiskā, reģionālā un vietējā līmeņa labās prakses popularizēšana
sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanā un šo prakšu pārņemšanas
veicināšana

-Identificētās labās prakses (2)
-Noorganizēti semināri un konsultācijas (1)

1.18.

Sociālo problēmu identificēšana, apkopojot informāciju un nodrošinot tās
pieejamību potenciālajiem sociālajiem uzņēmējiem

Sociālo problēmu identificēšanas apkopojums (1)

1.19.

Noorganizēti semināri (1)

1.20.

Lokālās, nacionālās un ārvalstu labās prakses popularizēšana
pašvaldībām, uzņēmējiem un privātpersonām par EE un AER risinājumiem
un ieviešanu
Vidzemes mobilitātes plāna izstrāde

1.21.

Līdzdalība sabiedriskā transporta kustības grafika izstrādē

-Izstrādāts kustības grafiks (1)
-Sagatavotu priekšlikumu skaits (100)

Uzsākta VPR mobilitātes plāna izstrāde (1)
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- Klasteru internacionalizācijas kapacitātes stiprināšanas pasākums workshop formā, pulcējot
klasteru menedžerus no Baltijas Jūras reģiona valstīm.(1) 02.06.-03.06. (2.ceturksnī)
- Dalība LR EM īstenotā INTERREG Europe Projekta CLUSTERS3 Iesaistīto pušu sanāksmē,
Rīgā 14.09.2016. (1); Dalība Starptautiskajā klasteru konferencē "4th Cluster Matchmaking
Conference: Internationalisation the Strategic Way" Varšavā, Polijā 19.-20.09.2016. (1), pārējās
aktivitātes notiks nākamajā gadā. (3.ceturksnī)
- Vairāki klastera dalībnieki un partneri ir izrādījuši gatavību kļūt par klastera biedriem, jaunu biedru
uzņemšana notiks 2017.g. 1.cetrurksnī (4.ceturksnī)
- Pieredzes apmaiņas tikšanās, sadarbībā ar LPS un Valmieras pilsētas pašvaldību, ar Baltkrievijas
pašvaldību un uzņēmēju delegāciju (1) 14.04. (2.ceturksnī)
- Tiek veikta piecu klasteru starpnozaru sadarbības projekta "5forexcellence" īstenošana - noris
darbs pie klastera vadības apmācību iepirkuma, tika veikta klasteru vadības ekselences ESCA
Bronze label sertificēšana, Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris ieguvis Bronze
label sertifikātu (derīgs no 30.08.2016. - 30.08.2018.), tiek organizēta klasteru pieredzes apmaiņas
vizīte Zviedrijā, Malmē (plānota 27.10.2016.) Packbridge iepakojuma klasterī. (1-3.ceturksnis)
Izstrādāts VUC darba plāns (1.ceturksnī)
- Notikušas vairākas diskusijas ar Latvijas lauku tīkla vadības pārstāvjiem par plānošanas reģiona
uzņēmējdarbības centru aktivitātēm. Diskusijas notika gan VARAM ministrijas organizētajā tikšanās
(11.01.2016.), gan Zemgales plānošanas reģiona un VARAM organizētajā pasākumā par
uzņēmējdarbības aktualitātēm reģionā (04.03.2016.) (1.ceturksnī)
- Dalība LLKC koordinētā pasākumā "Lauku eksporta klubs". Informācijas izplatīšana un
prezentēšana uzņēmējiem (2.ceturksnī)
- Darbs pie iepirkumu specifikācijas (4.ceturksnī)
- Sagatavots projekta iesniegums LIAA pasākumam "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana"
un "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā", parakstīts līgums par aktivitāšu īstenošanu
25.10.2016. (4.ceturksnī)
- Sagatavots projekta pieteikums un iesniegts ESTLAT programmai 07.10.2016. Vidzemes reģiona
viedās specializācijas jomā "Innovation and export of wood and furniture in Võru County and
Vidzeme Planning Region" (4.ceturksnī)
- Sagatavots projekta pieteikums un iesniegts ESTLAT programmai 07.10.2016. Vidzemes reģiona
viedās specializācijas jomā - Livonia culinary route (4.ceturksnī)
-Noorganizēts ikgadējas Vidzemes reģiona uzņēmēju apbalvošanas pasākums - Vidzemes
veiksmes stāsti, no katras VPR pašvaldības godināts 1 stāsts. Pasākums notika (17.08.2016.),
Jumurdas muižā. (1) (3.ceturksnī)
- Nodrošināta bukleta "Vidzemes veiksmes stāsti 2016" izplatīšana (4.ceturksnī)
-Noorganizēti seminārs SEBCO projekta ietvaros. Projekts paredz partneru tikšanos (partneri Zviedrija, Polija un Latvija), lai izstrādātu kopīgu projektu pieteikumu par sociālās uzņēmējdarbības
jautājumiem. Partneru vizīte Vidzemē tika organizēta (19.01. - 21.01.2016.) - gan darba grupu
sanāksmes, gan iepazīšanās ar sociālās uzņēmējdarbības piemēriem Latvijā. (1.ceturksnī)
-Iesniegts jauns projekta koncepts uz BSR programmu "SEMRI", kurš aktualizē sociālās
uzņēmējdarbības jautājumos un, kā vienu no mērķa mērķa grupām iekļaujot bēgļus un imigrantus.
(2.ceturksnī)
-Iesniegtais projekta koncepts "SEMRI" uz BSR nav atbalstīts virzībai uz 2.kārtu. (3.ceturksnī)
2016.gada 3.novembrī Gulbenes novada domē noorganizēta pašvaldību tikšanās projekta
PANEL2050 ietvaros par EE risinājumiem pašvaldību siltumapgādes sistēmās (4.ceturksnī)
-Darbs pie mobilitātes plāna iepirkuma specifikācijas sagatavošanas; dalība TEN-T days 2016.
konferencē Roterdamā (1) 20.06.-22.06. (2.ceturksnī)
-Darbs pie mobilitātes plāna iepirkuma specifikācijas sagatavošanas (1) (3.ceturksnī)
-Izsludināts iepirkums (1), iepirkums beidzies bez rezultāta, noorganizēta starptautiska konference
(1) Rīgā, dalība Baltijas jūras reģiona stratēģijas forumā (EUSBSR2016) (1) (4.ceturksnī)
-Izstrādāts pa vienam kustību grafikam ceturksnī (1., 2., 4.ceturksnī), 3.ceturksnī – 3 grafiki
- Sagatavoti priekšlikumi (1.cet.-22, 2.cet.-11, 3.cet.-9, 4.cet.-15)

Transports pēc "pieprasījuma” sistēmas izveide reģionā, aprobējot dažādus
modeļus pilotprojektu veidā
Maršrutu plānošana un savienojumu efektivitātes uzlabošana
Ainavu izpratnes veidošana pašvaldībās. Izglītojošo kampaņu
organizēšana ainavu satura, nozīmes un pielietojuma izpratnes
veicināšanai pašvaldībās un sabiedrībā kopumā
Rekomendāciju izstrāde sadarbības veicināšanai starp attīstības centriem
un Rīgu, attīstības centru starpā un starp pilsētām un lauku teritorijām,
iekļaujot sadarbības un mijiedarbības efektīvāko formu rekomendācijas
Kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgas izmantošanas veicināšana
kultūras, rekreācijas un dabas tūrisma piedāvājumā, t.sk. vides
pieejamības veicināšana

-Izstrādāta sistēma (1)

1.27.

Tūrisma piedāvājuma izvērtēšana, paplašināšana un stiprināšana, t.sk.
informācijas apkopošana par tūrisma produktu klāstu

-Īstenoti sadarbības projekti (1)
-Ieviesti jauni tūrisma objekti/pakalpojumi (1)
-Ievadīti DKK objekti (20)

1.28.

Tūrisma funkcionālās teritorijas reģionā attīstība, veidojot integrētus
piedāvājumus

Uzturētas funkcionālās teritorijas (2)

1.29.

Vidzemes kultūras programmas īstenošana

-Īstenota programma (1)
-Noorganizēti konkursi (1)
-Publicēti informatīvi materiāli (3)

1.22.
1.23.
1.24.

1.25.

1.26.

Sagatavoto priekšlikumu skaits uzlabojumiem (100)
Noorganizēti semināri (1)

-Notikusi tikšanās ar Autotransporta direkciju par sadarbību "Transports pēc pieprasījuma" modeļa
ieviešanā (4.ceturksnī)23.
Sagatavoti priekšlikumi (1.cet.-22, 2.cet.-184, 3.cet.-171, 4.cet.-9)
Aktivitāte netika ieviesta, jo netika piešķirts projekta finansējums

Izstrādātas rekomendācijas saistībā ar DI attīstību Vidzemē (1)

Ņemot vērā, ka ir aizkavējies iepirkums par DI izstrādi Vidzemē, šī aktivitāte nav veikta (4.cet.)26

Īstenots sadarbības projekts (1)

Sagatavots un iesniegts projekts " Science Shops for Better Management of European
CULTural LandSCAPEs "(CULTSCAPES) Horizon 2020 programmas uzsaukumā H2020-SwafS2016-17 (1) Darbs pie informācijas un dokumentu sagatavošanas Igaunijas - Latvijas programmas
projektu "Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai" un "Livonijas kulinārijas ceļi"
pieteikumiem. (3.ceturksnī)
- Ieviešanā CB programmas projekts CB110 "HANSA" (1.-4.cet)
- Uzsākts darbs pie izpētes jaunu tūrisma produktu ieviešanai Vidzemē (1.cet)
-Apkopota un sagatavota informācija projekta idejas pieteikumam par industriālā mantojuma objektu
izmantošanu tūrisma attīstībā Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmā. VPR teritorijā
6 objekti. (2.cet)
-Darbs pie informācijas un dokumentu sagatavošanas Igaunijas - Latvijas programmas projektu
"Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai" un "Livonijas kulinārijas ceļi"
pieteikumiem. (3.cet)
Iesniegts projekta pieteikumi Igaunijas - Latvijas programmas projektu "Industriālā mantojuma
atdzīvināšana tūrisma attīstībai" un "Livonijas kulinārijas ceļi" pieteikumiem. (4.cet)
-Pasākums “DDK objektu ievadīšana” netiek īstenots sakarā ar Līguma izbeigšanos ar Kultūras
Ministriju
-Uzturēta Via Hanseatica tūrisma funkcionālā teritorija (1). Uzturēts ūdensceļu tūrisma funkcionālā
teritorija (1) (1.-4.cet)
- programma izsludināta 1.03; Noorganizēti konkursi (1) - no 1.03. - 1.04. 2016, saņemti 157
pieteikumi; Publicēti informatīvi materiāli (3) - kopā 12, viens - sludinājums "Latvijas Avīzē", 4
ziņas VPR mājas lapā, 1 - žurnāls "Logs", 5 ziņas VPR Facebook profilā, 1 raksts - VPR ziņnesī
(1.cet)
- īstenota programma (1) - tiek īstenoti atbalstu saņēmušie 48 projekti; Īstenots projektu pieteikumu
konkurss (noslēdzies 1.04.2016), saņemti 157 pieteikumi, noslēgti 48 līgumi, sagatavotas 157
vēstules par konkursa rezultātiem; Publicēti informatīvi materiāli - 11 ziņas VPR mājas lapā par
Vidzemes kultūras programmas konkursa rezultātiem un īstenoto projektu aktivitātēm (2.cet)
-No 48 atbalstītajiem projektiem īstenoti 14 projekti, sniegtas 16 konsultācijas projektu vadītājiem;
Publicēti informatīvie materiāli - 21 ziņa VPR mājas lapā par īstenoto Vidzemes kultūras
programmas projektu rezultātiem un aktivitātēm (3.cet)
-Īstenoti 48 atbalstītie projekti, sniegtas 22 konsultācijas projektu vadītājiem; Publicēti informatīvie
materiāli - 20 ziņas VPR mājas lapā par īstenoto Vidzemes kultūras programmas projektu
rezultātiem un aktivitātēm (4.cet)

1.30.

Metodiskās vadības un apmācību pašvaldībām kultūras jomas attīstības,
vietējās sabiedrības aktīvākai iesaistei un vietējo iniciatīvu izstrādei
īstenošana

Noorganizēti semināri, apmācības(2)

-Noorganizēti semināri, apmācības - 3
Viens - 29.02. Butniekos - Latvijas valsts simtgades svinību pašvaldību koordinatoru Vidzemes
reģiona sanāksme, dalībnieku skaits 58;otrs - 29.02. Burtniekos (dienas otrā pusē) seminārs par
Vidzemes kultūras programmu un projektu pieteikumu sagatavošanu - 64; Trešais: 23.03. Cēsīs,
seminārs par Vidzemes kultūras programmu un projektu pieteikumu sagatavošanu, dalībnieku
skaits 43 cilvēki
Par VKP 2016 pieteikumu sagatavošanu sniegtas 127 rakstiskas un mutiskas konsultācijas (1.cet)
-Par VKP 2016 projektu konkursa rezultātiem sniegtas 60 rakstiskas un mutiskas konsultācijas
(2.cet)

1.31.

Vietējo rīcības grupu aktivitāšu un sadarbības veicināšana, labās prakses
izplatīšana, līdzdalība vietējo rīcības grupu stratēģiju izstrādē un vērtēšanā

Izvērtētas stratēģijas (33)

- Nodrošināts dalība stratēģiju atlases komiteju sēdēs (6) 28.01.; 04.02; 11.02;18.02.; 02.03.;
30.03.; Izvērtētas (33) Vietējo rīcību grupu stratēģijas (1.cet)
-Nodrošināta dalība CRLP projektu pieteikumu vērtēšanā. Izvērtēti 150 projektu pieteikumi (2.cet)
-Sniegts atzinums par VRG stratēģiju grozījumiem (1) (3.cet)
-Sniegts atzinums par VRG stratēģiju grozījumiem (8) (4.cet)
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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 (3)
- Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo
pašvaldību teritoriju plānojumu, lokālplānojumu izstrādei (3)

3.

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

- Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu un
lokālplānojumu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu
prasībām (3)
- Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla
līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un
pilnveidošanai (5)
- Sagatavoti un sniegti priekšlikumi ministrijām normatīvo aktu
un politikas plānošanas dokumentu izstrādei/aktualizācijai (4)
- Nodrošināta līdzdalība darba grupās normatīvo aktu un
nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādes/
aktualizēšanas procesā (10)
-

- Sniegts atzinums (1) par Gulbenes novada IAS (1.cet)
- Sniegti nosacījumi Priekuļu novada teritorijas plānojuma izstrādei (1) (3.cet)
- Sniegts atzinums par Jaunpiebalgas novada TP (1), Atzinums par Cēsu novada TP (1), atzinums
par Cēsu novada TP SIVN (1) (2.cet);
- Atzinums par Cēsu novada TP, Valmieras pilsētas TP (2), atzinums par Cēsu novada TP SIVN,
Valmieras pilsētas TP SIVN (2) (3.cet);
- Atzinums Valmieras pilsētas TP (1), Valmieras pilsētas TP SIVN (1), Valkas novada TP (1) (4.cet)

- Sniegts atzinums (1) Par pasākumu “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju
inkubators”; sniegts atzinums (1) Par LR Ekonomikas ministrijas sagatavoto Projektu iesniegumu
vērtēšanas kritērijiem 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A"
1.2.1.3. pasākuma „Inovāciju vaučeri MVK" īstenošanai
- Sniegti priekšlikumi Centrālbaltijas programmai (1); Sniegti komentāri Igaunijas-Latvijas
programmai (1) (1.cet)
- Sniegts atzinums par ZRP 2014-2020 atlases kritērijiem (1) Sniegti priekšlikumi (5) Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma
"Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumiem
- Sniegts atzinums par Amsterdamas paktu (1)
- Dalība Valsts pārvaldes attīstības politikas pamatnostādņu 2014. – 2020. gadam izvērtējuma
ekspertu fokusgrupā par 5. rīcības virzienu “Pašvaldību sistēmas attīstība” (1) 09.05.; dalība
metodikas izstrādes darba grupā par bērnu individuālo vajadzību kritēriju noteikšanā (1) 07.06.;
dalība LM organizētajā darba grupā par MK noteikumu projektu "Darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.
pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās
un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (1) 25.05. (2.cet)

- Sniegts atzinums(1) Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi
par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu
sarakstiem"" (VSS-858);
-Sniegti priekšlikumi (2) Ministru kabineta noteikumiem Nr.313 Darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija"
īstenošanas noteikumi
- Dalība LM organizētajā darba grupā par MK noteikumu projektu "Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā"
9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai"
pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (1) 20.07.; dalība
starpinstitūciju sanāksmē par 2014. -2020.g. plānošanas perioda ietvaros uzsāktajiem SAM
9.1.1.3.pasākuma, SAM 9.2.1.1. pasākuma un SAM 9.2.2.1.pasākuma projektiem (1) 03.08.; dalība
VARAM rīkotajā darbā grupā par ziņojumu “Problēmjautājumi saistībā ar pašvaldību iespējām
veicināt uzņēmējdarbību savā teritorijā un to iespējamie risinājumi” (1) 22.07.; dalība starpinstitūciju
saskaņošanas sanāksmē par MK noteikumu projekta “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.
pasākums "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās
un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (VSS-639) (1) 11.08. (3.cet)
- Sniegts atzinums(1) Ministru kabineta 2018.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma
"Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""
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-Sniegts priekšlikums (1) Ministru kabineta 2018.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma
"Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""
- Starpinstitucionālās ekspertu grupas sanāksme (1)06.12
(4.cet)
4.

Nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbību ar nacionālā
līmeņa institūcijām

- Nodrošināta līdzdalība Koordinācijas padomes sēdēs (3)
- Nodrošināta metodiskā vadība. Pašvaldību sadarbības
teritoriju izveidošanai, atbilstoši nacionāla un reģionāla līmeņa
spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem. Dalība
sanāksmēs (4)
- Priekšlikumu izstrāde Valsts autoceļu sakārtošanas
programmai (1)
- Nodrošināta līdzdalība valsts institūciju izveidotajās
vadības/uzraudzības un citās komitejās / komisijās (vismaz 5 )

- Nodrošināta līdzdalība Koordinācijas padomes sēdē (1) 23.03.;
Dalība LPS Valdes sēdē (3) 05.01.; 02.02; 01.03.;Dalība SAM 3.3.1. metodikas izstrādes sanāksmē
(1); Dalība LPS Reģionālās komitejas sanāksmē (1) 12.01.; dalība LPS domes sēdē (1) 20.01.;
Dalība Smiltenes tehnikuma konventa sēdē (1) 27.01.; Dalība LA 2014-2020. Uzraudzības komisijā
(1) 26.02.; Dalība Sabiedriskā transporta padomes sēdē (3) 04.01.; 29.01.;04.03.; dalība
Nacionālās apakškomitejas sanāksmi par Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.
gadam otrā konkursa pirmajā posmā iesniegtajām projektu idejām un INTERREG EUROPE
projektu konkursā iesniegtajiem projektiem (1) 22.01.; dalība Starpinstitūciju sanāksmē par 2014. 2020.g. plānošanas perioda ietvaros uzsāktajiem SAM 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija”
projektiem (1) 25.01.; dalība Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomes Tūrisma komitejas
sēdē (1) 27.01.; dalība Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē (1) 29.01.; dalība Via
Hanseatica padomes sēdē (1) 25.-26.02. Dalība Transporta attīstības pamatnostādņu (TAP) darba
grupas sanāksmē (1) 02.03. ; dalība Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam
(turpmāk – programma) semināru par otro projektu konkursu (1) 16.01.; Tūrisma komitejas sēde (1)
30.03. (1.cet)
- Nodrošināta dalība Koordinācijas padomes sēdē (1) 08.04.;Sagatavota vēstule SM par
priekšlikumiem Valsts autoceļu sakārtošanas programmai; Tikšanās ar SM ministru U. Auguli par
risinājumus ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanā.(1) 13.05.; dalība sarunās ar SM (1) 08.06.;
Dalība Igaunijas Latvijas programmas uzraudzības komitejā 13.,14.04.2016.; Dalība Centrālās
Baltijas programmas uzraudzības komitejā 19.04.2016.; Dalība IZM konsultatīvajā padomē :
Izglītība visiem" 29.04.2016; Dalība Nacionālās apakškomitejas sanāksmē VARAM par Igaunijas
Latvijas programmas projektu konkursā iesniegtajām projektu idejām 28.06.2016.;
dalība seminārā par "Pieaugušo izglītības kvalitāti", 05.04.2016.Cēsīs, dalība konferencē "Klimata
pārmaiņas Latvijas ūdeņos", 08.04.2016., dalība Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē,
20.04.2016. (1); dalība Interreg Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas 2014-2020
paraugprojekta sagatavošanas sanāksmē, kurā piedalījās izglītības un uzņēmējdarbības attīstības
organizācijas no Baltijas jūras reģiona (1) 25.04. 2016.Rīgā; dalība seminārā INTERREG V-B
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas ietvaros apstiprināto projektu
partneriem par INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas
projektu īstenošanas prasībām Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā
sadarbība” 2014.—2020.gada plānošanas periodā.(1) 27.04.2016.; dalība Jauniešu garantijas
programmas īstenošanas konsultatīvās padomes sēdē (1) 29.04.2016.; dalība ZRP 2014-2020
uzraudzības komitejas sanāksmē (1) 12.05.2016.; dalība LPS valdes sēdē (3)
05.04.2016.;19.05.2016.;07.06.2016.; dalība TSP Tūrisma komitejas sēdē (1) 25.05.2016.; dalība
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 - 2020 gadam uzraudzības komitejas
sanāksme (1) 31.05.-1.06.2016.; Dalība LPS Reģionālās komitejas sanāksmē Briselē (3)
07.04.2016.-08.04.2016.; 19.042016.-20.04.2016.; 25.04.2016.-26.04.2016; dalība Saeimas
Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1) 27.04.2016; dalība LPS25. kongresā (1) 19.05.2016.-20.05.2016;
dalība Cēsu PV konventa sēdē (1) 24.05.2016; (2.cet)
- Nodrošināta dalība Koordinācijas padomes sēdē (1) 04.07; Ņemot vērā, ka ir aizkavējies
iepirkums par DI izstrādi Vidzemē, metodiskā vadība šajā cet. nav veikta; Sagatavoti un apstiprināti
priekšlikumi valsts autoceļu sakārtošanas programmai 2017-2023 (1) Dalība Eiropas Savienības
struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas sēdē (1) 06.07.-07.07.;
dalība Autoceļu padomes sēdē (1) 06.07.; dalība Igaunijas-Latvijas programmas uzraudzības
komitejas sanāksme (1) 11.07.-13.07.; Dalība Labklājības ministrijā tiek rīkotajā sanāksmē par
atbalsta plānu sagatavošanu personām ar garīga rakstura traucējumiem DI projekta ietvaros (1)
20.07.; dalība LIAA rīkotajā Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības (16+1)
formāta biznesa foruma pirmās darba grupas tikšanās (1) 22.07.; dalība IPAK sēdē (2) 25.07.;
dalība bioekonomikas stratēģijas izveides darba grupā (1) 25.08.; dalība LPS Valdes sēdē (1)
06.09.; dalība LM sanāksmē par atelpas brīža nodrošināšanu (1) 15.09.; dalība projekta "Proti un
dari" Uzraudzības padomes sēdē (1) 16.09.; dalība SAM 9.1.1.3. Darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu
bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai"
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(turpmāk – Projekts) Uzraudzības padomes sanāksmē (1) 16.09.; dalība darba grupas sanāksmē
ES Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas mūžizglītības jomas "flagship" projekta ietvaros
(1) 20.09.; dalība Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēdē (1) 21.09.; dalība darba grupas
sanāksmē par Pasaules Bankas ekspertu sagatavoto 2 ziņojumu melnrakstus – Slimnīcu apjomi un
aprūpes kvalitāte Latvijā (Hospital Volume and Quality of Care in Latvia) un Latvijas veselības
aprūpes infrastruktūras ģenerālplāns 2016-2025 (Latvia Healthcare Facilities Master Plan 20162025). (1) 22.09.; dalība starpministriju sanāksmē par likumprojektu “Ģrozījumi autopārvadājumu
likumā" (1) 26.09.; (3.cet)
-Nodrošināta dalība Koordinācijas padomes sēdē (1) 12.11.; Izsludināts iepirkums, aktivitāte tiks
ieviesta 2017. gadā Dalība ESF Nr. 3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā
pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” konsultatīvās
grupas sēdē 09.11.2016. Valsts administrācijas skolā; Dalība Arc GIS konferencē (2), Dalība
Koordinācijas padomes sēdē (1) 12.10.2016.; dalība Sociālās uzņēmējdarbības padomes sēdē (1)
13.10.2016.; Dalība EUSBSR Baltijas jūras tūrisma forumā Pērnavā (1) 19.10.2016.; Dalība LAP
uzraudzības komitejas sēdē (1) 02.11.2016.; dalība EUBSBSR forumā Stokholmā (1) 0711.-09.11.;
Dalība ZA apaļā galda diskusijā (1) 17.11.; dalība LPS valdes sēdē (1) 23.11.; dalība LATRUS
projektu atklāšanas forumā Daugavpilī (1) 24.11.; dalība IPAK (1) 14.12.; Dalība Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības
komitejas sēdē (1) 24.11.; dalība Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdē (1) 02.12.; dalība
LPS valdes sēdē (1) 06.12.; Dalība darba grupā par “Par sabiedriskā transporta plānošanas modeli
un pakalpojumu sniegšanas apjomiem pēc 2020. gada 31. decembra (1) 22.12. (4.cet)

5.

Koordinēta un veicināta plānošanas reģiona reģionālās attīstības
atbalsta pasākumu izstrāde, īstenošana, uzraudzība un novērtēšana

- Sagatavoti plānošanas reģiona projektu pieteikumi (4)
- Tikšanās ar starptautiskajiem sadarbības partneriem (2)
- Pašvaldību lomas palielināšana investīciju piesaistē, cieši
sadarbojoties ar procesā iesaistītajām valsts institūcijām un
uzņēmumiem. Investīciju teritoriju datu bāzes izveidošana (1)

- sagatavots un iesniegts VKKF projekts (1); Tikšanās ar Valgas pašvaldības pārstāvjiem Igaunijas
-Latvijas projektu pieteikumu sagatavošanai (1); Baltijas jūras reģiona programmas informatīvais
seminārs 16.03.2016. (1), Interreg Europe informatīvais seminārs 22.-23.03.2014 (1) (1.ceturksnis)
- Sagatavoti 4 Interreg Europe projektu pieteikumi (4); Dalība BSR Stars un EM organizētajā
klasteru internacionalizācijas seminārā 2.,3.06. (1). Tikšanās ar starptautiskajiem sadarbības
partneriem no Igaunijas Valgas pilsētas, par Vidzemes mobilitātes plāna izstrādi.
Tikšanās un Sadarbības līguma noslēgšana ar Moldovas Ziemeļu reģionu (1) 08.04.-09.04.; Darba
vizīte, sadarbības līguma noslēgšana ar Imeretijas reģionu, Gruzijā (1) 31.04.-05.05.; darba vizīte
un dalība konferencē Ukrainā, Černigovas apgabalā, Baturinas pilsētā (1) 02.06.-05.06.; darba
vizīte Pleskavā, tikšanās par ekonomiskās sadarbības iespējām pārrobežu sadarbības ietvaros (1)
30.06.-01.07.(2.ceturksnis)
- Sagatavots un iesniegts projekts " Science Shops for Better Management of European; Dalība
Starptautiskajā klasteru konferencē "4th Cluster Matchmaking Conference: Internationalisation the
Strategic Way" Varšavā, Polijā 19.-20.09.2016 un tikšanās ar vairākiem esošajiem un
potenciālajiem sadarbības partneriem no Dānijas, Zviedrijas, Spānijas, Francijas, Nīderlandes (1);
Tikšanās ar Somijas pārtikas ekselences centra "Foodwest" pārstāvi Riga Food ietvaros, Rīgā
08.09.2016. (1); Moldovas delegācijas uzņemšana Vidzemē (1) 26.07.; Darbs pie tehniskās
specifikācijas investīciju piesaistes materiālam (vietnes) izstrādei (1) (3.ceturksnis)

6.

Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un
administrācijas darbība

- Organizētas plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes (4)
- Organizēti mācību semināri darbiniekiem (1)
- Organizētas VPR administrācijas darbinieku sanāksmes
(vismaz 10)
- Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai
VPR 2016. gada budžets (1)
- Sagatavota Vienošanās par valsts budžeta finansējuma
izlietojumu un ar to saistītie pielikumi un iesniegti VARAM (3)
- Sagatavotas un iesniegtas VARAM ceturkšņa finanšu
atskaites (4)
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- Sagatavoti projektu pieteikumi (4) iesniegšanai Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības
programmā: Livonijas kulinārijas ceļš; Koka un mēbeļu industrijas inovācijas un eksports Võru
apgabalā un Vidzemes plānošanas reģionā; Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai;
Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība; 15.11.2016. noorganizēta Gruzijas Imeretijas reģiona pārstāvju
vizīte Vidzemē; Veikta izpēte par potenciālajiem investīciju teritoriju datu bāzes izstrādātājiem,
veiktas nepieciešamās korekcijas tehniskajā specifikācijā, uzsākts darbs pie iepirkumu
dokumentācijas sagatavošanas (4.ceturksnis)
- VPR Attīstības padomes sēdes organizētas – 04.03 Virešos, 12.04.Auciemā, 17.06 rakstiskā
procedūra, 30.09. Daibē, 09.12 Brenguļos
- Mācību seminārs darbiniekiem organizēts 17.08. Ērgļos, dalība SUMP apmācībās 12.12.
- Organizētas 10 administrācijas darbinieku sanāksmes
- VPR budžets iesniegts 04.03.
- atskaites iesniegtas plānotajā apmērā

- 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)

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI
1.

Nodrošināta
Uzņēmējdarbības centra darbība

- Īstenota Uzņēmējdarbības centra darbība (1)
- Uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un pakalpojumu
sniedzēju izvērtējums Vidzemē (1 )
-Pamatinformācijas nodrošināšana topošajiem un esošajiem
uzņēmējiem par atbalsta pakalpojumu pieejamību reģionā (100)
-Atjaunota un izplatīta informācija mājas lapā par atbalsta
iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai un/vai attīstībai (12)
-Noorganizēti semināri uzņēmējiem un topošajiem uzņēmējiem,
sadarbībā ar atbalsta institūcijām (4)

2.

Nodrošināti un sniegti informatīvie un konsultatīvie pasākumi
uzņēmējdarbības atbalstam

3.

Koordinēti biznesa sadarbības veicināšanas pasākumi

-Koordinēta dalība izstādēs, gadatirgos (2 pasākumi)
-Organizētas biznesa tikšanās uzņēmējiem ar ārvalstu
uzņēmējiem (piedalījušies vismaz 6 uzņēmumi)
-UC koordinācijas darba grupa (1 pasākums)

4.

Nodrošināti citi uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi

-Noorganizētas tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta
institūcijām (4)
-Vidzemes pašvaldību uzņēmējdarbības aktivitāšu apkopojums
(1 apkopojums)
-Noorganizēti Informatīvie semināri, pieredzes apmaiņa
pašvaldības uzņēmējdarbības speciālistiem, t.sk
uzņēmējdarbības darba grupa (2)

1.

Nodrošināta pabeigto projektu uzturēšana

- Īstenota Uzņēmējdarbības centra darbība (1)
- 1.ceturksnī izstrādāts uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un pakalpojumu sniedzēju izvērtējums
Vidzemē (1 )
-Gada laikā nodrošināti 110 pasākumi
-Katru mēnesi tika atjaunota un izplatīta informācija par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības
uzsākšanai
-(15.04.2016) seminārs uzņēmējiem Alūksnē par pārdotprasmes aktualitātēm; Noorganizēts
seminārs Gulbenē (03.06.2016.) par starta komplektu uzņēmējdarbības uzsākšanai; noorganizēts
seminārs (14.06.2016.) par atbalsta instrumentiem uzņēmējdarbības attīstībai Cēsīs
-Noorganizēts Vidzemes veiksmes stāstu godināšanas pasākums (17.08.2016.) Jumurdas muižā,,
seminārs (1). pasākumā piedalījās arī ALTUM pārstāve, kura godināja atsevišķus uzņēmumus no
ALTUM puses.
-07.12.2016. EM forumā Smiltenē sniegta informācija par VPR un pašvaldību atbalsta
pakalpojumiem uzņēmējiem
-Dalība un iesaiste izstādes "Vidzemes Uzņēmēju dienas 2016" koordinēšanas jautājumos ar
pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (1)
- VPR Attīstības padomes priekšsēdētājs H.Vents un Administrācijas vadītāja G.Kalniņa-Priede
no 18.-23.oktobrim piedalījās Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas pasākumā Moldovā,
prezentējot Vidzemes reģionu
-Organizētas biznesa tikšanās (21.03.2016. Valmiermuižas telpās) Vidzemes plānošanas reģiona
pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem un uzņēmējiem ar Gruzijas vēstnieku, kurš iepazīstināja
ar uzņēmējdarbības vidi Gruzijā (piedalījās 14 pašvaldību pārstāvji un 2 uzņēmēji); tūrisma
uzņēmēja piedalīšanās Gatčinas rajonā, Krievijā (25.02.-26.02.2016.), kurā piedalījās Krievijas
tūrisma uzņēmēji un diskutēja par Via Hanseatica maršrutu un ietekmi uz tūrisma uzņēmējdarbību,
kā arī tikšanās laikā notika tūrisma uzņēmēju kontaktu apmaiņa.
-No 2016. gada 7. līdz 9. VARAM organizēja Moldovas kolēģu vizīti Latvijā. VPR piedalījās un
sniedza informāciju par plānošanas reģiona darbību, tā funkcijām, projektiem, attīstības
plānošanas pieredzi tūrisma un biznesa infrastruktūras jomā. Tika apmeklēts (1) Pārgaujas novada
uzņēmums.
Noslēgumā tika noslēgts nodomu protokols starp Moldovas Ziemeļu reģiona aģentūru un Vidzemes
plānošanas reģionu.
-No 18.-23.oktobrim notikusi vizīte Moldovā, piedalījies 1 uzņēmums no Vidzemes - z/s Lācīši, kā
arī sadarbības partneris no Latvijas augstvērtīgas pārtikas klastera -SIA Aloja Starkelsen.
15.11.2016. Gruzijas Imeretijas reģiona pārstāvji tikušies ar Valmiermuižas alus īpašnieku A.Ruņģi,
pārrunātas sadarbības iespējas.
- 1.ceturksnī UC koordinācijas darba grupas izveide un dalība Zemgales plānošanas reģiona
organizētajā pasākumā ar VARAM ministriju par uzņēmējdarbības atbalsta vidi
-Noorganizēta tikšanās (20.01.2016., Valmierā) pašvaldības uzņēmējdarbības speciālistiem ar LIAA
pārstāvi par inkubatora programmas izveidi reģionos un VARAM ministrijas pārstāvjiem par
uzņēmējdarbības atbalsta programmām SAM 3.3.1. un S.A.M. 5.6.2.
-Uzņēmēju un pašvaldību seminārā (14.06.2016.) par atbalsta instrumentiem uzņēmējdarbības
attīstībai tika nodrošināta iespēja saņemt informāciju un konsultācijas no ALTUM pārstāvjiem. (1)
-09.12.2016. organizēta Vidzemes pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistu tikšanās ar Valmieras
biznesa inkubatoru un Madonas biznesa inkubatoru
-Aktivizēts Vidzemes pašvaldību uzņēmējdarbības aktivitāšu apkopojuma (1 apkopojums)
Nepārtraukts process. Sniegta informācija par šo 07.12.2016. Smiltenē, EM forumā
-Pašvaldību speciālistu tikšanās (14.06.2016.), pieredzes un viedokļu apmaiņai Cēsīs SKOLA6
telpās par aktuāliem uzņēmējdarbības jautājumiem.
-4.ceturksnī noorganizēta pieredzes apmaiņas vizīte VPR un pašvaldību speciālistiem uz Voru
apgabalu Igaunijā

PABEIGTO PROJEKTU UZTURĒŠANAS NODROŠINĀŠANA
- „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007.2013.)”
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- Noorganizēts Vidzemes veiksmes stāstu godināšanas pasākums (17.08.2016.) Jumurdas muižā,,
seminārs (1). Vidzemes veiksmes stāstu pasākums tika iepriekš organizēts Tehniskās palīdzības
projekta ietvaros (2014., 2015. gads). Pasākuma dalībniekiem ir iespēja iepazīties ar veiksmīgiem
uzņēmējiem, radošiem cilvēkiem, kuriem ir pieredze arī atsevišķu ES un citu projektu īstenošanā.

- Projekts „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus
pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē” (Via
Hanseatica)
- Projekts „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma
komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riverways)

- Informācijas apkopošana par jaunu informatīvo materiālu nepieciešamību. Dalība Via Hanseatia
padomes sēde un seminārā Krievijā 25. - 26. februārī, prezentācija par plānotajām aktivitātēm
2016.gadā. Darbs pie jauna projekta idejas pieteikuma sagatavošanas Igaunijas - Latvijas
pārrobežu sadarbības programmā, lai veicinātu Via Hanseatica tālāku attīstību. Maršruta
marketings sociālajos tīklos. Sadarbība ar uzņēmējiem maršruta marketinga aktivitāšu īstenošanā.
Iesniegts projekta idejas pieteikums par gastronomiskā tūrisma attīstību Via Hanseatica zonā
Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmā. Via Hanseatica Latvijas partneru sanāksme
(14.06.2016.) par ilgtermiņa sadarbības iespējām 2016.-2020.gadā. Sagatavota informācija un
dokumenti Igaunijas - Latvijas programmas projekta "Livonijas kulinārijas ceļi" pieteikumam, kurā
iekļauts kulinārā tūrisma maršruts Via Hanseatica teritorijā. 21.09.2016. Noslēgts VPR un
pašvaldību sadarbības līgums par tūrisma maršruta "Via Hanseatica" uzturēšanu un attīstību.
Iesniegts "Livonijas kulinārijas ceļi" projekta pieteikums EstLat programmā; noorganizēta Igaunijas
tūroperatoru vizīte 12.-13.10.; sagatavots un elektroniski izplatīts nedēļas nogales piedāvājums
igauņu valodā, maršruta mārketings sociālajos tīklos. Sadarbībā ar partneriem Via Hanseatica
Adventes kalendārs Facebook 1.-24.12.
-Izplatīti projekta rezultātā radītie informatīvie materiāli Balttour 2016 izstādē. Aktualizēta
informācija www.upesoga.lv. Uzrunāti ūdenstūrisma pakalpojuma sniedzēji sadarbībai informācijas
apmaiņā par ūdenstūrisma pasākumiem un aktualitātēm, fotogalerijas papildināšanu. Sanāksme
(05.04.2016.) ar ūdenstūrisma pakalpojumu sniedzējiem par projekta rezultātā radīto informatīvo
materiālu izmantošanu, informācijas papildināšanu un turpmāko sadarbību. Aktualizēta informācija
www.upesoga.lv. Sagatavota informācija rakstam par ūdenstūrismu žurnālā "Klubs". Informatīvo
materiālu izplatīšana. Sadarbībā ar Vidzemes ūdentūrisma pakalpojumu sniedzējiem un TIC
izplatīti informatīvie materiāli Latvijā un ārvalstīs.

PAR ES FONDU UN CITĀS ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBAS PROJEKTU ĪSTENOŠANU
1.

2.

3.

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana 2009.2014.
Norvēģu finanšu instrumenta 2009,-2014 programma Projekts
-Nodrošināta dalība vadības komitejas sanāksmē. Īstenoti
Bukleta iespiešana (50 bukleti), nodrošināta izstrādāto attīstības plānošanas dokumentu izdruka un
„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās
projektā un partnerības līgumos noteiktie pasākumi t.sk.
nodošana lietošanā reģiona pašvaldībām (30)
attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības
sadarbojoties ar Latvijas pašvaldībām, izveidotas stratēģiskās
Projekts noslēdzās 30.04.2016
plānošanas dokumentu izstrādāšana”
partnerattiecības (noslēgts 1 nodomu protokols, sadarbības
līgums vai tml.), nodrošināta pārstāvju piedalīšanās projekta
publicitātes konferencē, nodrošināta ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas bukleta iespiešana (50 bukleti), nodrošināta
izstrādāto attīstības plānošanas dokumentu izdruka un
nodošana lietošanā reģiona pašvaldībām (30)
Norvēģu finanšu instrumenta 2009,-2014 programma. Projekts
Nodrošināta dalība Vadības komitejas sanāksmēs (3)
Izstrādāti (12) investīciju piesaistes materiāli Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām; Izplatīta
„Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās
Izstrādāti (7) investīciju piesaistes materiāli septiņām Vidzemes
informācija par konkursu Biznesa Ekspresis, darbs pie tehniskās specifikācijas investīciju piesaistes
attīstības pasākumu izstrāde”
plānošanas reģiona pašvaldībām. Sadarbojoties ar Latvijas
materiālam. Dalība konkursa Biznesa Ekspresis vērtēšanas komisijā, kopumā 3. kārtās, darbs pie
pašvaldībām, izveidotas stratēģiskās partnerattiecības
tehniskās specifikācijas investīciju piesaistes materiālam. Projekta laikā, Vidzemes plānošanas
(noslēgts 1 nodomu protokols/sadarbības līgums) ar Norvēģijas
reģionā stratēģiskās partnerattiecības ar Norvēģijas iestādēm ir noslēgušas šādas pašvaldības
iestādēm.
- Amatas, Raunas, Pārgaujas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu pašvaldības.
Projekts noslēdzās 30.04.2016
Intelligent Energy – Europe (IEE) programma
Projekts „Build Up Skills_FORCE"
Projekta vadības grupas sanāksmes; koordinācija starp
- Notikušas 2 projektu vadības sanāksmes
projekta partneriem un ekspertiem; projekta pārskatu
- koordinācija starp projekta partneriem un ekspertiem; projekta pārskatu sagatavošana (1)
sagatavošana (1)
Informācijas ievietošana mājas lapā www.vidzeme.lv; preses relīzes (53), t.sk. 6 publikācijas
Informācijas ievietošana mājas lapā www.vidzeme.lv; preses
www.vidzeme.lv, radio ziņas (2); VTV ziņu sižeti (2); TV raidījumi (2); iespiesti 2500 bukleti;
relīzes (14); radio un TV ziņas (6); bukleti (4400); komunikāciju
papildināta komunikāciju stratēģija (1); Notikušas apmācības energoefektīvu ēku būvniecībā un
stratēģija (1)
atjaunošanā ērgļos (2) apmācību grupas. 21-22.04. aizvadītas treneru apmācības (1).
Galvenie rīcības virzieni:
Projekts noslēdzās 1.04.2016
- Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde
inženierkomunikāciju un no-robežojošo konstrukciju
energoefektīvai būvniecībai un rekonstrukcijai, kas ietver
mācību materiālu un metožu izstrādi, 35 mācību vadītāju
sagatavošanu piecos Latvijas reģionos, šo programmu
pārbaude īstenojot izmēģinājuma mācību kursu 50
strādniekiem un novērtēšana 400 kontaktstundu apjomā, kā arī
šo programmu akreditācija un licencēšana sešos profesionālās
izglītības kompetenču centros;
- Priekšlikumu izstrāde profesionālās pilnveides programmu
ilgtspējai Latvijā, ko no-drošinātu nepieciešamā normatīvā
bāze un finanšu instrumenti.
Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas politikas atbalsta programma” 2007.-2013. gadam (ICT PSP)
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4.

5.

„Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto
datu inovatīvus servisus” (SDI4Apps)

Progresa pārskatu gatavošana un iesniegšana (1);
Projekta partneru sanāksmes (3);
Projekta tehniskā izvērtējuma sanāksme (1)
Projekta pilot aplikāciju pilnveide un promocija (1)
Projekta rezultātu promocijas un steikholderu iesaistes
pasākumi (2)

Projekta partneru sanāksme noorganizēta Latvijā, Cēsīs 14.-15.03.2016. (1); Dalība "Baltijas
atvērto ģeo- datu hakatonā 16.-17.03.2016., un tā noslēguma konferencē, kā arī noslēguma
konferences dalībnieku piesaistes un darba programmas izstrādes organizatoriskā līdzdalība
18.03.2016. (1) Sagatavots un iesniegts projekta pārskats par iepriekšējo gadu. Veikta klātienes
atskaite Eiropas Komisijas ekspertiem par projekta progresu ikgadējā projekta tehniskā izvērtējuma
sanāksmē Luksemburgā 28.04.2016. (1); Dalība projekta partneru tehniskās izvērtējuma
sagatavošanas sanāksmē Luksmeburgā 27.04.2016. (1) Dalība Projekta partneru sanāksmē
Stavangerē, Norvēģijā 05.-07.09.2016. (1); Dalība Med Hackaton Patras starptautiskajā konferencē
un atvērto datu hakatonā Grieķijā, Patras 12.-15.07.2016. (1); Noorganizēta Projekta rezultātu
promocijas un steikholderu iesaistes konference "Atvērto Datu risinājumi reģiona attīstībai"
Valmierā 08.12.2016. (1)

63.07.00 Eiropas Sociālais fonds (2014-2020)
9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis ”Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums
“Deinstitucionalizācija”
"Vidzeme iekļauj"
Individuālo vajadzību izvērtējumi un atbalsta plāni (758);
Sagatavota dokumentācija iepirkumam par individuālo vajadzību izvērtējumu un atbalsta plānu
Vidzemes reģionālais DI plāns(1);
izstrādi;
centralizētas komunikāciju stratēģijas īstenošanas uzsākšana
Vidzemes reģionā (1)
Darbs pie tehniskās specifikācijas izstrāde centralizētas komunikāciju stratēģijas īstenošanai
Izsludināts atkārtots iepirkums individuālo vajadzību izvērtējumu un atbalsta plānu izstrādei bērnu
ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu aprūpes iestādēs vērtēšanai.
Uzsākta pieaugušo ar garīga rakstura traucējumiem vērtēšana un atbalsta plānu izstrāde.
Uzsākta reģionālā DI plāna tehniskās specifikācijas izstrāde.
Izsludināts iepirkums individuālo vajadzību izvērtējumu un atbalsta plānu izstrādei, kas izbeigts bez
rezultāta. Apzinot situāciju un iemeslus, uzsākts darbs pie tehniskās specifikācijas pārstrādāšanas,
lai nodrošinātu potenciālo pretendentu dalību iepirkumā.
4.ceturksnī uzsākta individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem un bērniem aprūpes iestādēs. Izstrādāti 32 atbalsta plāni.
Turpinās pieaugušo ar garīga rakstura traucējumiem vērtēšana un atbalsta plānu izstrāde.
Izstrādāti 96 atbalsta plāni.

6.

7.

Izstrādāta reģionālā DI plāna tehniskā specifikācija un izsludināts iepirkuma konkurss par plāna
izstrādi.
69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)
Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. - 2020. gadam”
Projekts “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)”
Progresa pārskatu gatavošana un iesniegšana (2);
Izstrādāts projekta komunikācijas plāns (1); Izstrādātas projekta vizuālās vadlīnijas (1); Nodrošināta
Projekta komunikāciju plāna izstrāde (1);
projekta publicitāte; Dalība projekta partneru sanāksmēs 11.02.2016., 13.04.2016, 08.09.2016,
Projekta vizuālo vadlīniju izstrāde (1);
15.11.2016
Projekta publicitātes nodrošināšana;
Sagatavots un iesniegts progresa pārskats (2);
Dalība projekta partneru sanāksmēs (2)
Projekts “Inovatīva, ilgtspējīga attīrīšana” (INSURE)
Projekta pilotvietu izpēte (2), Projekta sadarbības partneru
Uzsākts darbs pie projekta pilotvietu izpētes, izstrādājot pilotvietu izpētes stratēģiju, kā arī veicot
sanāksmes (1), Progresa pārskatu gatavošana un iesniegšana
pilotvietu pirmsizpēti. Sagatavota un iesniegta izskatīšanai pirmā līmeņa kontroles institūcijai
(2);
atskaite par projekta 1.periodu.
Veikta 2 pilotvietu pirmsizpēte, konstatējot iespējamā piesārņojuma apjomu, uzsākta jaunas
pilotvietas apzināšana, izpētes stratēģijas sagatavošana; dalība projekta partneru sanāksme 4.04.7.04., nodrošināta projekta publicitāte
3.ceturksnī projektā apzināta jauna pilotvieta, kurai izstrādāta izpētes stratēģija. Uzsākti darbi pie
pilotvietas tālākas izpētes. Sagatavota un iesniegta izskatīšanai pirmā līmeņa kontroles institūcijai
atskaite par projekta 2.periodu.

8.

4.ceturksnī dalība projekta partneru sanāksmē 04.-06.oktobrī. Pilotvietā sadarbībā ar Somijas
partneriem veikta pirmā paraugu ņemšana. Izstrādāta iepirkuma dokumentācija pilotvietas tālākai
izpētei un monitoringam. Noorganizēta projekta ieinteresēto pušu sanāksme.
INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam
Projekts TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai,
Projekta komandas veidošana (1), projekta vadība un
Izveidota projekta komanda
( projekta vadītājs, grāmatvedis no 01.02.2016 , WP3 telpiskās
izaugsmei un kohēzijai (TENTacle)
īstenošana (1), projekta progresa pārskatu sagatavošana (2),
plānošanas eksperts no 04.04.2016. 2 pārstāvji no VPR ( projekta vadītāja R.Merca un L.Gercāne
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koordinatoru sanāksmes (2) publicitātes pasākumi (1) ,preses
relīzes 3,tikšanās ar asociētajiem partneriem no Latvijas (3)
dalība projekta konferencēs un pieredzes apmaiņas pasākumos
(1)

9.

Tūrisma galamērķu MVK (Destination SMEs)"

10.

Atbalsts eko-inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos (SUPER)

11.

Pasākumi Eiropas Savienības darbības programmu inovēšanai
(RATIO)

12.

Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos
(SWARE)

piedalījās projekta atklāšanas sanāksmē Karlskronā. 3 preses relīzes ( 2- VPR mājas lapā, 1 angļu
val. - www.tentacle.eu, Twitter tīklā -1 ziņa). 2 tikšanās ar partneri no Igaunijas Valgas par
sadarbību projektā ( Cēsīs un Valgā). Par projektu informēti asociētie partneri no Latvijas: SM,
LTRK, Latvijas valsts ceļi. Veikta projekta darba plāna izstrāde un naudas plūsmas plānošana
Nodrošināts projekta vadības darbs , organizējot sanāksmes.
Veikta 21 pašvaldības aptauja par transporta jomas attīstību Vidzemē, apkopoti rezultāti. Izveidots
ieinteresēto pušu (stakeholders) saraksts ( 1). Apzināti 5 respondenti projekta aptaujai.
Dalība TEN-T pasākumā Nīderlandē (1).
Uzsākts darbs pie Mobilitātes plāna tehniskās specifikācijas (1).
Nodrošināta projekta publicitāte :2 preses relīzes, projekta plakāta sagatavošana, twitter.
Apstiprināts pārstāvis projekta konsultatīvajā padomē (Satiksmes ministrijas pārstāve Inta
Rozenšteine).
Projekta uzsākšanas sanāksme Pārgaujā ar Vidzemes reģiona lēmējvaru (30.oktobris).
Dalība (R.Merca, L.Gercāne, A.Stepančuks) Baltijas jūras reģiona stratēģijas forumā
(EUSBSR2016) un projekta vadības grupas sanāksmē.
Noorganizēta starptautiska projekta konference Rīgā (1.decembris; 60 dalībnieki).
Sagatavots un iesniegts FKI 1.projekta progresa pārskats.
Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020. gadam
Vietējās darba grupas izveide, tajā iesaistot ieinteresētās puses Projekta publicitātes nodrošināšana;
un atbalsta politikas veidotājus un īstenotājus (1); Projekta
Dalība projekta partneru sanāksmē 11.05.2016. (1)
partneru politisko dokumentu savstarpējā salīdzinājumu analīze Izveidota vietējā darba grupa, iesaistot tajā ieinteresētās puses un atbalsta politikas veidotājus un
(1); Pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumi starp projekta
īstenotājus (1); Veikta projekta partneru politisko dokumentu savstarpējā salīdzinājumu analīze (1);
partneriem (2); Dalība projekta partneru sanāksmēs (1); Dalība Nodrošināta projekta publicitāte; Noorganizēta pirmā vietējās darba grupa sanāksme 29.09.2016.
projekta vadības grupas sanāksmē (1); Projekta publicitātes
(1) Pieredzes un zināšanu apmaiņas braucienu starp projekta partneriem - Malta 2016. g. oktobrī,
nodrošināšana; Vietējās darba grupas sanāksmes
Francija 2016. g. decembrī (2); Dalība projekta partneru sanāksmēs (2); Dalība projekta vadības
organizēšana (1); Progresa pārskata gatavošana un
grupas sanāksmēs (2); Projekta publicitātes nodrošināšana; Progresa pārskata sagatavošana un
iesniegšana (1)
iesniegšana (1).
Projekta komandas veidošana (1), projekta vadība un
Izveidota projekta komanda - projekta vadītājs un projekta eksperts, noorganizēta pirmā tikšanās ar
īstenošana (1), projekta progresa pārskatu sagatavošana (1),
ieinteresētajām pusēm, dalība projekta atklāšanas sanāksmē (1) Nodrošinātas projekta publicitātes
koordinatoru sanāksmes klātienē (1), preses relīzes (1),
aktivitātes (2), dalība ar projekta materiāliem ārpus projekta - RATIO vietējo ieinteresēto pušu
tikšanās ar ieinteresētajām pusēm no Latvijas (2)
sanāksmē un SWARE projekta vietējo ieinteresēto pušu sanāksmē (2) , projekta vadība un projekta
dalība projekta konferencēs un pieredzes apmaiņas pasākumos aktivitāšu plānošana, realizēšana (1) Nodrošinātas projekta publicitātes aktivitātes (1), projekta
(1), dalība pasākumā ārpus projekta, iepazīstinot ar projekta
vadība un projektu aktivitāšu plānošana, iesniegta 1. semestra atskaite (1), projekta ieinteresēto
aktivitātēm (1).
pušu sanāksme (1)
Projekta komandas veidošana (1), projekta vadība un
Izveidota projekta komanda - projekta vadītājs, divi projekta eksperti, projekta komunikācijas
īstenošana (1), projekta progresa pārskatu sagatavošana (1),
eksperts. Dalība projekta atklāšanas sanāksmē, noorganizēta ieinteresēto pušu sanāksme, dalība
koordinatoru sanāksmes klātienē un pieredzes apmaiņas
pieredzes apmaiņas vizītē Spānijā, Zaragozā. Nodrošinātas projekta publicitātes aktivitātes (3),
vizītē (2), preses relīzes (1), tikšanās ar ieinteresētajām
dalība ar projekta materiāliem ārpus projekta - SWARE projekta vietējo ieinteresēto pušu
pusēm no Latvijas (3)
sanāksmē (1), projekta vadība un projekta aktivitāšu plānošana, realizēšana (1)
dalība projekta konferencēs un pieredzes apmaiņas pasākumos
(1).
Dalība projekta uzsākšanas sanāksmē (1); progresa pārskatu
Dalība projekta uzsākšanas sanāksmē (1); dalība Via "Hanseatica" projekta uzturēšanas partnera
gatavošana un iesniegšana (1); projekta komunikāciju plāna
sanāksmē un mērķauditorijas iepazīstināšana ar projekta SWARE aktualitātēm (1). Projekta
izstrāde (1); projekta vizuālo vadlīniju izstrāde (1); projekta
publicitātes nodrošināšana mājas lapā (1) un relīze par projekta uzsākšanas sanāksmi Hāgā. (1).
publicitātes nodrošināšana un materiāli - brošūra (1) un projekta Projekta komunikācijas plāna/ stratēģijas izstrāde (1); Projekta vizuālo vadlīniju izstrāde - izstrādāti
avīze (1); projekta konference (1);
divi vizuālie materiāli - projekta infografika un projekta interaktīvā prezentācija (2); izstrādāti projekta
projekta uzraudzības pasākumi (1); projekta iesaistīto pušu
publicitātes materiāli - buklets (1) un projekta avīze (1); dalība projekta uzsākšanas konferencē
iesaistes pasākumi (2).
Hāgā, Nīderlandē (1); dalība projekta uzraudzības pasākumā partneru sanāksmē Nīderlandē (1),
noorganizēta projekta iesaistīto pušu sanāksmē, Valmierā (29.09.2016.) (1), projekta publicitātes
pasākumi (2 preses relīzes) Kultūrvēsturiskā mantojuma objektu apzināšana pie ūdensceļiem
Vidzemes plānošanas reģionā, informācijas un situācijas izpēte; Dalība pirmajā darba grupas
sanāksmē Valmierā, 29.09.2016,(1) prezentācijas sagatavošana par turpmākajām projekta un
darba grupas aktivitātēm SWARE projektā (1) Projekta iesaistīto pušu iesaistes pasākumi (1).
Projekta publicitātes nodrošināšana - (2 preses relīzes); dalība Interreg Europe programmas
organizētā pasākumā Atēnās (1); progresa pārskatu gatavošana un iesniegšana (1).
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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 2016.gada prioritāte bija nodrošināt veiksmīgu attīstības
plānošanas dokumentu realizāciju un izvirzīto mērķu un prioritāšu sasniegšanu. Būtiski uzsvērt,
ka tika iesākts 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 sniegs objektīvu priekštatu par plānošanas dokumentu ieviešanas
progresu un kvalitāti, kā arī pildīs plānošanas dokumentu monitoringa funkciju.
Teritorijas plānošanas nodaļas funkciju īstenošanas procesā pārskata gadā ir:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

veikta Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2016-2020 Rīcības
plāna aktualizēšana;
aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze;
aktualizēta datu bāze par vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem;
nodrošināta līdzdalība Vidzemes mobilitātes un investīciju plāna 2030 izstrādes
iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošanas procesā;
nodrošināta Vietējo rīcības grupu aktivitāšu un sadarbības veicināšana, labās
prakses izplatīšana, līdzdalība vietējo rīcības grupu stratēģiju izstrādē un
vērtēšanā;
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:
o nodrošināta metodiskā vadība. Pašvaldību sadarbības teritoriju
izveidošanai, atbilstoši nacionāla un reģionāla līmeņa spēkā esošajiem
attīstības plānošanas dokumentiem;

o priekšlikumu izstrāde Valsts autoceļu sakārtošanas programmai;
sniegti atzinumi par:
o pasākumu “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju
inkubators”;
o Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104
"Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto
pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem"" (VSS-858);
o darbības programmu “Nodarbinātībā un izaugsme”;
o Amsterdamas paktu;
• sagatavoti un sniegti priekšlikumi:
o Centrālbaltijas programmai;
o Igaunijas-Latvijas programmai.
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 stratēģijām (1);
teritorijas plānojumiem (4).
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SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Par Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteiktās funkcijas izpildi VPR pārskata gadā
bija atbildīga Sabiedriskā transporta nodaļa. Ar 2016. gada 30. maiju darbu VPR Sabiedriskā
transporta nodaļas vadītājas amatā uzsāka Inita Ozoliņa (līdz 2016. gada 23.maijam nodaļas
vadītāja pienākumus pildīja Lotārs Dravants). Ar 2016. gada 10. augustu beidza pastāvēt
Sabiedriskā transporta nodaļas Madonas filiāle un darba attiecības pārtrauca maršrutu tīkla
plānotāja Velta Lapiņa.
Nodaļas paveiktais 2016. gadā:
-

-

-

-

-

-

-

-

nodrošināta uz 2017.gada 1.janvāri aktuālās informācijas ievadīšana VSIA
„Autotransporta direkcija” pārziņā esošajā Sabiedriskā transporta informācijas un
finanšu statistikas sistēmā (STIFSS);
izskatīti, 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
(63 gadījumi);
sagatavoti un sniegti VSIA „Autotransporta direkcija” ierosinājumi, atzinumi un viedoklis
sabiedriskā transporta maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutu plānošanai,
izmaiņām (386 gadījumi);
apsekotas 234 autobusu pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā: sniegti priekšlikumi
par to nepieciešamību, lietderību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu kustības sarakstos vai
maršrutu aprakstos, precizēti pieturvietu nosaukumi saistībā ar vietvārdiem;
apstrādāti dati par pieturvietu atrašanās vietām (koordinātām), aprīkojumu (pieturas
zīme, platforma, paplašinājums, nojume, soliņš, atkritumu urna, autobusu kustības
saraksts) dati ievadīti datu bāzē STIFSS;
organizēts darbs pie skolēnu pārvadājumu integrēšanas kopējā tīklā:
o ar 2016. gada 1. septembri skolēnu pārvadājumus Cēsu rajonā nodrošinās
pārvadātājs AS “Cata” ( iepriekš – pašvaldība);
o izvērtēta Gulbenes novada pašvaldības sniegtā informācija par skolēnu
pārvadājumu ar pašvaldības transportu maršrutu shēmām, reisu izpildes
laikiem, par pašvaldību veikto skolēnu pārvadājumu un sabiedriskā transporta
maršrutu pārklāšanos ceļu posmos un izpildes laikos. Sagatavots esošās
situācijas izklāsts šajā jautājumā ar mērķi sadarbībā ar Gulbenes novada
pašvaldību un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju SIA "Gulbenes
autobuss" rast risinājumu regulāro autobusu maršrutu tīkla funkcionalitātes
uzlabošanai, skolēnu pārvadājumus nodrošinot ar sabiedrisko transportu.
Noorganizēta trīspusēja tikšanās sanāksme Gulbenes novada pašvaldībā,
kuras laikā dalībnieki vienojās par konkrēta kopīgā darba uzsākšanu
priekšlikumu sagatavošanai skolēnu pārvadājumu integrēšanai sabiedriskā
transporta pakalpojumos;
o apmeklētas Priekuļu, Cēsu, Valkas, Madonas un Beverīnas novadu
pašvaldības un sadarbībā ar tām risināts jautājums par iespējām skolēnu
pārvadājumus integrēt sabiedriskā transporta pakalpojumos;
pārstāvēts Vidzemes plānošanas reģions un tā vārdā nodrošināta līdzdalība:
o Sabiedriskā transporta padomes darbā un lēmumu pieņemšanā (12 sēdēs);
o institūcijās, institūciju darba grupās un sanāksmēs (9 gadījumi);
o izvērtēti un sniegti atzinumi par citu publiskās pārvaldes institūciju
sagatavotajiem dokumentu un normatīvo aktu projektiem (2 reizes)
o nodrošināta sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām, novadu pašvaldībām,
plānošanas reģioniem, pārvadātāju uzņēmumiem, starptautiskajām
institūcijām, juridiskām un fiziskām personām sabiedriskā transporta
pakalpojumu jomā;
informācija par sabiedriskā transporta pakalpojumu jautājumiem ievietota Vidzemes
plānošanas reģiona mājaslapā;
apkopota Nodaļas uzdevumu izpildei nepieciešamā informācija;
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-

-

-

-

-

-

-

sagatavota informācija VARAM iesniedzamajām 2016.gada ceturkšņu atskaitēm par
VPR darba plāna izpildi sabiedriskā transporta jomā (katru ceturksni);
nodrošināta dalība VSIA "Autotransporta direkcija" rīkotajā sanāksmē par kopējiem
2017.gada sadarbības plāniem, piemēram, skolēnu maršrutu integrēšanu kopējā
sabiedriskā transporta tīklā, tarifu 2.kārtas ieviešanu 2016.gadā, pašvaldību
iesaistīšanos sabiedriskā transporta līdzfinansēšanā; par sadarbību ar AS "Latvijas
valsts ceļi", iesaistot attiecīgās pašvaldības, par pieturvietu atjaunošanu vai likvidēšanu
pēc ceļu remontiem;
veikts pārvadātāju darba rezultātu apkopojums - pēc statistikas datu saņemšanas no
VSIA "Autotransporta direkcija" apzināti un izvērtēti 2015. gada rezultāti kopumā un
2016.gada (katra ceturkšņa) dati, t.i. - nerentablie autobusu maršruti ar viszemākajiem
ieņēmumiem (līdz 0,15 EUR/km) un ar valsts dotācijām virs 80%. Ar iegūto rezultātu
informēti VPR pārvadātāji ar ierosinājumu
maršrutu tīkla izvērtēšanai un
funkcionalitātes uzlabošanai;
izskatīta ESF 1.1.1.2. aktivitātes projekta "Inovatīvu reģionālās attīstības diagnostikas
instrumentu izstrāde" ietvaros Latvijas Universitātes veiktā pētījuma atskaite
"Sabiedriskā transporta situācijas analīze un ieteikumu izstrāde vienotas Latvijas
sabiedriskā transporta sistēmas izveidei, kā arī pieprasījuma un piedāvājuma
uzlabošanai”;
izvērtēts VSIA "Autotransporta direkcija" piedāvātais autobusu pieturvietās
izvietojamās autobusu kustības saraksta plāksnes dizains. Noskaidrots arī reģiona
pasažieru pārvadātāju redzējums par plāksnīšu piedāvājuma variantiem;
darbs pie “Metodisko norādījumu par reģionālo autobusu maršrutu abonementa biļešu
lietošanas, pasažieru uzskaites un finanšu atskaišu sniegšanas kārtība”
papildinājumiem. Noskaidrots arī reģiona
transporta pakalpojumu sniedzēju
redzējums;
izskatīti VSIA "Autotransporta direkcija" sagatavotie materiāli darba grupas sanāksmei
par sabiedriskā transporta attīstības gala ziņojuma sagatavošanai nepieciešamajiem
jautājumiem - tarifiem, lojalitātes programmām, vienotajām biļetēm, par normatīvo aktu
izmaiņām skolēnu pārvadājumu un sabiedriskā transporta sinhronizācijai; nodrošināta
dalība sanāksmē un pausts viedoklis par izskatāmajiem jautājumiem, t.sk., par zonu
tarifiem vienotajai biļetei. Ieinteresētās novadu pašvaldības informētas par reģionālo
autobusu maršrutu abonementa biļešu lietošanas iespējām; skaidrota metodisko
norādījumu par reģionālo autobusu maršrutu abonementa biļešu lietošanas, pasažieru
uzskaites un finanšu atskaišu sniegšanas kārtību būtība;
strādāts darba grupā pilotprojekta par transportu pēc pieprasījuma tālākai virzībai un
īstenošanai.
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ATTĪSTĪBAS UN PROJEKTU NODAĻA
ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Darba tirgus prasmju un uzņēmējspējas attīstība
VPR 2016. gadā uzsāka Eiropas Savienības Baltijas jūras stratēģijas (EUSBSR) mūžizglītības
jomas parauginiciatīvu (flagship initiative) BSR SMART LIFE. Šajā iniciatīvā aktīvi sadarbojas
partneri no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas un Vācijas, lai kopīgi identificētu nepieciešamos
uzlabojumus mūžizglītības jomā un strādātu pie to ieviešanas Baltijas jūras reģionā. Notikušas
pirmās tikšanās, lai partneri dalītos ar savu pieredzi un zināšanām. Mūžizglītības pieejamība
konkrētajā reģionā ir viens no noteicošajiem faktoriem šī reģiona ekonomiskajā izaugsmē un
specializācijā.

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Sociālā drošība
Līdz ar deinstitucionalizācijas projektu uzsākts nozīmīgs process ne tikai Vidzemē, bet visā
valstī – tiek dota iespēja nedzīvot institūcijās tiem cilvēkiem, kuri spēj uzsākt patstāvīgu dzīvi
ārpus sociālās aprūpes iestādēm.
Ar projektu “Vidzeme iekļauj” tiek sperts ne tikai būtisks solis atsevišķu mērķgrupu dzīves
kvalitātes uzlabošanā, bet tas ir arī aizsākums sabiedrības uzskatu un uzvedības maiņai.
Līdzcilvēkiem jāapzinās, ka ikviens šīs sabiedrības loceklis, neraugoties uz tā veselības
stāvokli, ir tiesīgs uz dzīvi ģimeniskā vidē, vienlaikus nenodarot pāri sev un citiem sabiedrības
locekļiem.
“Vidzeme Iekļauj” aktivitātes tiek īstenotas ar mērķi nodrošināt institucionālai aprūpei
alternatīvus sociālos pakalpojumus un ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus personām
ar invaliditāti un bērniem.
Uzsākts darbs, lai veicinātu sociāli atstumto un riskam pakļauto sabiedrības grupu iekļaušanos
sabiedrībā, kā arī lai reģionā tiktu uzlabota sociālo pakalpojumu pārvaldība un kvalitāte. Līdz
šim Vidzemē sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu skaits nav bijis pietiekošs, lielākā daļa no
pakalpojumiem koncentrējas Rīgā. Pagājušajā gadā tika nokomplektētas speciālistu komandas
(sociālie darbinieki, psihologi, ergoterapeiti un fizioterapeiti), kas tika speciāli apmācītas, lai pēc
tam uzsāktu individuālo vajadzību izvērtēšanu un sociālo aprūpes vai sociālās rehabilitācijas
plānu (atbalsta plānu) izstrādi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Vērtēšanas process ilgs
līdz pat 2017.gada martam.
Projekta ietvaros pirmajā pieteikšanās termiņā (līdz 31. oktobrim) tika saņemts 261 vecāku
iesniegums. Ņemot vērā vecāku lielo interesi, šī pieteikšanās tika pagarināta arī vēl 2017.gada
sākumā.
2016. gada nogalē par pievienošanos projektam lēma arī Valmieras pilsēta pašvaldība.

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Tematiskie tīklojumi un zināšanu pārnese
Lai uzlabotu reģiona uzņēmējdarbības vides un ekonomikas attīstības pārvaldību, aizvadītajā
gadā VPR īstenoja vairākus pārrobežu sadarbības programmu projektus. “Interreg Europe”
programmas projekts Destination SMEs darba grupā pulcēja tūrisma jomas ekspertus no
Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Vidzemes Augstskolas,
Vidzemes Tūrisma asociācijas, Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera “Enter Gauja”, kā arī
Vidzemes reģiona pašvaldību pārstāvjus un uzņēmējus. Darba grupa jau ir iepazinusies ar
ārvalstu partneru ieteikumiem tūrisma galamērķu pārvaldības atbalsta politikas pilnveidošanai,
darba grupas pārstāvji devās arī pieredzes apmaiņas braucienos uz Gozo salu (Maltā) un
Overņas reģionu (Francijā), kur iepazina ārvalstu partneru labākos pārvaldības piemērus,
apmeklējot uzņēmumus un tūristu piesaistes vietas. Jāpiebilst, ka paralēli esošo projektu
ieviešanai VPR speciālisti izstrādāja arī jaunus pieteikumus, un Igaunijas-Latvijas programmā
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tika iesniegti un gadu mijā arī apstiprināti divi jauni projekti “Koka un mēbeļu industrijas
inovācijas un eksports Võru apgabalā un Vidzemes plānošanas reģionā” un “Livonijas
kulinārijas ceļš”, kas sāksies 2017. gadā. Viens jauns projekts INNO INFRA SHARE ir
apstiprināts arī “Interreg Europe” programmā. Projekts ir virzīts uz to, lai sadarbībā ar ārvalstu
partneriem pilnveidotu pētniecības un inovāciju atbalsta politiku, kas reģionā sekmētu
pētniecības un inovāciju infrastruktūras pieejamību uzņēmējiem, lai uzlabotu konkurētspēju,
ekonomisko izaugsmi un inovāciju sniegumu. Tāpat pagājušajā gadā tika noslēgts līgums ar
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kas stiprinās esošo un palīdzēs uzsākt jaunu
sadarbību ES un NVS valstīs. 9. decembrī VPR Attīstības padomes sēdē tika apstiprināts
Uzņēmējdarbības attīstības komisijas nolikums. Paredzams, ka šajā komisijā darbosies
pārstāvji no VPR Attīstības padomes, Vidzemes pašvaldībām, uzņēmēju organizācijām un
izglītības un pētniecības iestādēm. Uzraugot VPR Attīstības programmas stratēģiskā virziena
“Ekonomika” ieviešanu, komisija sekmēs arī uzņēmēju, izglītības un pētniecības iestāžu
sadarbību.
Sadarbību un zināšanu pārnesi turpināja attīstīt arī Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas
klasteris. Esošā sadarbība tika stiprināta vairākās klastera valdes un biedru tikšanās reizēs visa
gada laikā. Klastera pārstāvji attīstīja tikās ar klasteru dalībniekiem Igaunijā, Somijā un Zviedrijā
un piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumos. Klastera izaugsmi sekmēja programmas
COSME projekts 5FOREXCELLENCE, un vadības kvalitāti apliecināja Eiropas Klasteru
ekselences iniciatīvas bronzas sertifikāta saņemšana, kas paver plašākas sadarbības iespējas
starptautiskā līmenī.

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Efektīva uzņēmējdarbības atbalsta sistēma
2016. gads bija zīmīgs ar Vidzemes uzņēmējdarbības centra (VUC) izveidi. Tas tika veidots ar
mērķi nodrošināt koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģionā.
VUC pārstāvji regulāri piedalījās diskusijās ar citu uzņēmējdarbības atbalsta institūciju
pārstāvjiem par nozares aktualitātēm reģionos. VUC organizēja vairākas pašvaldību
uzņēmējdarbības speciālistu tikšanās reizes. Gada nogalē tika rīkots arī pieredzes apmaiņas
braucienu uz Võru apgabalu Igaunijā, rosinot pašvaldību speciālistus domāt par jaunām idejām
vietējo uzņēmēju atbalstam.
Tika uzsākts darbs pie investīciju objektu datu bāzes un Vidzemes pasākumu kalendāra
izveides – plānots izveidot mājaslapu invest.vidzeme.lv, kura apmeklētājiem būs pieejama
2017. gadā. Informāciju par aktuālajām atbalsta programmām VUC speciālisti publicēja VPR
mājaslapā www.vidzeme.lv.
VUC organizēja seminārus uzņēmējiem un pašvaldību speciālistiem, informējot un konsultējot
par dažādiem atbalsta instrumentiem, attīstības iespējām un praktiska rakstura jautājumiem.
VUC pārstāve piedalījās VARAM rīkotajā reģionālo biznesa ideju konkursā “Biznesa ekspresis”,
esot konkursa vērtēšanas komisijā un palīdzot vērtēt 84 Vidzemes biznesa idejas, kas bija otrs
lielākais pieteikto ideju skaits plānošanas reģionu vidū. Jau piekto gadu tika rīkots Vidzemes
reģiona uzņēmēju godināšanas pasākums – Vidzemes veiksmes stāsti, no katras VPR
pašvaldības godinot vienu uzņēmēju, kā arī organizējot Vidzemnieku dārza svētkus 2016. un
iepriekšējo gadu laureātiem un pašvaldību pārstāvjiem.
Atbalsts uzņēmējdarbībai tika īstenots arī iepriekš minēto projektu un Latvijas augstvērtīgas un
veselīgas pārtikas klastera aktivitāšu ietvaros. Tika veicināta reģiona uzņēmumu un produktu
virzība gan vietējā, gan eksporta tirgū un saņemti vērtīgi ieteikumi atbalsta kvalitātes
uzlabošanai.
Aizvadītā gada laikā tika vērtētas labās prakses sociālās uzņēmējdarbības jomā, īstenojot
kopīgu projektu SEBCO ar partneriem no Polijas un Zviedrijas. Sociālās uzņēmējdarbības labo
piemēru identificēšanu un analīzi VPR turpināja, piedaloties arī citu institūciju organizētās
diskusijās un darba grupās.
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ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Ilgtspējīga energosistēma
Energoefektivitātes nozīmība ik gadu tikai pieaug. Šobrīd tā nonākusi gan Latvijas, gan Eiropas
Savienības dienaskārtībā. Oglekļa dioksīda ietekme uz vidi prasa nekavējošu rīcību un procesā
jāiesaista ikviens - gan enerģijas ražotāji, gan pašvaldības, gan arī enerģijas lietotāji. VPR
īstenotā projekta PANEL2050 ietvaros pagājušajā gadā sperti pirmie soļi, lai izveidotu kopīgu
redzējumu par energopārvaldības stratēģiju reģionā, izveidota Vidzemes plānošanas reģiona
energoplānošanas darba grupa. Šogad, sadarbojoties ar vietējiem enerģijas līderiem
pašvaldībās, strādāsim pie energoplānošanas un energovadības uzlabošanas gan pašvaldību,
gan reģiona līmenī. Kaut arī esošā situācija pašvaldībās ir ļoti dažāda, iesaistīto pārstāvju
vēlme un entuziasms mācīties, līdzdarboties un pilnveidot energoresursu pārvaldību ir ļoti liels.
2016. gada novembrī Gulbenes novada pašvaldībā uz diskusiju tika aicināti pašvaldību
speciālisti, lai apmainītos ar pieredzi, pastāstītu par līdz šim veiktajiem pasākumiem
energoefektivitātes uzlabošanā, kā arī norādītu uz šķēršļiem un trūkstošo atbalstu veiksmīgas
energopārvaldības izveidei savā teritorijā. Tieši dialogu rosinošas tikšanās ir vērtīgas
speciālistu redzeslauka paplašināšanai, kā arī savstarpējo kontaktu dibināšanai, pieredzes
apmaiņai. PANEL2050 ietvaros ir paredzēts pilnveidot energopārvaldību gan reģionālā, gan
pašvaldību līmenī. Plānots organizēt gan energopārvaldnieku apmācības, gan arī piedāvāt
doties pieredzes apmaiņas braucienos uz citu plānošanas reģionu pašvaldībām, gan arī
smelties idejas un efektīvus risinājumus ārpus Latvijas robežām. Tāpat norit intensīvs darbs
pie CEESEN platformas (foruma) izveides, kas pulcēs vienviet gan jomas profesionāļus, gan
arī citus energoefektivitātes interesentus, lai kopīgi risinātu problēmas, dalītos pieredzē un
strādātu pie jauniem, vietējai situācijai pielāgotiem un īstenojamiem enerģētikas politikas
risinājumiem. CEESEN kalpos gan kā zināšanu krātuve, gan kā jaunu ideju, iniciatīvu un
partnerības platforma.

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Dabas kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana
Domājot par dabas kapitāla apsaimniekošanu, ir būtiski veicināt degradēto teritoriju
revitalizāciju. VPR īstenotā projekta INSURE ietvaros aizvadītajā gadā tika veikta izpēte divās
teritorijās – Burtnieku novada “Vecanckinos” un Vecpiebalgas novada “Pils saimniecības ēka
Dzērbenes pagastā”. Dzērbenē esošajā objektā netika atklāts piesārņojums, līdz ar to tai tika
mainīts statuss Potenciāli piesārņoto un piesārņoto vietu reģistrā, un pašvaldībai vairs nav
ierobežojumu tālāk attīstīt šo teritoriju, kurā atrodas mūzikas skola un sociālais centrs. Projekta
ietvaros tāpat tika uzsākts darbs pie jaunas pilotteritorijas “Krustmaļi” (Burtnieku novads)
izpētes, kur kādreiz atradās lauksaimniecības minerālmēslu noliktava. Lai veicinātu ūdensceļu
tuvumā esošā dabas kapitāla apsaimniekošanu un labāku pārvaldību, VPR īstenotā projekta
SWARE ietvaros veikta situācijas izpēte par vienoto dabas un kultūras mantojumu pie
iekšzemes ūdensceļiem un atlasīti labās prakses piemēri. Projekta ietvaros ir izveidota arī
iesaistīto pušu darba grupa, kurā apvienojušies VPR speciālisti, pašvaldību pārstāvji, dabas un
kultūras mantojuma eksperti gan no privātā, gan no publiskā sektora, tādā veidā sekmējot
plašāku viedokļu pārstāvniecību projekta aktivitātēs. Divās darba grupas tikšanās reizēs
pagājušajā gadā dalībnieki diskutēja par faktoriem, kas ietekmē tūrisma aktivitātes dabas vai
kultūras mantojuma objektos, piemēram, par infrastruktūras nozīmi tūrisma plūsmas
organizēšanā.

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Sabiedriskais transports un ceļi
Uzlabojot sabiedriskā transporta ātrumu un pieejamību, VPR Sabiedriskā transporta nodaļa
līdzdarbojās sabiedriskā transporta kustības grafika izstrādē, sagatavojot 57 priekšlikumus.
VPR pastāvīgi turpināja darbu pie maršrutu plānošanas un savienojumu efektivitātes
uzlabošanas, izstrādājot 386 uzlabojumu priekšlikumus. Pakāpeniski turpinājās pašvaldību
pārvadājumu integrēšana kopējā maršrutu tīklā un tika izveidota pieturu ĢIS datubāze maršrutu
digitalizēšanai. Tāpat VPR izstrādāja un ar Attīstības padomes lēmumu apstiprināja
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priekšlikumus Valsts autoceļu sakārtošanas programmai 2016.-2020. gadam. Regulāri
tiekoties ar nozares institūcijām, VPR administrācijas pārstāvji ir diskutējuši par būtiskiem
jautājumiem, piemēram, nepieciešamību atjaunot Valsts autoceļu fondu, tādā veidā sakārtojot
atbilstošu, prognozējamu un pastāvīgu autoceļu jomas finansēšanas modeli. Lai uzlabotu
sabiedriskā transporta pieejamību, tikšanās reizēs ar Autotransporta direkciju ir pārrunāta arī
iespējamā sadarbība modeļa “Transports pēc pieprasījuma” ieviešanā. Lai veicinātu Vidzemes
reģiona ekonomisko izaugsmi lauku un no attīstības centriem attālinātās teritorijās, uzlabojot
iedzīvotāju un uzņēmumu piekļuvi pilsētu centriem un transporta mezgliem, VPR aizvadītajā
gadā sāka īstenot projektu TENTacle. Tika panākts vienots konceptuāls redzējums ar projekta
partneriem par Vidzemes Mobilitātes plāna 2030 izstrādi, kas jau ir uzsākta. Plāns sekmēs
mērķtiecīgu un koordinētu investīciju piesaisti. Gada nogalē projekta ietvaros VPR sadarbībā
ar Innovation Circle Network no Norvēģijas rīkoja starptautisku konferenci “Eiropa kustībā”,
kurā tikās vairāk nekā 60 transporta jomas ekspertu, plānošanas speciālistu, valsts un
pašvaldību pārstāvju no 10 Baltijas jūras reģiona valstīm, lai pārrunātu Ziemeļeiropas
transporta attīstības perspektīvas.

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Ilgtspējīga un pievilcīga dzīves vide
Veicinot reģiona ilgtspējīgu un koordinētu attīstību, VPR sniedza metodisko atbalstu reģiona
pašvaldību attīstības programmu ieviešanas uzraudzībai. Tāpat sniedzām atzinumus par VPR
pašvaldību attīstības programmu rīcībām un investīciju plāniem un Integrēto teritoriju investīciju
(ITI) projektu idejām SAM 3.3.1.; 5.6.2 un 4.2.2. ietvaros un saskaņojām šo ideju konceptus
Reģionālās attīstības koordinācijas padomē. VPR administrācija turpināja pārstāvēt reģiona
pašvaldību intereses nacionālā līmenī un sniegt atzinumus pašvaldību teritorijas attīstības
dokumentiem – teritorijas plānojumiem un ilgtermiņa attīstības stratēģijām. Attīstības jautājumu
koordinēšana izpaudās arī dalībā pārrobežu sadarbības programmu komitejās, ES
struktūrfondu un Lauku attīstības programmas uzraudzības komitejās. Jaunu skatu uz
attīstības plānošanas perspektīvām pavēra VPR īstenotais Eiropas Savienības Konkurētspējas
un inovācijas ietvarprogrammas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta
programma” projekts SDI4Apps, kura ietvaros tika izstrādātas pilotaplikācijas, lai veicinātu
uzņēmēju, pašvaldību un citu interesentu izpratni par atvērto datu pieejamību un izmantošanas
iespējām. Gada noslēgumā Vidzemē organizējām konferenci “Atvērto datu risinājumi reģiona
attīstībai”, kas pulcēja pārstāvjus no pašvaldībām, uzņēmumiem, Vidzemes Augstskolas,
VARAM un citām valsts pārvaldes iestādēm. Interesentiem bija iespēja iepazīties ar dažādiem
atvērto datu praktiskā pielietojuma piemēriem teritorijas un attīstības plānošanā, transporta
jomā, izglītībā un lauksaimniecībā. Pagājušajā gadā arī turpinājām veicināt vietējo rīcības
grupu aktivitātes. VPR pārstāvji piedalījās Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
atlases komitejas sēdēs, izvērtējot 33 vietējo rīcību grupu stratēģijas un sniedzot deviņus
atzinumus par stratēģiju grozījumiem. Tāpat tika nodrošināta VPR dalība Cēsu rajona lauku
partnerībā 150 projektu pieteikumu vērtēšanā.

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Aktīva pilsoniskā sabiedrība un iesaistoša kultūrvide
Lai saglabātu un attīstītu reģiona kultūras mantojumu, VPR arī 2016. gadā koordinēja “Latvijas
valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas” konkursu. Aizvadītajā gadā tika
saņemts rekordliels pieteikumu skaits – 157, no kuriem 48 tika atbalstīti un īstenoti 47 kultūras
projekti. 2016. gadā Vidzemes kultūras programmas mērķis bija nodrošināt līdzsvarotu,
daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesa attīstību un pieejamību Vidzemē, saglabājot un
attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi. Projektu konkurss bija
arī laba iespēja sekmēt kultūras jomas pārstāvju izaugsmi un sadarbību – VPR organizēja divus
seminārus par Vidzemes kultūras programmas aktualitātēm un projektu pieteikumu
sagatavošanu, kā arī sniedza konsultācijas gan pieteikuma sagatavošanas posmā, gan
projektu ieviešanā.
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Reģiona kultūras mantojums tika attīstīs arī ar Centrālās Baltijas programmas projekta HANSA
palīdzību, kura ietvaros trijās Vidzemes plānošanas reģiona pilsētās Valmierā, Cēsīs un
Straupē tika izpētīta Hanzas vēsture. VPR izstrādāja projekta komunikācijas vadlīnijas, lai
HANSA aktivitātes un rezultāti tiktu popularizēti vienotā veidā. Projekta ietvaros izveidotie
komunikācijas kanāli, piemēram, mājaslapa un Facebook lapa veicina reģionā esošo Hanzas
pilsētu tūrisma piedāvājumu popularizēšanu.
2016.gadā tika turpināts darbs pie starptautiskā tūrisma maršruta “Via Hanseatica” attīstības.
Sākotnēji tūrisma projekts tika finansēts ar Eiropas Savienības finanšu atbalstu, šobrīd tas
turpina savu darbību ar VPR un vairāku pašvaldību līdzfinansējumu. Aktīvi reklamējam tūrisma
uzņēmumus, apskates objektus, pasākumus, esam pamanīti sociālajos tīklos. Tikko gada
nogalē noslēdzās Adventes kalendāra akcija - visu decembra mēnesi katru dienu aicinājām
cilvēkus piedalīties konkursā ar kārdinošām balvām, vienlaikus stāstot par vietām, kurp doties
atpūsties Vidzemē. Tika organizēta arī Igaunijas tūroperatoru vizīte – redzētais viņus patīkami
pārsteidza, joprojām varam kaimiņiem piedāvāt ko jaunu. Kā vienu no mērķtirgiem saredzam
savus kaimiņus - igauņus, tāpēc pašu spēkiem sagatavojām nelielu e-brošūru igauņu valodā,
iesakot, kur Vidzemē labi atpūsties – ko redzēt, ko darīt. Esam radījuši dzīvotspējīgu tūrisma
produktu ar spēcīgu vārdu un vēlamies turpināt to attīstīt, ieguldot tūrisma un uzņēmējdarbības
attīstībā Vidzemē.
Pagājušajā gadā tika izstrādāts arī projekta pieteikums Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības programmai – 2017. gada sākumā projekts “Livonijas kulinārais ceļš” tika
apstiprināts.
Nozīmīgu ieguldījumu maršruta attīstībā sniegs arī Igaunijas – Latvijas programmā nesen
apstiprinātais projekts “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai”. Lūkojamies pēc
iespējām piesaistīt ārējos finanšu instrumentus, lai atkal paveiktu kādu lielāku soli maršruta
attīstībā un lai Via Hanseatica atpazīstamība turpinātu augt.
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KULTŪRA
2016. gads Vidzemes plānošanas reģionā kultūras jomā ir bijis bagātīgs, lielā mērā pateicoties
jau devīto gadu pēc kārtas īstenotajai Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammai „Latvijas
valsts mežu atbalsts Kultūras programmām reģionos”. Programmas mērķis bija sekmēt
līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību Vidzemes reģionā. 2016. gadā
Vidzemes kultūras programmas ietvaros prioritāri tika atbalstīti dažāda mēroga kultūras
projekti, kas veicināja Vidzemes iedzīvotāju lokālās identitātes stiprināšanu, atbalstot kopienu
iniciatīvas un iesaistot mērķauditoriju kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs; Vidzemes
tradicionālās kultūras saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu; kā arī radošo industriju
attīstību Vidzemē un zināšanu pārnesi.
2016. gadā projektu konkursā tika saņemti pavisam 157 projektu pieteikumi par kopējo summu
526 881, 18 eiro, kas ir rekordliels skaitlis (salīdzinājumam – 2015. gadā tika iesniegti 153
projekti par 251 468, 57 eiro; 2014. gadā 83 projekti par 253 037, 40 eiro, 2013. gadā – 74
projekti par 168 899, 22 eiro). 2016. gadā programmas ietvaros pieejamais finansējums bija 76
000 EUR, no visiem 157 pieteikumiem tika atbalstīti un īstenoti tikai 47 projekti ar maksimālo
daļēja atbalsta summu vienam projektam līdz 3000 eiro. Konkursa rezultāti, no vienas puses,
apliecināja vidzemnieku aktivitāti un radošumu, no otras puses, nepietiekamo un nesamērīgo
programmas finansējumu, jo daudzi kvalitatīvi sagatavoti projekti finansējuma trūkuma dēļ
netika atbalstīti.
Kopumā, pateicoties Vidzemes kultūras programmai, 2016. gadā no maija līdz decembrim
Vidzemē tika īstenotas vismaz 200 dažādas kultūras aktivitātes (mākslas plenēri, koncerti,
izstādes, izrādes konferences, semināri, meistardarbnīcas, meistarklases, festivāli u.c.), kurās
iesaistījās ne mazāk kā 24 215 cilvēku. Ar Vidzemes kultūras programmas atbalstu 2016. gadā
tika izdota viena grāmata, tapa četras īsfilmas – dokumentāli videostāsti par vidzemniekiem,
tāpat tika īstenoti vairāki Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu veicinoši projekti
- gan mantojuma objektu un vērtību izpēte, gan vēstures liecību kolekciju digitalizēšana, gan
vēsturisko steļļu restaurēšana u.c. Par kultūras programmas aktivitātēm Vidzemes plānošanas
reģions savā mājas lapā un sociālajos tīklos informēja plašāku sabiedrību, publicējot pavisam
57 ziņas.
Sagaidot Latvijas simtgadi, 2016. gadā Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Kultūras
ministriju organizēja Latvijas valsts simtgades svinību pašvaldību koordinatoru Vidzemes
reģiona sanāksmi. 2016. gadā tika rīkoti arī divi semināri un sniegtas pavisam 127 konsultācijas
par Vidzemes kultūras programmu un projektu pieteikumu sagatavošanu.
2016. gadā tika pārstāvētas arī reģiona intereses Latvijas Republikas Kultūras ministrijas
konsultatīvās komisijas sēdēs, lai noteiktu no valsts budžeta finansējamo izglītojamo skaitu
profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmās.
Tā kā 2016. gadā LR Kultūras ministrijas dotācijas digitālās kultūras kartes datu atjaunināšanai
un papildināšanai, kā arī konsultatīvajam atbalstam tika atceltas, šīs aktivitātes plānošanas
reģionā vairs netiek veiktas.
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2.3 IESTĀDES VEIKTIE UN PASŪTĪTIE PĒTĪJUMI
1. Projekta “Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos (SWARE)
ietvaros tika izstrādāta situācijas analīze, kurā sniegts ieskats Vidzemes plānošanas
reģiona sociālekonomiskajā, kā arī dabas un kultūras mantojuma raksturojumā.
Analīzē secināts, ka dabas un kultūras mantojums (arī nemateriālais kultūras
mantojums) ir nozīmīgs Vidzemes attīstības resurss, savukārt ūdensceļi ir piemēroti
aktīvajam tūrismam un ir ar samērā labu infrastruktūru. Tajā pašā laikā Vidzemē trūkst
tūrisma stratēģijas ar vispusīgu skatījumu uz vienotu dabas un kultūras mantojuma
attīstību. Attiecībā uz ūdensceļiem kā trūkums minama vāja sadarbība un neesoša
vienota institūcija, kas atbildētu par iekšējiem ūdensceļiem un to attīstību. Ar situācijas
analīzes pilnu teksta versiju var iepazīties šeit.
2. 2016. gadā noslēdzies darbs pie investīciju piesaistes materiālu izstrādes
koordinēšanas Vidzemes reģiona pašvaldībām. Minētā aktivitāte notika Norvēģijas
finanšu instrumenta 2009.-2014. gadam programmas „Kapacitātes stiprināšana un
institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un
reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana
Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros. Investīciju aktivitātes
mērķis ir palīdzēt pašvaldībām izvērtēt konkrētu objektu potenciālu investīciju
piesaistei, paplašināt pašvaldību iespējas un instrumentus uzņēmējdarbības
veicināšanā un privāto investīciju piesaistīšanā. Izstrādātos materiālus varēs izmantot
arī dalībai starptautiskos un vietējas nozīmes forumos, tādējādi sniedzot praktisku
atbalstu pašvaldībām investoru piesaistē. Vidzemes plānošanas reģionā finansējums
investīciju piesaistes materiālu izstrādei tika piešķirts septiņām pašvaldībām –
Alūksnes novada, Smiltenes novada, Valkas novada, Madonas novada, Gulbenes
novada, Cēsu novada pašvaldībām un Valmieras pilsētas pašvaldībai.
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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. Valmierā atrodas Vidzemes
uzņēmējdarbības centrs un turpat strādā arī daļa projektu nodaļas speciālistu, pārējie
darbinieki strādā Cēsu birojā. Sadalījumu pamatā nosaka darbinieku dzīvesvietas tuvums
kādam no abiem birojiem.

Kopumā, Vidzemes plānošanas reģionā 2016. gadā bijuši 39 darbinieki, no kuriem 29 –
sievietes, bet 10 – vīrieši. No tiem 26 darbiniekiem ir darba līgumi bez noteikta termiņa, 11
darbiniekiem darba līgumi noslēgti uz projektu ieviešanas laiku vai uz aizvietošanas laiku, 2
darbinieki ievēlēti ar VPR Attīstības padomes lēmumu.
Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām:
Līdz 25 gadi
25-30 gadi
31-40 gadi
41-50 gadi
51-60 gadi
Vecāki par 61 gadu

2 darbinieki
6 darbinieki
16 darbinieki
11 darbinieki
3 darbinieki
1 darbinieks
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No visiem darbiniekiem, kas 2016. gadā strādājuši VPR, 36 darbinieki bija ar augstāko izglītību,
2 ar vidējo speciālo, viens darbinieks uzsācis mācības, lai iegūtu augstāko izglītību.
2016. gadā no jauni darba līgumi noslēgti ar 13 darbiniekiem, no kuriem četriem darba līgumi
ir uz noteiktu laiku, t.i. uz brīdi, kamēr tiek ieviests attiecīgais projekts, uz kura pamata
darbinieks pieņemts darbā vai arī līdz noslēgtā darba līguma termiņa beigām. Darba attiecības
izbeigtas ar 3 darbiniekiem, 1 darbinieks atradās bērna kopšanas atvaļinājumā, 1 darbinieks
atgriezās no bērna kopšanas atvaļinājuma.
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4 KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
4.1 PASĀKUMI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN IZGLĪTOŠANAI
VPR pārziņā ir portāls www.vidzeme.lv, kas tiek ik dienas papildināts ar informāciju gan par
iestādes darbu un paveiktajām aktivitātēm, t.sk., atspoguļojot arī projektu ieviešanu, gan arī
sniedzot iespēju VPR pašvaldībām publicēt savas ziņas, lai informācija nonāktu pie pēc
iespējas plašākas auditorijas. Veidojot ikdienas komunikāciju, VPR uzsvars tiek likts uz projektu
ieviešanas lietderības demonstrēšanu, veidojot priekšstatu par Eiropas Savienības fondu
līdzekļu nozīmi attīstības veicināšanā, īpaši akcentējot ieguvumus, ko piesaistītie finanšu
līdzekļi ļāvuši sasniegt. Regulāri tiek atspoguļoti arī Attīstības padomes sēžu laikā pārrunātie
jautājumi, nodrošinot pilnīgu informāciju par aktualitātēm gan VPR ikdienas darbā, gan arī valstī
kopumā.

4.attēls VPR mājaslapa www.vidzeme.lv

Kopumā 2016. gadā www.vidzeme.lv apmeklējuši 26 426 lietotāji (salīdzinājumam, 2015.gadā
vietni apmeklēja 25 393, kas ir par 1033 lietotājiem vairāk nekā pagājušajā gadā). Analizējot
datus par mājaslapas apmeklējumu, redzams, ka mazliet vairāk kā puse no visiem lietotājiem
ir tie, kuri lapu apmeklē regulāri, pārējie ir jauni mājaslapas lietotāji, kurus izdevies piesaistīt ar
komunikācijas aktivitātēm, sadarbojoties gan ar masu medijiem, gan citām pašvaldībām, tāpat
publicējot aktualitātes sociālajos medijos un citviet.
2016.gadā lapa skatīta 140 823 reizes, no kuriem 23 587 skatījumi veikti, iepazīstoties ar VPR
jaunumiem, kur tiek publicētas visas iestādes veiktās aktivitātes, pausts viedoklis par dažādām
reģionāla un valsts mēroga aktualitātēm, atspoguļots projektu ieviešanas process un cita
būtiska informācija Vidzemes reģiona iedzīvotājam. Katras dienas noslēgumā sistēma apkopo
pa dienu ievietoto informāciju, izsūtot to uz e-pastiem – ikviens interesents var pieteikties šo
jaunumu saņemšanai.
Tāpat reizi divos mēnešos tika veidots izdevums “VPR Jaunumi” par pēdējo mēnešu
aktualitātēm VPR darbā, to izsūtot reģiona pašvaldībām, iestādēm, sadarbības partneriem un
citiem interesentiem, kā arī publicējot to VPR mājaslapā.
Aktīva komunikācija notiek arī sociālo tīklu vietnēs, galvenokārt koncentrējoties uz sabiedrības
informēšanu VPR Facebook kontā, www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions, atzīstot
to par prioritāru. Kopumā 2016. gada laikā Facebook kontam sākuši sekot 358 jauni interesenti,
gadu noslēdzot ar 996 sekotājiem. Saglabāta arī informācijas izplatīšana Twitter kontā.
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5.attēls VPR mājaslapa konts www.facebook.com

Ik gadu, arī 2016. gadā ārvalstu partneriem tika sagatavots informatīvs materiāls par VPR
līdzšinējo darbību un prioritārajām jomām. Izdevumā tiek uzsvērta ilgtspējas nodrošināšana kā
panākumu atslēga, informējot izdevuma lasītājus par paveiktajiem darbiem gada laikā.
2016. gadā VPR turpināja rīkot dažādus seminārus pašvaldību speciālistiem un citiem
interesentiem, pulcinot kopā dažādu jomu pārstāvjus, sniedzot tiem ne tikai vērtīgas zināšanas,
bet arī iespēju iepazīt vienam otru, diskutēt par līdzīga rakstura problēmām, meklējot kopīgus
risinājumus un dibinot kontaktus un veidojot jaunus sadarbības projektus. Prezentācijas no
semināru pasākumiem tiek augšupielādētas VPR mājaslapā www.vidzeme.lv, sadaļā VPR
Semināri, tādējādi ļaujot ar sniegto informāciju iepazīties tiem, kas pasākumā nav piedalījušies.
Ikdienā iestādes sabiedrisko attiecību speciālisti nodrošina regulāru informācijas apmaiņu,
nodrošinot informācijas nodošanu gan reģionālajiem, gan nacionālajiem masu medijiem, kā arī
cieši sadarbojoties ar VPR pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem un citiem
speciālistiem. Tāpat informācija (preses relīzes, viedokļraksti) tiek nosūtīti iestādēm un
organizācijām, kurām tā varētu būt saistoša.

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.
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5 2017. GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
5.1 IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ UZSĀKTIE PASĀKUMI, NĀKAMĀ GADA GALVENIE
UZDEVUMI UN PASĀKUMI
Kopumā nākamajā gadā VPR plāno veikt šādus pasākumus:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

turpināt darbu, kas saistīts ar visiem reģiona sadarbības partneriem, izvērtējam
iespējas piesaistīt jaunus reģionāla līmeņa projektu sadarbības partnerus;
turpināt attīstīt aktivitātes, kas saistītas ar pašvaldību, uzņēmēju un nevalstisko
organizāciju konsultēšanu;
piedalīties visos reģiona kompetencei un finanšu iespējām atvērtajos projektu
konkursos;
sniegt ieteikumus, aizstāvēt pašvaldību intereses projektu pieteikumu sagatavošanā
ES Struktūrfondu, Kopienas iniciatīvu un citu finanšu instrumentu finansējuma
saņemšanai;
celt pašvaldību darbinieku kapacitāti, organizējot apmācību seminārus un pasākumus
visu līmeņu plānošanas dokumentu aktualizēšanā.;
stiprināt reģiona, it īpaši Latvijas-Krievijas, Latvijas Igaunijas pierobežu pašvaldību
attīstību konkurētspējas veicināšanā nacionālajā un starptautiskajā līmenī;
attīstīt sadarbību un radīt pozitīvu tēlu par reģiona attiecībās ar ārvalstīm,
starptautiskajām institūcijām, citiem potenciālajiem investoriem;
turpināt līdzdalību citu institūciju un reģionu organizētajos projektos, ja tie dod labumu
Vidzemes plānošanas reģionam.
pārstāvēt reģiona pašvaldību intereses attiecībās ar valsts, citu reģionu,
starptautiskajām institūcijām un ārvalstīm.

2017.gadā Teritoriālās plānošanas nodaļas darbs tiks turpināts saskaņā ar spēkā esošajiem
teritorijas attīstības plānošanas jomas normatīvajiem aktiem, VPR nolikumiem, Attīstības
padomes lēmumiem u.t.t. Darba plānā paredzēts darbs pie VPR attīstības programmas 20152020 Rīcības plāna aktualizācijas un ikgadējā uzraudzības ziņojuma sagatavošanas.
Darbs turpināsies pie VPR Alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas progresa
analīzes, sagatavojot pašreizējās situācijas analīzi, kā arī nodrošinot Sociālo pakalpojumu
koordinēšanas speciālista darbību reģionā.
Spēcinot uzņēmējdarbības sektoru, plānots sniegt atbalstu reģiona klasteriem, organizējot ne
tikai savstarpējās tikšanās un dažādus informatīvus pasākumus, bet arī rosinot jaunu uzņēmēju
pievienošanos klasteriem. 2017. gadā turpinot veiksmīgi uzsākto darbu Latvijas augstvērtīgas
un veselīgas pārtikas klasterī, tiks izstrādāti jauni uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi,
organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem, kā arī citi vērtīgi pasākumi zināšanu
celšanai un sadarbības veicināšanai. Liels tematiskais uzsvars arī klasteru attīstībā tiks likts uz
viedajām specializācijām.
Tiks turpināts darbs pie uzņēmējdarbības attīstības, rosinot uzņēmējus ne tikai sadarboties, bet
organizējot arī dažādus pasākumus uzņēmēju, izglītības un pētniecības iestāžu sadarbības un
zināšanu pārneses veicināšanai, vienlaikus rosinot uzņēmējus domāt arī par sociālas
uzņēmējdarbības attīstīšanu un labo prakšu pārņemšanu. Būtisks instruments investīciju
piesaistei, kā arī informācijas apritei un apmaiņai notiks atsevišķā izveidotā portālā
invest.vidzeme.lv. Tajā atrodamā investīciju objektu datu bāze būs šobrīd plašākā datu bāze
Vidzemē, kurā vienkopus būs iespējams atrast informāciju par visu 26 Vidzemes pašvaldību
piedāvājumā esošajiem investīciju objektiem.
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Nākamajā pārskata gadā plānots izstrādāt VPR pētniecības un attīstības vides konteksta
profilu, izveidot un uzturēt ģeomātikas rīku risinājumus, to lietojuma lietderību skaidrojot arī
plašākai sabiedrībai.
Liela uzmanība tiks vērsta uz energoefektivitātes jautājumiem. Plānots izveidot
energopārvaldības sistēmu reģionā – darbs tiks veikts sadarbībā ar pašvaldībām, enerģijas
ražotājiem, uzņēmējiem un pētniekiem. Izstrādājot un īstenojot energopārvaldības nozares
līderu apmācību programmu, tiks sniegtas būtiskas zināšanas pašvaldību pārstāvjiem, rosinot
ievērojami uzlabot energosaimniecību, radīt jaunus energoplānus un veidot kopumā sekmīgu
energopārvaldību reģionā. Tāpat plānots apkopot energopārvaldību raksturojošus datus
Vidzemē.
Būtiskas aktivitātes tiks veiktas, lai apzinātu un kartētu reģiona degradētās, piesārņotās un
potenciāli piesārņotās teritorijas, vairākās no tām veicot pilottestus, tādējādi testējot
atšķirīgas attīrīšanas metodes, lai veidotu praktiski lietojamu metodoloģiju arī turpmāku šādu
vietu uzraudzīšanai.
Sabiedriskā transporta nodaļa 2017. gadā un turpmāk nodrošinās Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likumā deleģēto funkciju izpildi. Plānots paveikt šādus uzdevumus:
1. sadarbībā ar Autotransporta direkciju: izstrādās priekšlikumus iesniegšanai Sabiedriskā
transporta padomē attiecībā uz maršrutu tīkla pārzināšanu;
1.2. gatavos priekšlikumus sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu un to izmaiņu
noteikšanai;
2. noskaidros un apkopos plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību un iedzīvotāju
viedokļus par maršrutu tīklu plānošanas reģiona teritorijā;
3. apkopos un pārstāvēs reģionā ietilpstošo pašvaldību viedokli ar sabiedriskā transporta
pakalpojumiem saistītajos jautājumos Sabiedriskā transporta padomē;
4. analizēs un izvērtēs Sabiedriskā transporta padomē izskatāmos jautājumus un
sagatavotos lēmumprojektus, to atbilstību novadu pašvaldību interesēm;
5. sagatavos informāciju par plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību jautājumiem un citu
Autotransporta direkcijas pieprasīto informāciju, kas nepieciešama Sabiedriskā
transporta padomes lēmumu pieņemšanai;
6. analizēs esošo reģionālo maršrutu tīklu, plānos reģionālās nozīmes maršrutus atbilstoši
pasažieru plūsmai;
7. apkopos pašvaldību, iedzīvotāju, uzņēmēju un citu juridisko personu viedokli un
ieteikumus par esošo reģionālo maršrutu tīklu un sniegtajiem sabiedriskā transporta
pakalpojumiem;
8. sekos līdzi pašvaldību, skolu un citu iestāžu slēgšanai vai atvēršanai un to darba laika
izmaiņām, lai ievērtētu izmaiņas, sagatavojot grozījumus maršrutu tīklā;
9. analizēs informāciju par novadu pašvaldību veiktajiem skolēnu pārvadājumiem, to
ietekmi uz pasažieru plūsmu reģionālās nozīmes maršrutos;
10. sniegs viedokli Autotransporta direkcijai par reģionālās nozīmes maršrutu tīklu izstrādi
un grozījumiem;
11. nodrošinās Sabiedriskā transporta padomi un Autotransporta direkciju ar informāciju,
kas nepieciešama, lai saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6.panta
ceturto daļu, izvērtētu sabiedriskā transporta pakalpojuma (maršruta vai reisa)
nepieciešamību un pietiekamību atbilstoši iedzīvotāju interesēm;
12. ierosinās un iesniegs priekšlikumus Autotransporta direkcijā par jauna maršruta vai reisa
atklāšanu, grozīšanu vai slēgšanu;
13. ierosinās izskatīšanai jautājumu par eksperimentālo pārvadājumu atklāšanu jaunā
maršrutā vai reisā;
14. apsekos pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā un sniegs priekšlikumus par to
nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu kustības sarakstos vai maršrutu
aprakstos, tā veikšanai:
14.1. iegūs un apstrādās datus par pieturvietu atrašanās vietām (koordinātēm),
aprīkojumu (pieturas zīme, nojume, soliņš, atkritumu urna, autobusu kustības
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saraksts), ievadīšanai datu bāzē;
14.2. veiks regulāru pieturvietu apsekošanu, apzinot to tehnisko stāvokli un
autobusu kustību sarakstu esamību;
14.3. informēs pieturvietu uzturētājus (novadu pašvaldības, VAS „Latvijas Valsts
ceļi”) par neatbilstošu pieturvietu tehnisko stāvokli un nepieciešamajiem
uzlabojumiem;
14.4. noskaidros un apkopos iedzīvotāju un potenciālo pasažieru viedokli par
pieturvietu izvietojumu un nepieciešamību to pārvietošanai;
14.5. analizēs esošo pieturvietu nosaukumus un sadarbībā ar reģiona pašvaldībām
sagatavot priekšlikumus attiecīgo pieturvietu nosaukumu nomaiņai, kuri nosaukti
kļūdaini vai neatbilst konkrētai vietai un šobrīd lietotajiem vietvārdiem;
14.6. saskaņos ar Autotransporta direkciju pieturvietu izvietojumu reģionālās
nozīmes maršrutos;
14.7. saskaņos ar Autotransporta direkciju pieturvietas nosaukuma piešķiršanu
reģionālās nozīmes maršrutos ārpus republikas pilsētas administratīvās teritorijas
robežām;
15. atbilstoši savai kompetencei uzraudzīs likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu
sabiedriskā transporta nozarē un sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā
maršrutu tīklā;
16. veiks citus uzdevumus atbilstoši Sabiedriskā transporta padomes lēmumiem;
17. gatavos un sniegs atzinumus normatīvo aktu projektiem sabiedriskā transporta nozarē;
18. gatavos un sniegs informāciju plānošanas reģiona Attīstības padomei, Sabiedriskā
transporta komisijai un novadu pašvaldībām par aktuāliem jautājumiem un situāciju
sabiedriskajā transportā un sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem reģionā;
19. nodrošinās fizisku un juridisku personu iesniegumu izskatīšanu un atbilžu sagatavošanu
par kompetencē esošajiem sabiedriskā transporta jautājumiem;
20. sagatavos un sniegs pieprasīto informāciju Satiksmes ministrijai, Autotransporta
direkcijai un citām institūcijām par sabiedriskā transporta funkciju veikšanu;
21. pēc plānošanas reģiona vadības rīkojuma vai pilnvarojuma pārstāvēs plānošanas
reģionu un tā vārdā sadarbosies ar valsts pārvaldes institūcijām, plānošanas reģiona
pašvaldībām, starptautiskajām institūcijām, juridiskām un fiziskām personām
sabiedriskā transporta nozarē;
22. turpinās 2016.gadā uzsāktā pilotprojekta „MAMBA” idejas mērķtiecīgu attīstīšanu.
Stiprinot reģiona kultūras attīstību, 2017. gadā turpināsies darbs pie Vidzemes kultūras
programmas ieviešanas. Galvenās nākamā gada aktivitātes saistītas ar Vidzemes kultūras
programmas projektu ieviešanu, tās laikā tiks nodrošināts konsultatīvais atbalsts un
pārraudzība, tajā skaitā, nodrošinot arī publicitātes aktivitātes. Tāpat tiks nodrošināta arī katra
ieviešamā projekta uzraudzība un tiks gatavota programmas gala atskaite. Plānots arī
piedalīties LR Kultūras ministrijas organizētajās konsultatīvās komisijas sēdēs.
2017. gadā paredzēts uzsākt 6 Baltijas jūras programmas finansētus projektus ēku
energoefektivitātes paaugstināšanas, mūžizglītības un inovāciju vides attīstības un jaunu
sabiedriskā transporta risinājumu ieviešanas jomā.
Tāpat tiks attīstīti jauni projekti VPR attīstības prioritātēs, kuras šobrīd vēl netiek realizētas:
ciešāk integrēt profesionālās un augstākās izglītības saturā ar reģiona specializācijas jomām
saistītās kompetences; veicināt sabiedrības izglītošanu vides jomā un veicināt atkritumu
pārstrādi un atkārtotu izmantošanu.
2017. gadā turpināsies arī deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešana.
Paredzēts izstrādāt deinstitucionalizācijas plānu Vidzemē, lai palielinātu kvalitatīvu
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem. Plāns paredz arī
valsts sociālās aprūpes iestāžu un bērnu sociālās aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu
izstrādi, kuru mērķis ir pilnveidot šo iestāžu darbību. Tos veidojot, plānots izzināt gan
pašvaldību pārstāvju, iestāžu vadītāju un darbinieku viedokli, lai rekomendācijas, kas tiks
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iestrādātas plānos, būtu jēgpilnas un saskanētu arī ar pašu iestāžu plānoto attīstības vīziju,
nodrošinot ģimeniskai videi tuvinātus apstākļus. Tāpat projektā plānots izsludināt iepirkumu
centralizētajai komunikācijas stratēģijas ieviešanai visā valstī, kas paredz virkni pasākumu un
aktivitātes veikt arī Vidzemē. Tiks turpināts darbs, informējot sabiedrību ne tikai par projekta
ieviešanas gaitu un paveiktajiem darbiem, bet arī veidojot publikācijas un ierakstus sociālajos
medijos, tādējādi veidojot sabiedrībā pozitīvu noskaņu un vēlmi līdzdarboties, lai nodrošinātu
veiksmīgu deinstitucionalizācijas procesu gan Vidzemē, gan arī valstī kopumā visām projektā
noteiktajām mērķgrupām -pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, kā arī ilgstošā ārpus ģimenes aprūpē
esošajiem bērniem, t.s. bērnu namos. 2017. gadā turpināsies pieteikšanās izvērtēšanas
procesam bērniem sociālajai rehabilitācijai, tāpat plānots, ka noslēgsies arī individuālo atbalsta
plānu izstrāde personām sociālo pakalpojumu saņemšanai Vidzemē. Vienlaikus notiks
intensīvs darbs gan ar pārējiem plānošanas reģioniem, gan Labklājības ministriju, NVO
pārstāvjiem un citām iesaistītajām pusēm, veiksmīgam projekta ieviešanas nodrošinājumam.
VPR par būtisku atzinis sadarbības veicināšanu starp attīstības centriem, pilsētām un lauku
teritorijām, arī deinstitucionalizācijas projekta kontekstā.
Joprojām tiks veikts darbs tūrisma piedāvājuma dažādošanā un popularizēšanā gan vietējiem,
gan ārvalstu tūristiem. Īpašs uzsvars tiks likts uz kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgu
izmantošanu, gastronomiskā tūrisma virziena attīstību, industriālā mantojuma iedzīvināšanu
tūrisma plūsmas palielināšanai un citām aktivitātēm, tādējādi veidojot dažādus integrētus
tūrisma piedāvājumus, stiprinot tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti un zināšanas, kā arī
sniedzot atbalstu piedāvājuma popularizēšanai gan ar dažādiem mārketinga rīkiem un
pasākumiem, gan organizējot seminārus, piedaloties tūrisma izstādēs, organizējot Latvijas un
citu valstu tūroperatoru un tūrisma nozarē atpazīstamu žurnālistu vizītes.
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