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VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Priekšvārds
Katrs gads Vidzemes plānošanas reģionam nes
līdzi jaunus darbus, jaunus izaicinājumus. Arī
2017. gadā bijis daudz darāmā, un iestādes
darbinieki veltījuši ne mazums enerģijas,
zināšanu un pūļu, lai sasniegtu ne tikai mūsu
attīstības plānošanas dokumentos definētos
mērķus, bet, lai ik dienas stiprinātu savu un sev
apkārt esošo pārliecību, ka dzīve reģionos
neapstājas un nekādā mērā neatšķiras no
lielpilsētu rosības.
Vērtējot šī gada padarītos darbus, jāsecina, ka
arvien lielāku uzmanību pievēršam dažādu
nozaru un jomu sasaistei, jo ir skaidrs, ka gandrīz
viss ir savstarpēji saistīts, un neko nav iespējams
skatīt atrauti. Īpaši, domājot par reģionālo
attīstību. Pievēršot arvien lielāku uzmanību
energopārvaldībai Vidzemē, esam iesaistījušies
iniciatīvās un īstenojam projektus, domājot par kompleksu sistēmas attīstību.
Vienlaikus gan stiprinām pašvaldību speciālistu zināšanas, stāstot, cik svarīgi ir
vispirms apdomāt pirms darīt, gan arī sniedzam plašāku ieskatu iespējamos finanšu
mehānismos, lai savus plānus īstenotu, mazinot atkarību no Eiropas Savienības
fondiem. Laiks iet uz priekšu un tehnoloģijas attīstās, reģioni ir ļoti pateicīga teritorija,
lai izmēģinātu modernus risinājumus, kas der tieši konkrētajai situācijai – jāseko
novitātēm un jāanalizē ieguvumi un zaudējumi. Tajā pat laikā, domājam ne vien par
finansēm un tehnoloģijām, bet izglītojam arī enerģijas lietotājus, mājsaimniecību
pārstāvjus, tostarp bērnus, jo pašvaldību pūles vairot energoefektīvu ēku īpatsvaru
būs veltas, ja iedzīvotāji nepratīs tās pareizi lietot un turpinās sekot saviem vecajiem
paradumiem. Šis ir viens no piemēriem, kas rāda, ka zobratu mehānisms veic savu
darbu tad, ja vienlaikus iekustina katru no tā elementiem.
Līdzīga situācija izveidojusies, īstenojot deinstitucionalizācijas projektu. Mēs
palīdzēsim cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem sniegt sociālos pakalpojumus
tuvāk dzīvesvietai, rosināsim viņus uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, kamēr neatbildēts
palicis jautājums, kā šie cilvēki spēs nodrošināt sev ienākumus, lai samaksātu
rēķinus, iekārtotu dzīvesvietu. Tāpēc vienlaikus, ārpus šī projekta ietvara,
popularizējam sociālo uzņēmējdarbību kā vienu no uzņēmējdarbības formām, stāstot
par iespējām, vedot kopā potenciālos darba devējus un darbiniekus, lai tie iepazītos
un lauztu stereotipus.
Esam pievērsuši pastiprinātu uzmanību arī komunikācijai, argumentējot un
skaidrojot. 2017. gadā vairākkārtīgi atgādinājām, ka sadarbība nav iespējama
mākslīgi iezīmējot kartē teritorijas. Ilgtspējīgai attīstībai par pamatu nereti ir
sadarbība, kas veidojas pat pēc brīvprātības principa, sekojot iedzīvotāju
vajadzībām un konkrētajam mērķim, nevis domājot par attīstību, kas beidzas līdz ar
robežu. Tieši tas pats attiecas arī uz sabiedriskā transporta plānošanu – iedzīvotāju
mobilitātei robežas neeksistē, tiem jānokļūst no viena galapunkta uz otru, nedomājot
par to, cik novadi vai reģioni jāšķērso. Radot noteikumus, kā sistēmai jāfunkcionē,
taču nepajautājot tiešās mērķgrupas viedokli, ir tuvredzīgi, un agri vai vēlu, darbs būs
atkal jāpārdara. Gribas teikt, ka mūs sadzirdēja un esam rosinājuši ne vienu vien
diskusiju sabiedrībā par aktuāliem un nozīmīgiem jautājumiem, kas skar reģionu
iedzīvotāju ikdienu.
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Paradoksāli, tomēr joprojām, apstiprinot ikgadējo darba plānu, kas cieši saistīts ar
attīstības dokumentos nosauktajiem mērķiem, tā izpildei finansējumu nākas meklēt
pašu spēkiem. Šobrīd, veiksmīgi startējot dažādos starptautisko projektu konkursos,
mums ir izdevies piesaistīt ievērojamu apjomu Eiropas Savienības finanšu līdzekļu,
īstenojot lielāko daļu aktivitāšu. Esmu patiesi lepns par Vidzemes plānošanas
reģiona darbiniekiem, kuru pieredze un zināšanas ir neatsverama – mūs pazīst
Eiropā un tiekam uzskatīti par nopietniem partneriem, ar kuriem kopā veicināt
attālināto reģionu izaugsmi un attīstību.
Neskatoties uz to, ka Reģionālās attīstības likumā plānošanas reģioniem uzticētas
vien dažas funkcijas, esam iesaistījušies dažādās iniciatīvās, uzskatāmi parādot, ka
darbojamies teju pēc brīvprātības principa, vienlaikus sasniedzot ievērojamus
rezultātus. Esam bijuši drosmīgi un rosinājuši diskusiju par mūžizglītības kvalitāti
Baltijas jūras reģionā, tādējādi aktualizējot jaunu tēmu, kas tuvākajos gados cieši
skars ikvienu – gan mūs pašus, gan arī institūcijas, kas atbildīgas par šīs nozares
jautājumiem. Eiropas demogrāfijas profils mainās un to nevar neņemt vērā. Vairākas
Eiropas valstis šo ziņu jau uzklausījušas un pievienojušās partnerībai.
Šīs ir tikai pāris lietas, ko darām! Tāpēc aicinu pārlapot 2017.gadā paveiktā
apkopojumu, kā arī ikdienā sekot līdzi Vidzemes plānošanas reģiona aktivitātēm gan
mūsu mājaslapā, gan ierodoties klātienē uz mūsu organizētajiem pasākumiem. Mēs
esam atvērti jaunām idejām un sadarbības formām.
Jāatceras, ka mēs visi – darbinieki gan pašvaldībās, gan plānošanas reģionā, gan
valsts iestādēs strādājam savu iedzīvotāju interesēs. Mēs vēlamies strādāt tā, lai
ikviens reģiona iedzīvotājs justu, ka ir mums vajadzīgs un mēs esam vajadzīgi viņam.
Turklāt mums jārada pārliecība, ka ikviena līdzdarbošanās un iesaiste mums ir ļoti
būtiska. Jo, kam gan citam mēs strādājam.
Visbeidzot, vēlos plānošanas reģiona darbiniekiem katram personīgi teikt paldies par
viņu paveikto līdz šim – esmu patiesi lepns strādāt plecu pie pleca ar šādiem
cilvēkiem!

Vidzeme – ceļš ved augšup!

Patiesā cieņā

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 2017. gadā
bija 191 794 iedzīvotāji, to skaits ir samazinājies, jo 2016. gadā Vidzemes reģionā tika reģistrēti
195 998 iedzīvotāji.
Dzimušo skaits 2017. gadā Vidzemes reģionā – 1919 jeb 10,01 jaundzimušie uz 1000
iedzīvotājiem (2016. gadā uz katriem 1000 iedzīvotājiem bija 8,51 jaundzimušie).
Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati, uz 2017. gada decembri reģistrēti 6572
bezdarbnieki, bezdarba līmenis Vidzemes reģionā – 7,5%.
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2.attēls. Iedzīvotāju blīvums Vidzemes plānošanas reģionā, 2017. gada sākumā (pēc Centrālās statistikas
pārvaldes datiem)

Vidzeme ir Eiropas Savienības robežreģions, ko šķērso vairāki nozīmīgi starptautiskie
transporta koridori, nodrošinot Vidzemei tiešus sakarus ar lielākajiem reģionu centriem kaimiņu
valstīs - Tartu un Tallinu Igaunijā, un Pleskavu, Novgorodu un Sanktpēterburgu Krievijā.

1.1 IESTĀDES JURIDISKAIS STATUSS
Vidzemes plānošanas 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 2017. gadā pildīja šādā
sastāvā:
Hardijs Vents
Gints Kukainis
Ričards Gailums
Arturs Dukulis
Elita Eglīte
Jānis Liberts
Māris Zvirbulis
Guntars Štrombergs
Jānis Rozenbergs
Vilnis Špats
Guntars Velcis
Andris Vējiņš
Jānis Olmanis
Ainārs Šteins
Tālis Salenieks
Laimis Šāvējs
Agris Lungevičs
Harijs Rokpelnis
Jānis Zuments
Elīna Stapulone
Evija Zurģe
Guntis Gladkins
Jānis Pētersons
Vents Armands Krauklis
Māris Justs
Ella Frīdvalde-Andersone
(līdz 28.09.2017)

Attīstības padomes priekšsēdētājs
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs
Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs
Amatas novada domes priekšsēdētāja
Apes novada domes priekšsēdētājs
Beverīnas novada domes priekšsēdētājs
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
Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs
Priekuļu novada domes priekšsēdētāja
Raunas novada domes priekšsēdētāja
Rūjienas novada domes priekšsēdētājs
Strenču novada domes priekšsēdētājs
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja/s

Indriķis Putniņš (ar
29.09.2017)
Kopš 2013. gada pašvaldību vēlēšanām Attīstības padomes priekšsēdētāja pienākumus veic
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents. 2017. gada 28. jūlijā tika sasaukta VPR
kopsapulce, kuras laikā atkārtoti par VPR Attīstības padomes priekšsēdētāju ievēlēja
Pārgaujas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Hardiju Ventu, bet padomes
priekšsēdētāja vietnieka amatā – Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Gintu
Kukaini.
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes lēmumu izpildi nodrošina reģiona
izpildinstitūcija – VPR administrācija un 5 nodaļas – Teritoriālās plānošanas nodaļa, Finanšu
un budžeta plānošanas nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, Sabiedriskā transporta nodaļa
un Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs. Kopš 2006. gada administrācijas vadītāja – Guna
Kalniņa-Priede.
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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 programmu 2015-2020
Saskaņā ar VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030, Vidzemes stratēģiskais mērķis ir sekmēt
līdzsvarotu reģiona sociālo, ekonomisko un teritoriālo attīstību, īstenojot uz elastīgumu vērstu
integrētu starpsektoru attīstības politiku, kas nodrošina reģiona ekonomisko un teritoriālo
priekšrocību izmantošanu iedzīvotāju labklājības un drošumspējas palielināšanai.
Attīstības plānošanas dokumentos izvirzīti trīs horizontālie principi, kas jāievēro, lai sasniegtu
Vidzemes stratēģiskos mērķus un prioritātes:
1. SASNIEDZAMĪBA – veicot mērķtiecīgas darbības sasniedzamības risinājumu
apzināšanā, izveidē un attīstīšanā;
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;
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-

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.
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteiktas sekojošas funkcijas:

-

-

sagatavot priekšlikumus Sabiedriskā transporta padomei attiecībā uz maršrutu tīkla
pārzināšanu un izstrādāt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus;
sagatavot priekšlikumus sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu un to izmaiņu
noteikšanai, kā arī citos jautājumos Sabiedriskā transporta padomes uzdevumā;
noskaidrot un apkopot plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību un iedzīvotāju
viedokļus par maršrutu tīklu attiecīgā plānošanas reģiona teritorijā;
apsekot pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā un sniegt priekšlikumus par to
nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu kustības sarakstos vai maršrutu
aprakstos;
veikt citus uzdevumus atbilstoši Sabiedriskā transporta padomes lēmumiem.

Sabiedriskā transporta padomē saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu tiek
deleģēts pa vienam pārstāvim arī no plānošanas reģioniem, tai skaitā arī no VPR, to pārstāv
Laimis Šāvējs, Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs.
Veicinot saimniecisko darbību, tiek nodrošināts koordinēts atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai
reģionā. Vienlaikus VPR organizē sadarbību un zināšanu pārnesi starp uzņēmumiem,
organizācijām, augstākās izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām, veicinot veselīgas un
augstvērtīgas pārtikas ražošanas attīstību, sekmējot tās noietu Latvijā un ārvalstīs.

1.3 REĢIONA INTEREŠU PĀRSTĀVNIECĪBA NACIONĀLĀ UN
STARPTAUTISKĀ LĪMENĪ
Vidzemes plānošanas reģiona intereses tiek pārstāvētas šādās institūcijās:
-

Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam, Apvienotās
uzraudzības komiteja
Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam,
Uzraudzības komiteja
Centrālā Baltijas programma 2014. - 2020. gadam, Uzraudzības komiteja un vadības
komiteja
Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība", Sociālo pakalpojumu attīstības
padome
Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomes Tūrisma komiteja
Interreg Europe, Projekts SKILLS+, projekta darba grupa
Interreg Europe, Projekts CLUSTER3, Ekonomikas ministrijas projekta darba grupa
Latvijas un Šveices sadarbības programma "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai
attālos vai mazattīstītos reģionos", Uzraudzības komiteja
Labklājības ministrijas ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai",
Uzraudzības padome
Izglītības un zinātnes ministrijas Pieaugušo izglītības pārvaldības padome
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Uzraudzības padome
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komiteja
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.2020. gadam, Uzraudzības
komiteja
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam Uzraudzības komiteja
Reģionālās attīstības koordinācijas padome
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-

-

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības
darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā”, 8.5.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas
ietvarstruktūrai” un 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās
izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās
kompetences pilnveidi” projektu uzraudzības padome
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta
uzraudzības komiteja
Interreg Europe programmas projekta CRE:HUB darba grupa
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas
perioda uzraudzības komiteja
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda apakškomitejas
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Konsultatīvās izvērtēšanas
darba grupas (2007.-2013. gads)
Jauniešu garantijas programmas īstenošanas konsultatīvā padome

1.4 IESTĀDES DARBĪBAS VIRZIENI, MĒRĶI UN GALVENIE UZDEVUMI
PĀRSKATA GADĀ
VPR ir dibināts ar mērķi nodrošināt Vidzemes reģiona attīstības plānošanu, koordinēšanu, kā
arī pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. VPR sniedz attīstības plānošanas
pakalpojumus nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī, kā arī nodrošina reģionālā un vietējā
līmeņa pārstāvniecību uzņēmējdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas veidošanā.
Pārstāvot 25 novadus un Valmieras pilsētu, VPR misija ir koordinēt un veicināt Vidzemes
reģiona ilgtermiņa līdzsvarotu attīstību, sniedzot efektīvus pakalpojumus reģiona iedzīvotājiem,
nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un pašvaldībām kopīgi definēto attīstības mērķu
sasniegšanai.
Darbības virzieni, mērķi un galvenie pārskata gada uzdevumi noteikti VPR Darba plānā 2017.
gadam, ko apstiprinājusi VPR Attīstības padome.
2017. gadā VPR Attīstības padome apstiprināja darba plānu, kurā noteikti šādi uzdevumi:

1.4.1
-

-

Reģionālās attīstības likumā noteiktās kompetences īstenošanai:
nodrošināt plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu aktualizāciju,
ieviešanu un ieviešanas uzraudzību;
aktualizēt VPR attīstības programmas 2015-2020 Rīcības plānu;
sagatavot VPR attīstības programmas 2015-2020 ikgadējo uzraudzības ziņojumu
sagatavot VPR Alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas progresa
analīzi
aktualizēt plānošanas dokumentu datu bāzi
veicināt sadarbību starp attīstības centriem un lauku teritorijām, organizējot apaļā
galda diskusijas ar iesaistītajām pusēm, lēmējvaru un pašvaldību plānotājiem, kā arī
sagatavot rekomendācijas sadarbības stiprināšanai un veicot aptauju par pašvaldības
līdzšinējo sadarbību
veicināt vietējo rīcības grupu aktivitātes un sadarbību, izplatīt labās prakses un
līdzdarboties vietējo rīcības grupu stratēģiju izstrādē un vērtēšanā
nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo
saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām
sniegt atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu
projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
un normatīvo aktu prasībām
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-

-

-

-

-

1.4.2
-

1.4.3
-

-

izstrādāt nosacījumus plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju
plānojumu, lokālplānojumu izstrādei
sniegt atzinumus par vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu un lokālplānojumu
atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un
normatīvo aktu prasībām
koordinēt un pārraudzīt plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības
plānošanas dokumentu izstrādi, piedaloties pašvaldību attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes aktualizācijas, ieviešanas ietvaros darba grupās, sanāksmēs un
organizējot reģiona pašvaldību plānotāju darba grupas
izvērtēt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas
reģionu attīstības plānošanas dokumentiem, sniedzot atzinumu un priekšlikumus
normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un
pilnveidošanai; nodrošināt līdzdalību darba grupās normatīvo aktu un nacionālā
līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādes/ aktualizēšanas procesā;
Sagatavot un sniegt priekšlikumus ministrijām normatīvo aktu un politikas plānošanas
dokumentu izstrādei/aktualizācijai
nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbību ar nacionālā līmeņa
institūcijām, līdzdarbojoties VARAM Koordinācijas padomē, piedaloties sanāksmēs
utt.
nodrošināt līdzdalību valsts institūciju izveidotajās vadības/uzraudzības un citās
komisijās
koordinēt un veicināt plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu
izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu

VPR administrācijas darbības nodrošināšanai
nodrošināt plānošanas reģiona attīstības padomes un administrācijas darbību,
organizējot plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes
organizēt mācību seminārus darbiniekiem
organizēt VPR administrācijas darbinieku sanāksmes
sagatavot un iesniegt attīstības padomei apstiprināšanai 2017. gada budžetu
sagatavot vienošanos par valsts budžeta finansējuma izlietojumu un to iesniegt
VARAM
sagatavot un iesniegt VARAM darba plāna ceturkšņu atskaites
sagatavot un iesniegt VARAM finanšu ceturkšņu atskaites
sagatavot un iesniegt VARAM mēneša finanšu atskaites
sagatavot un iesniegt VARAM gada publisko pārskatu
nodrošināt iestādes atpazīstamību, informēt sabiedrību par ikdienas darbību un
veicamajām aktivitātēm

Uzņēmējdarbības attīstīšanai reģionā
Veicināt uzņēmēju sadarbības, eksporta atbalsta un investīciju piesaistes pasākumus
ar partnerreģioniem, t.sk. nodrošinot publicitātes un mārketinga pasākumus
Organizēt pasākumus uzņēmēju, izglītības un pētniecības iestāžu sadarbības un
zināšanu pārneses veicināšanai
Veicināt starptautiskā, reģionālā un vietējā līmeņa labās prakses popularizēšanu
sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanā un šo prakšu pārņemšanu
Uzlabot pētniecības un attīstības infrastruktūras pakalpojumus, izstrādājot VPR
pētniecības un attīstības vides profilu, izveidojot pakalpojumu apkopojošu datu bāzi
un nodrošinot informatīvos pasākumus, t.sk. materiālus izplatīšanai
Popularizēt labās prakses uzņēmējdarbības t.sk. inovatīvās uzņēmējdarbības jomā
Izveidot potenciālo investīciju teritoriju datubāzi
Izmantot ģeomātikas risinājumu izmantošanu uzņēmējdarbības attīstībā, t.sk. tūrisma
attīstībā, attīstības plānošanā
Nodrošināt Vidzemes Uzņēmējdarbības centra darbību, sniedzot informatīvos un
konsultatīvos pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam
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-

1.4.4

Atjaunot un izplatīt informāciju mājaslapā invest.vidzeme.lv par atbalsta iespējām
uzņēmējdarbības uzsākšanai un/vai attīstībai
Sadarbībā ar atbalsta institūcijām organizēt seminārus esošajiem un topošajiem
uzņēmējiem
Apkopot informāciju un sagatavot rakstus par 26 Vidzemes veiksmes stāstiem
Sniegt atbalsta pasākumus saimnieciskās darbības veicināšanai un nodrošināšanai
Organizēt dalību izstādēs un gadatirgos
Organizēt informatīvos seminārus un pieredzes apmaiņas braucienus pašvaldību
uzņēmējdarbības speciālistiem
Organizēt tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām
Veikt Vidzemes pašvaldību uzņēmējdarbības aktivitāšu apkopojumu

Deinstitucionalizācijas procesa ieviešanai Vidzemē

-

izstrādāt deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) plānu
uzsākt centralizētās komunikāciju stratēģijas īstenošanu Vidzemes reģionā
sagatavot informāciju publicitātei par aktivitātēm projektā
nodrošināt sociālo pakalpojumu koordinēšanas speciālista darbību reģionā

-

izstrādāt rekomendācijas DI pakalpojumu nodrošināšanai reģiona
pašvaldībās, kas balstītas uz savstarpējā sadarbības principa starp attīstības
centriem, starp pilsētām un lauku teritorijām

1.4.5
-

-

-

1.4.6
-

-

-

1.4.7
-

Energopārvaldība Vidzemē
popularizēt lokālās, nacionālās un ārvalstu labās prakses pašvaldībām, uzņēmējiem
un privātpersonām par EE un AER risinājumiem un ieviešanu
ieviest energovadības sistēmu reģionālā līmenī sadarbībā ar pašvaldībām, enerģijas
ražotājiem, uzņēmējiem, pētniekiem, izveidojot reģiona energopārvaldības darba
grupu un izstrādājot un īstenojot energopārvaldības nozares līderu apmācību
programmu
nodrošināt vienotu energoefektivitātes pasākumu rezultātu uzraudzību, datu vākšanu
un apkopošanu, izstrādājot reģionālo profil, kas demonstrē esošo situāciju
energoapgādes, patēriņa un energopārvaldības jomā
informēt sabiedrību par energoplānošanu un EE un AER risinājumu ieviešanu,
izveidojot noturīgu Centrālo un Austrumeiropas valstu saziņas un pieredzes
apmaiņas tīklu par EE un AER risinājumiem un to ieviešanu

Ilgtspējīgas un pievilcīgas vides nodrošināšanai reģionā
Apzināt un kartēt reģiona degradētās, piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijas
Izplatīt labās prakses par ilgtspējīga dabas kapitāla apsaimniekošanu un piesārņoto
vietu revitalizāciju
Veicināt kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgu izmantošanu kultūras, rekreācijas
un dabas tūrisma piedāvājumā t.sk. veicinot vides pieejamību un popularizējot labās
prakses
Izvērtēt tūrisma piedāvājumu, to paplašinot un stiprinot, t.sk. apkopojot informāciju
par tūrisma produktu klāstu, īstenojot sadarbības projektus, izpētot VPR teritorijas
Hanzas pilsētu vēsturi, izveidojot jaunus riteņbraukšanas un pārgājienu maršrutus
Veidot integrētus piedāvājumus tūrisma funkcionālās teritorijas reģionā attīstībai
Popularizēt reģiona tūrisma piedāvājumus gan VPR mājaslapā, gan sociālajos tīklos
un VPR izdevumā “VPR Jaunumi”, tostarp arī masu medijos

Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera darbības
nodrošināšanai
nodrošināt reģiona uzņēmumu līdzdalību esošajos reģiona klasteros, veicinot klasteru
attīstību, stratēģisko internacionalizāciju, starptautisko un starpnozaru sadarbību
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-

-

-

1.4.8
-

1.4.9
-

izstrādāt jaunus uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus Latvijas augstvērtīgas un
veselīgas pārtikas klasterī, organizēt seminārus un pieredzes apmaiņas pasākumus
uzņēmējiem, nodrošināt klastera vadības dalību apmācībās
atbalstīt tematisko klasteru un citu tīklojumu veidošanās procesus, koncentrējoties uz
viedās specializācijas jomām, organizējot informatīvos pasākumus un izveidojot
tematisko tīklojumu
piedalīties klastera valdes sēdēs
veikt biedra naudas maksājumu par 2017. gadu
nodrošināt klastera dalīborganizāciju iesaisti projektā “5FOREXCELLENCE”,
koordinēt vietējās un starptautiskās sadarbības aktivitātes
regulāri informēt klastera dalīborganizācijas par klastera darbības aktualitātēm

Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionā
uzsākt darbu pie VPR mobilitātes plāna izstrādes
apzināt un izvērtēt reģiona sabiedriskā transporta maršrutu tīkla funkcionalitāti
izveidot transports pēc pieprasījuma sistēmu reģionā
plānot maršrutus un izvērtēt transporta plūsmas efektivitātes uzlabošanai, sniedzot
priekšlikumus
izteikt priekšlikumus Valsts autoceļu sakārtošanas programmai

Kultūras funkcijas īstenošanai reģionā
īstenot Vidzemes kultūras programmu, nodrošinot arī informatīvos materiālus
projektu konkursa dalībniekiem

1.4.10 ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana
-

-

-

-

-

-

-

Stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu
uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos
Nodrošināt VPR elektroniskās investīciju datu bāzes – portāla izstrādi
sniegt izpratni pašvaldībām, uzņēmējiem, iedzīvotājiem un citiem interesentiem par
INSPIRE direktīvas un citu Eiropas Komisijas iniciatīvu kā Koperniks / GEOSS un
INSPIRE / Copernicus / GEOSS pielietojamību.
Palielināt Vidzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas
atrodas ārpusģimenes aprūpē
Iedzīvināt vēsturiskās Hanzas savienības mantojumu mūsdienās, izveidot Hanzu par
vadošo tūrisma zīmolu Baltijas jūras reģionā un attīstīt jaunus, interesantus tūrisma
produktus.
Palielināt ilgtspējīgu piesārņoto vietu attīrīšanas metožu izmantošanu Centrālbaltijas
reģionā, Uzlabot Centrālbaltijas reģiona piesārņoto vietu attīrīšanas vadības
metodes, Uzlabot Centrālbaltijas reģiona piesārņoto vietu vizualizāciju un
prioritizēšanu
Paaugstināt projekta īstenošanā ieinteresēto pušu (stakeholders) kapacitāti, lai gūtu
labumu no TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācijas ilgtspējīgai izaugsmei un
teritoriālai kohēzijai Baltijas jūras reģionā
Uzlabot tūrisma sektora mazo un vidējo komersantu konkurētspēju, attīstot tūrisma
galamērķu pārvaldību
Attīstīt videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas partneru
reģionos
uzlabot reģionālās politikas un programmas, kas atbalsta inovāciju ieviešanu MVU
atbalstam; noteikt MVU inovatīvo potenciālu un palīdzēt tiem augt un paplašināt savu
darbību, izmantojot inovāciju iedzīvināšanas plānu un inovāciju vadību, kā arī
atbalstu klasteru sadarbībai un starptautiskajām aliansēm
Veicināt iekšzemes ūdensceļu reģionu dabas un kultūras mantojuma integrētu
pārvaldību, kā arī veicināt kopīgu izpratni visos sektoros par ilgtspējīgas vērtības
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-

-

paaugstināšanas nozīmi un nepieciešamību veidot viesu apzinīgu attieksmi pret
dabas objektiem
analizēt iespējas un identificēt labākos piemērus, lai rezultātā izveidotu jaunus,
efektīvākus atbalsta līdzekļus un vadlīnijas, kurus būtu iespējams ieviest starpnozaru
inovāciju un pētniecības pārnesei un sadarbības veicināšanai starp zinātnes un
tehnoloģiju centriem un reģionālo biznesa sektoru viedās specializācijas jomās
uzlabot Pētniecības un inovāciju infrastruktūras ietekmējošo politiku efektivitāti un to
ietekmi uz sociālo un ekonomisko izaugsmi

1.4.11 Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana
Nodrošināt uzturēšanu šādiem pabeigtiem projektiem:
-

-

-

“Tehniskā palīdzībā ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007.-2013.)”, īstenojot ikgadējā
Vidzemes reģiona uzņēmēju apbalvošanas pasākumu un izdodot brošūru “Vidzemes
stāsti 2017”
“Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica
tūrisma maršruta izstrādē” (Via Hanseatica), organizējot partneru sanāksmes, uzturot
un aktualizējot datu bāzi, nodrošinot regulāru publicitāti, izstrādājot jaunus tūrisma
piedāvājumus, kā arī izplatot informatīvos drukātos materiālus
“Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”
(Riverways), aktualizējot informāciju www.upesoga.lv un izplatot informatīvos
materiālus

1.5 ĪSTENOTĀS BUDŽETA PROGRAMMAS (APAKŠPROGRAMMAS)
2017. gadā VPR īstenoja šādas budžeta programmas (apakšprogrammas):
- 30.00.00 “Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti”;
- 31.00.00 “Atbalsts plānošanas reģioniem”;
- 63.07.00 “Eiropas sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)”;
- 67.06.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana”;
- 69.08.00 “Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un
pasākumi (2014-2020)”;
- 70.08.00 “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošana”;
- 71.06.00 “Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto
programmu, projektu un pasākumu īstenošana”;
- 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”.

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 2017. GADĀ
Viens no galvenajiem instrumentiem, kā ieviest VPR stratēģiju un attīstības programmu,
joprojām ir dalība starptautisko projektu konkursos, piesaistot papildu finansējumu.

Pārskats par budžeta izpildi
Likums/plāns gadam
Izpilde pēc uzkrāšanas principa
Klasifikācijas
kods

A
I.
3.0
4.0
5.0
II.

Posteņa nosaukums

likumā/ plānā
apstiprināts

B
IEŅĒMUMI
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Transferti
IZDEVUMI KOPĀ
II. IZDEVUMI KOPĀ

iepriekšējā
pārskata
periodā

pārskata
periodā

1
1 42 67 09
0
0
1 42 67 09
2 48 80 61

16
1 62 05 93
2 43 97
23 60 72
1 36 01 24
1 54 46 99

17
1 13 42 27
1 24 24
14 99 92
97 18 11
1 26 76 18

2 48 80 61

1 54 46 99

1 26 76 18

1.0.

Uzturēšanas izdevumi

2 46 95 74

1 52 91 11

1 18 31 65

1.1.

Kārtējie izdevumi

1 33 02 48

1 28 01 85

71 02 17

1.5.

Uzturēšanas izdevumu transferti

1 13 93 26

24 89 26

47 29 48

2.0.

Kapitālie izdevumi

1 84 87

1 55 88

7 51 35

2.1.

Pamatkapitāla veidošana

1 84 87

1 41 16

1 19 43

2.2.

Kapitālo izdevumu transferti
Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un
nav klasificēti iepriekš

0

14 72

6 31 92

0

0

93 18

3.0.

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

1. PAMATDARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI
1. Veikta plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība
1.1.
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2015-2020 Rīcības plāna
Aktualizēts rīcības plāns (1)
aktualizēšana (1)
1.2.
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2015-2020 ikgadējā uzraudzības
Sagatavots uzraudzības ziņojums (1)
ziņojuma sagatavošana (1)
1.3.
Uzsākta VPR Alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas progresa
Sagatavota pašreizējās situācijas analīze (1)
kvalitatīvā analīze (1)

1.4.

Plānošanas dokumentu datu bāzes aktualizēšana (1)

1.5.

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

Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze
(1)
Izstrādāts deinstitucionalizācijas plāns (1)

4.ceturksnī:
- Apstiprināts aktualizētais VPR Attīstības programmas 2015-2020 Rīcības plāns 31.12.2017.
Apstiprināts VPR Attīstības programmas 2015-2020 uzraudzības ziņojums 31.12.2017.
(3.ceturksnī)
1.ceturksnī:
-Izsludināts iepirkums
4.ceturksnī:
-Veikts Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010.2017.gadam ieviešanas rezultātu izvērtējums
Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (3.ceturksnī)
1.ceturksnī:
-Izsludināts iepirkumu konkurss par deinstitucionalizācijas plāna izstrādi (1.ceturksnī)
2.ceturksnī:
-Noslēgts līgums par deinstitucionalizācijas plāna izstrādi
4.ceturksnī:
-Sagatavota deinstitucionalizācijas plāna 1.redakcija, notikusi sabiedriskā apspriešana

1.6.

Informatīvu un izglītojošu pasākumu īstenošana, kas veicina deinstitucionalizācijas
plāna īstenošanu

Centralizētas komunikāciju stratēģijas īstenošanas
uzsākšana Vidzemes reģionā (1)

1.7.

Sociālo pakalpojumu koordinēšanas speciālista darbības nodrošināšana reģionā

Nodrošināta speciālista darbība (1)

1.8.

Reģiona uzņēmumu līdzdalība esošajos reģiona klasteros, veicinot klasteru attīstību,
stratēģisko internacionalizāciju, starptautisko un starpnozaru sadarbību

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

1.ceturksnī:
Labklājības ministrija izsludinājusi metu konkursu par informatīvu un izglītojošu pakalpojumu
īstenošanu
1.-4.ceturksnī:
Nodrošināta speciālista darbība projekta "Vidzeme iekļauj" ietvaros
1.ceturksnī:
- Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera (LAVPK) valdes locekļu dalība Klasteru
vadības ekselences starptautiskajā apmācību kursā Tallinā, Igaunijā 09.-13.01.2017. (1)
- Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera valdes locekļu pieredzes apmaiņas
vizīte "Business Upper Austria" klasteru jumta organizācijā Austrijā 07.02.2017. (1)
- SIA "Very Berry" uzņemts par LAVPK biedru (1)
2.ceturksnī:
- LAVPK uzņēmumu dalība konsultāciju seminārā par organisko produktu eksporta attīstības
stratēģijas izstrādi klasterim, ko vadīja eksperts no Somijas Erkki Poytaniemi. Semināra
norises vieta SIA Valmiermuižas alus ražotnē, 19.04.2017. (1)
- LAVPK valdes locekļa dalība pieredzes apmaiņas vizītē pie pārtikas klastera "FoodNetwork"
Kopenhāgenā, Dānijā, 07.-08.06.2017. (1)
- Vidzemes Augstskola, Vides Risinājumu Institūts, SIA Rāmkalni Nordeco, SIA Dimdiņi, SIA
Skrīveru saldumi uzņemti par LAVPK biedriem (5)
3.ceturksnī:
- LAVPK valdes locekļa dalība starptautiskajā klasteru konferencē "5th Cluster Matchmaking
Conference
- Bringing Cluster Collaboration to the Next Level" Štutgartē, Vācijā 21.-22.09.2017. (1)

4.ceturksnī:
-LAVPK biedru dalība Zviedrijas Institūta projekta "Green Innovation Governance" un BSR
Innovation Express programmas projekta "Pack&Food Baltic" kopīgajā seminārā ar
ekspertiem un uzņēmumiem no Dānijas "Food Network" pārtikas klastera un Krinova zinātnes
parka Zviedrijā 11.10.2017., Valmiermuižā (1)

1.9.

1.10.

Jaunu uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu izstrāde Latvijas augstvērtīgas un
veselīgas pārtikas klasterī

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

Izstrādāti atbalsta pakalpojumi klasterī (ziņojums) (1);
Organizēti semināri (1);
Klastera vadības dalība apmācībās (1)
Dalība pieredzes apmaiņas pasākumos (1)

- Noorganizēti informatīvie pasākumi (6)
- Tematiskie tīklojumi, kas darbojas VPR (1)

-Kopumā biedrībā 2017.gadā netika uzņemts plānotais jauno biedru skaits ārējo apstākļu dēļ.
1.ceturksnī:
- Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera (LAVPK) valdes locekļu dalība Klasteru
vadības ekselences starptautiskajā apmācību kursā Tallinā, Igaunijā 09.-13.01.2017. (1)
- Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera valdes locekļu pieredzes apmaiņas
vizīte "Business Upper Austria" klasteru jumta organizācijā Austrijā 07.02.2017. (1)
2.ceturksnī:
- LAVPK uzņēmumu dalība konsultāciju seminārā par organisko produktu eksporta attīstības
stratēģijas izstrādi klasterim, ko vadīja eksperts no Somijas Erkki Poytaniemi. Semināra
norises vieta SIA Valmiermuižas alus ražotnē, 19.04.2017. (1)
- Izstrādāta klastera pakalpojumu stratēģija produktu eksporta attīstīšanai (ziņojums) (1)
- LAVPK valdes locekļa dalība pieredzes apmaiņas vizītē pie pārtikas klastera "FoodNetwork"
Kopenhāgenā, Dānijā, 07.-08.06.2017. (1)
2.ceturksnī:
- Sarunu festivāla "LAMPA" ietvaros 30.06.2017. noorganizēta publiskā paneļdiskusija "Viedā
specializācija inovāciju attīstībai Vidzemē" (1)
- LAVPK pieredze klastera attīstībā prezentēta Latvijas Pašvaldību Savienības rīkotajā
diskusijā par klasteru darbību Norvēģijā un Latvijā, Rīgā 18.05.2017. (1)
- Noorganizēts publiskais seminārs projekta"5forexcellence" ietvaros "Klasteru sadarbībasasniegumi, iespējas un izaicinājumi" 12.04.2017. Rīgā, Nacionālajā Bibliotēkā (1)
- Noorganizēta starptautiska konference projekta "5forexcellence" ietvaros Rīgā, VEF
Kamerzālē 24.05.2017. "Sadarbība klasteru izaugsmei, inovāciju radīšanai un konkurētspējas
veicināšanai" (1)
3.ceturksnī:
- Projektu RATIO, SUPER un ecoRIS3 ietvaros organizēta diskusija uzņēmējiem par pētnieku
un uzņēmēju sadarbību VPR viedo specializācijas jomās 25.08.2017. (1)

1.11.

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

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

4.ceturksnī:
- Projekta "Green Innovation Governance" ietvaros organizēts seminārs 11.10.2017.
Valmiermuižā (1)
- Projekta SUPER ietvaros Valmierā, Vidzemes Augstskolā 13.12.2017. uzņēmējiem un
pētniekiem noorganizēta darba grupas diskusija par sadarbības iespējām eko-inovāciju un IT
viedās specializācijas jomā (1)
- Projekta "Livonijas kulinārais ceļš" ietvaros atklāta uzņēmumu pieteikšanās gastronomiskā
tūrisma pakalpojumu sniedzēju, produktu ražotāju un pārstrādātāju tematiskā tīklojuma
izveidei
1.ceturksnī:
- Līdz 31.06.2017. īstenots COSME programmas projekts "Pieci klasteri starpnozaru
sadarbībai (5FOREXCELLENCE) (1)
- Tiek īstenots Zviedrijas Institūta finansēts projekts "Green Innovation Government (GIG)" (1)
2.ceturksnī:
- Est-Lat programmas projekta "Smart energy community" ietvaros organizētas sanāksmes ar
Valmieras Viestura vidusskolu, Lizuma vidusskolu, Alūksnes pašvaldību kā arī ar Rouges
pašvaldību (Igaunija) un Tartu reģionālās enerģijas aģentūru (Igaunija) par projekta
aktivitātēm
- Uzsākts īstenot Igaunijas- Latvijas programmas projektu Wood & Furniture koksnes
produktu un mēbeļu industrijas uzņēmumu sadarbībai (1)
- Noslēgušās itāļu jauniešu prakses un Itālijas nodarbinātības ekspertu pieredzes vizīte
Vidzemes uzņēmumos
3.ceturksnī:
- Projekta Wood & Furniture ietvaros pētījuma virzīšana, lai apzinātu koksnes nozares
uzņēmēju izaicinājumus eksporta tirgu apgūšanā (1)
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1.12.

Pasākumi uzņēmēju, izglītības un pētniecības iestāžu sadarbības un zināšanu pārneses
veicināšanai

Organizētas sanāksmes (8)
Pieredzes apmaiņas pasākumi (2)
Izpētes vizītes (2)

4.ceturksnī:
- Uzsākta Interreg Baltijas Jūras reģiona programmas projekta RDI2CluB īstenošana
bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšanai reģionā (1)
- Uzsākta Interreg Baltijas Jūras reģiona programmas projekta GoSmart BSR īstenošana
viedās specializācijas stiprināšanai, attīstot starptautisko sadarbību (1)
- Projekta Wood & Furniture ietvaros pabeigtas pētījuma aktivitātes, lai apzinātu koksnes
nozares uzņēmēju izaicinājumus eksporta tirgus apgūšanā (1)
- Projekta Wood & Furniture ietvaros organizēts koksnes produktu prototipu izstrādes
maratons, lai veicinātu produktu ar augstāku pievienotās vērtības rašanos eksporta tirgiem
(1)
- Projekta Wood & Furniture ietvaros noorganizēts koksnes produktu prototipu izstrādes
maratons, kura laikā veicināta sadarbība starp Igaunijas un Latvijas uzņēmējiem (1)
1.ceturksnī:
- Dalība projekta atklāšanas un pieredzes apmaiņas seminārā Krinova zinātnes parkā,
Kristianstad, Zviedrijā 19.-20.01.2017. (1) GIG Projekta ietvaros
- Projekta 5FOREXCELLENCE ietvaros LAVPK valdes locekļi piedalījušies pieredzes
apmaiņā Austrijā, pie "Business Upper Austria" klasteru jumta organizācijas 07.02.2017. (1)
- Interreg Europe 2014.-2020. Projekta "RATIO" ietvaros organizēta iesaistīto pušu sanāksme
09.02.2017. (1)
- Interreg Europe 2014.-2020. projekta "SUPER" ietvaros organizēta iesaistīto pušu
sanāksme 09.02.2017. (1)
2.ceturksnī:
- GIG projekta ietvaros VPR, Vides Risinājumu Institūta, Līgatnes pašvaldību pārstāvji
piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā Rzeszov, Polijā 19.-21.06.2017. Podkorpacie
reģiona klasterī (1)
- Projekta"5FOREXCELLENCE" ietvaros LAVPK valdes loceklis piedalījies pieredzes
apmaiņas vizītē Dānijā, pie "FoodNetwork" pārtikas klastera 7.-8.06.2017. (1)
- Projekta "5FOREXCELLENCE" ietvaros organizēti divi publiskie pasākumi - Starptautiska
konference Rīgā 24.05.2017. "Sadarbība klasteru izaugsmei, inovāciju radīšanai un
konkurētspējas veicināšanai" (1), Publiskais seminārs Rīgā 12.04.2017. "Klasteru sadarbība sasniegumi, iespējas, izaicinājumi" (1)
- Interreg Europe 2014.-2020. projekta "INNO INFRA SHARE" ietvaros organizēta iesaistīto
pušu sanāksme Cēsīs 05.06.2017. (1)
- Organizēta Vidzemes plānošanas reģiona projektā iesaistīto pušu (Vidzemes Augstskolas
un Vides risinājumu institūta) dalība pieredzes apmaiņas vizītē Nīderlandē un Beļģijā 13.15.06.2017. (1)
3.ceturksnī:
- Projektu RATIO, SUPER un ecoRIS3 ietvaros organizēta diskusija par uzņēmēju un
pētnieku sadarbību un esošo pētniecības institūtu/ organizāciju piedāvājumu uzņēmējiem (3)
- Projekta RATIO ietvaros dalība pieredzes apmaiņas braucienā Čehijā, lai iepazītu inovāciju
veicināšanas instrumentus. Vizītē piedalījies arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
pārstāvis. 18.-19.07. (1)

1.13.

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

-Identificētās labās prakses (2)
-Noorganizēti informatīvie pasākumi (1)
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4.ceturksnī:
- Projekta "Green Innovation Governance" ietvaros organizēts seminārs 11.10.2017.
Valmiermuižā, kurā LAVPK biedri, kā arī pārstāvji no Latvijas Lauksaimniecības Universitātes,
Zviedrijas "Krinova" zinātnes parka (1)
- Projekta SUPER ietvaros Valmierā, Vidzemes Augstskolā 13.12.2017. uzņēmējiem un
pētniekiem noorganizēta darba grupas sanāksme par iespējām eko-inovāciju un IT viedās
specializācijas jomā (1)
- INNO INFRA SHARE projekta ietvaros noorganizēta iesaistīto pušu sanāksme Valmierā,
Vidzemes Augstskolā 21.11.2017. ar Vidzemes Augstskolas, IZM, VRI, AREI, RTU Cēsu
filiāles pārstāvju dalību, kurā tika diskutēts par reģionā pieejamās pētniecības un inovāciju
infrastruktūras pieejamības uzņēmējiem sekmēšanu (1)
- Projekta RATIO ietvaros dalība pieredzes apmaiņas braucienā Krakovā, Polijā no 11.-13.12.
Vizītē piedalījās arī LIAA, VARAM un Cēsu pašvaldības pārstāvji (1)
- RATIO projekta darba grupas diskusija 7.11., lai pārrunātu rīcības plāna izstrādi, lai
veicinātu uzņēmēju un pētniecības iestāžu sadarbību un inovācijas reģionā (1)
1.ceturksnī:

- Nodrošināts atbalsts Labklājības ministrijai semināra organizēšanā "Atbalsts sociālajai
uzņēmējdarbībai", seminārs notika Cēsīs, 25.01.2017. (1)
3.ceturksnī:
- Identificētas labās prakses Slovākijā, sadarbībā ar Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju
piedaloties konferencē "Eiropas sadarbības tīkls sociālās iekļaušanas uzņēmējdarbībai"
20.09.2017.

1.14

Pētniecības un attīstības infrastruktūras pakalpojumu uzlabošana

Organizētas sanāksmes (3);
Izstrādāts Vidzemes plānošanas reģiona pētniecības un
attīstības vides konteksta profils (1)
Izveidota datu bāze (1)
Izstrādātas komunikāciju plāns (1)
Organizēti semināri (2)
Sagatavoti informatīvie materiāli (1)

4.ceturksnī:
- Uzsākta sadarbība ar Vidzemes augstskolu projekta SEMPRE ietvaros, lai pārņemtu
projekta partneru pieredzi sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanā
1.ceturksnī:
- Nodrošināta VPR pārstāvju dalība Interreg Europe 2014.-2020. programmas projekta
"Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai (INNO INFRA
SHARE)" atklāšanas sanāksmē Boloņā, Itālijā 27.-29.03.2017. (1)
- Izstrādāts un atklāšanas sanāksmē prezentēts projekta INNO INFRA SHARE
komunikācijas plāns (1)
2.ceturksnī:
- Organizēta Interreg Eurpe 2014.-2020 projekta "INNO INFRA SHARE" iesaistīto pušu
sanāksme Cēsīs 05.06.2017. (1)
- Nodrošināta VPR pārstāvju un iesaistīto pušu (Vidzemes Augstskolas un Vides risinājumu
institūta) dalība projekta pieredzes apmaiņas vizītē Nīderlandē un Beļģijā 13.-15.06.2017. (1)
- Projekta ietvaros izstrādāts VPR pētniecības un attīstības vides konteksta profils (1)
- Izveidota projektā iesaistīto pušu datubāze (1) un reģionā pieejamās inovāciju
infrastruktūras kartējums (1)
- Vidzemes plānošanas reģiona organizēts seminārs 14.06.2017. Berlīnē "Prasmju un
kompetenču savienojamība pārdomātai specializācijai kā virzītājspēks Baltijas jūras reģiona
ilgtspējīgai attīstībai" 8. ikgadējā Baltijas jūras Stratēģijas foruma ietvaros (1)
3.ceturksnī:
- Interreg Europe 2014. -2020. projekta "INNO INFRA SHARE" ietvaros sagatavots un tiek
izplatīts informatīvais materiāls (buklets) latviski un angliski par projektu un tā pieeju inovāciju
infrastruktūras pieejamības sekmēšanai (1)

1.15.

Labo prakšu popularizēšana uzņēmējdarbības t.sk. inovatīvās uzņēmējdarbības jomā

Realizēti publicitātes un zināšanu pārneses pasākumi (4);
Organizētas sanāksmēs(4)
Izveidota darba grupa (1)

4.ceturksnī:
- Interreg Europe 2014. -2020. projekta "INNO INFRA SHARE" ietvaros sagatavots
informatīvais materiāls (e-buklets) angļu valodā, par projektā identificētajiem 20 labo prakšu
piemēriem pētniecības un inovāciju infrastruktūras pieejamības nodrošināšanā uzņēmumiem
(1)
- "INNO INFRA SHARE" projekta ietvaros noorganizēta iesaistīto pušu sanāksme Valmierā,
Vidzemes Augstskolā 21.11.2017. ar ViA, IZM, VRI, AREI, RTU Cēsu filiāle pārstāvju dalību
(1)
- "INNO INFRA SHARE" projekta ietvaros nodrošināta VPR un ViA pārstāvju dalība projekta
salīdzinošās izvērtēšanas sanāksmē Brno, Čehijā 18.-20.10.2017. (1)
- "INNO INFRA SHARE" projekta ietvaros nodrošināta VPR un LR IZM pārstāvju dalība
pieredzes apmaiņas vizītē Boloņā, Itālijā 29.11.-01.12.2017. (1)
1.ceturksnī:
- Realizēti publicitātes pasākumi Overņas (Francija) labo prakšu popularizēšanai
uzņēmējdarbības veicināšanai tūrisma galamērķos (1)
- Izveidota darba grupa "SUPER" un "RATIO" projektos
2.ceturksnī:
- Realizēti publicitātes pasākumi Vidzemes un Itālijas labo prakšu popularizēšanai
uzņēmējdarbības veicināšanai tūrisma galamērķos (2)
- Noorganizēta "Destination SMEs" partneru vizīte Vidzemē tūrisma uzņēmējdarbības labo
prakšu pārnesei (1)
- Noorganizēta "Destination SMEs" vietējās darba grupas sanāksme partneru Vidzemes
vizītes laikā (1)
- Organizēti publicitātes un zināšanu pārneses pasākumi, lai veicinātu izpratni par viedajām
specializācijas jomām sarunu festivāla LAMPA ietvaros (Projekti - EcoRIS3, RATIO, SUPER)
(1)

19

3.ceturksnī:
- Realizēts zināšanu pārneses pasākums Korkas (Īrija) labo prakšu popularizēšanai
uzņēmējdarbības veicināšanai tūrisma galamērķos (1)
- Projektu RATIO, SUPER un ecoRIS3 ietvaros organizētu pētnieku un uzņēmēju sanāksme
25.08.2017., kur dalībnieki iepazīstināti ar RATIO projekta labās prakses piemēru no Čehijas
par reģionāla līmeņa atbalsta instrumentiem (1)

1.16.

1.17.

1.18.
1.19.

Potenciālo investīciju teritoriju datubāzes izveide

Ģeomātikas risinājumu izmantošanu uzņēmējdarbības attīstībā, t.sk. tūrisma attīstībā,
attīstības plānošanā

Lokālās, nacionālās un ārvalstu labās prakses popularizēšana pašvaldībām,
uzņēmējiem un privātpersonām par EE un AER risinājumiem un ieviešanu
Energovadības sistēmas ieviešana reģionālā līmenī sadarbībā ar pašvaldībām,
enerģijas ražotājiem, uzņēmējiem, pētniekiem

1.20.

Vienotu energoefektivitātes pasākumu rezultātu uzraudzības, datu vākšanas un
apkopošanas nodrošināšana

1.21.

Sabiedrības informēšanu par energoplānošanu un EE un AER risinājumu ieviešanu

Izstrādāta potenciālo investīciju teritoriju datubāze (1)

- Izveidoti un uzturēti ģeomātikas rīku risinājumi (1)
- Popularizēti ģeomātikas risinājumi (1)

Noorganizēti semināri (1)
Izveidota reģiona energopārvaldības darba grupa (1)
Izstrādāta un īstenota energopārvaldības nozares līderu
apmācības programma

Izstrādāts reģionālais profils, kas demonstrē esošo
situāciju energoapgādes, patēriņa un energopārvaldības
jomā
Izveidots noturīgs Centrālo un Austrumeiropas valstu
saziņas un pieredzes apmaiņas tīkls par EE un AER
risinājumiem un ieviešanu (1)

4.ceturksnī:
- Realizēts zināšanu pārneses pasākums Ziemeļkarēlijas (Somija) labo prakšu
popularizēšanai uzņēmējdarbības veicināšanai tūrisma galamērķos (1)
1.ceturksnī:
- Noslēgts līgums par www.invest.vidzeme.lv izstrādi, viena no sadaļām - investīciju teritoriju
datubāze. Uzsākts darbs pie investīciju teritoriju informācijas apkopošanas un ievadīšanas
datu bāzē
2.ceturksnī:
- Izstrādāta potenciālo investīciju teritoriju datubāze www.invest.vidzeme.lv (1)
1.ceturksnī:
- Popularizēti ģeomātikas risinājumi -notikušas 3 dienu Google mārketinga mācības tūrisma
speciālistiem un uzņēmējiem (1)
2.ceturksnī:
- invest.vidzeme.lv datubāzē integrēta google interaktīvā karte ar GPS koordinātēm (1)
2.ceturksnī:
- Noorganizēts seminārs par EE, AER un energopārvaldību 20.04.2017. Smiltenē
1.ceturksnī:
- Izveidota reģiona energopārvaldības darba grupa (1)
3.ceturksnī:
- Izstrādāta Apmācības programma
- Notikušas apmācības projekta PANEL 2050 ietvaros Cesvainē, Liepājā, Raunā
3.ceturksnī:
Reģionālais profils ir izstrādāts projekta PANEL 2050 ietvaros
1.ceturksnī:
- Ir izveidots Centrālo un Austrumeiropas valstu saziņas un pieredzes apmaiņas tīkls par EE
un AER risinājumiem un ieviešanu: https://ceesen.org/ (1)
2.cetruksnī:
- Tiek paplašināts saziņas tīkla dalībnieku loks

1.22.

Reģiona degradēto, piesārņoto un potenciāli piesārņoto teritoriju, apzināšana un
kartēšana

Veikta pilotvietas izpēte (1);
Uzsākti pilottesti

3., 4.ceturksnī:
- Pastāvīgi tiek paplašināts saziņas tīkla dalībnieku loks projekta PANEL 2050 ietvaros.
Kopējais LV dalībnieku skaits 30
1.ceturksnī:
- Veikta pilotvietas izpēte (1)
2.ceturksnī:
- Noris darbs pie degradēto, piesārņoto un potenciāli piesārņoto teritoriju apzināšanas

1.23.

Labās prakses izplatīšana par ilgtspējīga dabas kapitāla apsaimniekošanu un piesārņoto
vietu revitalizāciju

Noorganizēti semināri (2);
Izplatītās labās prakses (2);
Samazināts piesārņojums piesārņotajā/potenciāli
piesārņotajā vietā (1)

1.24.

Vidzemes mobilitātes plāna izstrāde

Uzsākta VPR mobilitātes plāna izstrāde (1)
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4.ceturksnī:
- Veikta reģiona ar naftas produktiem piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšana
3.ceturksnī:
- Izpētes rezultātā potenciāli piesārņotajā vietā piesārņojums nav konstatēts un vieta
Potenciāli piesārņoto vietu reģistrā pārreģistrēta par "Nav potenciāli piesārņota". Norit darbs
pie labo prakšu izplatīšanas plāna pārstrukturēšanas, ņemot vērā izpētes rezultātus
- Saskaņā ar pārstrukturizēto labo prakšu izplatīšanas plānu, semināri paredzēti 2018.gadā
1.ceturksnī:
- Pabeigta iepirkuma procedūra. Noslēgts līgums ar SIA ARDENIS. Uzsākta Mobilitātes plāna
izstrāde.
- Tikšanās ar ekspertu grupu par plāna izstrādes prasībām, aktivitātēm un termiņiem
07.03.2017 Ekspertu un pašvaldību sanāksme SVID analīzei 23.03.2017 (20 cilvēki)

2.ceturksnī:
- Pabeigta esošās situācijas analīze. Uzsākts darbs pie Mobilitātes Plāna stratēģiskās un
investīciju daļas.
- Tikšanās ar ekspertu grupu par turpmāko darba plānu, saturu, aktivitātēm un termiņiem
16.06.2017.
- Ekspertu, pašvaldību un uzņēmēju apaļā galda tikšanās un diskusija par paveikto un
turpmāko darbu Mobilitātes Plāna izstrādē 30.06.2017 (22 dalībnieki)
3.ceturksnī:
- Pabeigts darbs pie Mobilitātes Plāna stratēģiskās un investīciju daļas. Izstrādātāji prezentēja
Mobilitātes plānu 29.09.2017. VPR Attīstības padomē (32 dalībnieki)

1.25.

1.26.

Sadarbības veicināšana starp attīstības centriem un lauku teritorijām

Reģiona sabiedriskā transporta maršrutu tīkla apzināšana un funkcionalitātes
izvērtēšana

Sanāksmes/apaļā galda diskusijas ar iesaistītajā pusēm,
lēmējvaru, pašvaldību plānotājiem (1);
sagatavotas rekomendācijas (1);
Veikta aptauja par pašvaldību līdzšinējo sadarbību (1)

Pašvaldību un iedzīvotāju viedokļu apkopošana (70)

4.ceturksnī:
- Izstrādāta Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plāna 2030 1.redakcija. Mobilitātes plāns
nosūtīts ieinteresētajām pusēm (pašvaldības, SM, VARAM, VASAB utt.,) komentāru
saņemšanai
3.ceturksnī:
- VPR Administrācijas vadītāja piedalījusies Re:TV raidījumā "Īsi un konkrēti", kur kopā ar
VARAM un citu plānošanas reģionu pašvaldībām diskutēts par attīstības centriem un lauku
teritorijām (1)
4.ceturksnī:
- Organizētas tikšanās pašvaldībās ar mērķi sagatavot rekomendācijas maršruta tīklu
pārskatīšanai, ņemot vērā funkcionālās saites, t.sk. starp attīstības centriem un lauku
teritorijām (3)
2.-3.ceturksnī:
- Apkopoti pašvaldību un iedzīvotāju viedokļi (1.ceturksnī - 77), (2.ceturksnī – 48),
(3.ceturksnī – 95)
3.ceturksnī:
- Sagatavoti un sniegti atzinumi ATD ( 95)

1.27.

Transports pēc pieprasījuma” sistēmas izveide reģionā

Izstrādāta sistēma (1);
Sagatavots projekta pieteikums (1);
Noorganizētas sanāksmes (1)

4.ceturksnī:
- Apkopoti pašvaldību un iedzīvotāju viedokļi, sagatavoti un sniegti atzinumi ATD (110)
1.ceturksnī:
- Sagatavots projekta pieteikums, kas iesniegts Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas
projektu konkursā (1)
2.ceturksnī:
- Uzsākta Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas projekta MAMBA īstenošana, kas
paredz "Transports pēc pieprasījuma" pilotēšanu reģionā

1.28.

Maršrutu plānošana un izvērtēšana transporta plūsmas efektivitātes uzlabošanai

Apstrādāto priekšlikumu skaits uzlabojumiem (100)

1.29.

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

Izstrādātas rekomendācijas saistībā ar DI attīstību
Vidzemē (1)

4.ceturksnī:
- Tikšanās ar projekta partneriem Auto Transporta Direkciju. Transports pēc pieprasījuma
pilotēšanas nosacījumu, vietu izvēle
1.-4.ceturksnī:
- Apstrādāti priekšlikumi transporta plūsmas efektivitātes uzlabošanai (1.ceturksnī - 87),
(2.ceturksnī – 94), (3.ceturksnī – 126), (4.ceturksnī – 63)
1.ceturksnī:
- Izsludināts iepirkumu konkurss DI plāna izstrādei, kura ietvaros tiks izstrādātas
rekomendācijas saistībā ar DI attīstību Vidzemē
2.ceturksnī:
- Uzsākta DI plāna izstrāde, kura ietvaros tiks izstrādātas rekomendācijas saistībā ar DI
attīstību Vidzemē

1.30.

Kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgas izmantošanas veicināšana kultūras,
rekreācijas un dabas tūrisma piedāvājumā, t.sk. vides pieejamības veicināšana, labo
prakšu popularizēšana

Tiek īstenoti sadarbības projekti (2)
Noorganizēti semināri/sanāksmes (10);
Izplatītās labās prakses (3)
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4.ceturksnī:
- Vidzemes DI plāna ietvaros sagatavotas rekomendācijas funkcionālo saišu izveidei DI
ieviešanai (1)
1.ceturksnī:
- Tiek nodrošināta projektu "SWARE" un "HANSA" ieviešana (2 sadarbības projekti) (1.4.ceturksnī)

Sagatavoti informatīvie materiāli (5)

- Dalība projekta SWARE darba grupas sanāksmē Īrijā un projekta HANSA sanāksmē
Valmierā (2)
- Izstrādās situācijas izpētes dokuments par dabas un kultūras mantojumu pie iekšzemes
ūdensceļiem projektā "SWARE", izpētē identificētas Vidzemes reģiona 3 labās prakses
piemēri (Izplatīti 3 labās prakses piemēri)
- Sagatavoti projekta HANSA bukleti par projekta pilsētām (1)
2.ceturksnī:
- Nodrošināta Vidzemes ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošanas labo prakšu
popularizēšana projekta "Destination SMEs" partneru vizītes laikā Vidzemē (1)
- Noorganizēti 2 testa braucieni "HANSA" ietvaros (2)
- Projekta "SWARE" ietvaros noorganizēta darba grupas sanāksme/ seminārs "Ainavas
nozīme dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā" (1)
3.ceturksnī:
- Dalība projekta "HANSA" sanāksmē Pērnavā (1)
- Projekta SWARE ietvaros dalība (2) pieredzes apmaiņas pasākumos - pieredzes apmaiņas
pasākums uz Īriju, kurā tika aplūkotie labie piemēri uz pārvaldības jomu dabas un kultūras
mantojuma jomā; dalība pieredzes apmaiņas braucienā uz Itāliju, kur partneriem tika
prezentēti labie piemēri infrastruktūras attīstībai dabas un kultūras objektos, ar mērķi
palielināt tūrisma plūsmas
- Projekta "SWARE" ietvaros tika noorganizēta viena (1) iesaistīto pušu sanāksme Alūksnē,
lai iepazītos ar Alūksnes labo pieredzi dabas un kultūras mantojuma apsaimniekošanā

1.31.

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

Tiek īstenoti sadarbības projekti (1)
Popularizēta un atbalstīta jaunu tūrisma objektu un
pakalpojumu attīstība (2);
Izpēte par VPR teritorijas pilsētu Hanzas vēsturi (1)
Izveidoti jauni riteņbraukšanas un pārgājienu maršruti (1)

4.ceturksnī:
- Dalība projekta "HANSA" sanāksmē Kuldīgā (1)
- Noorganizēts 1 testa brauciens "HANSA" ietvaros (1)
- Projekta "SWARE" ietvaros noticis pieredzes apmaiņas brauciens(1) uz Nīderlandi, lai
iepazītos ar projektu partneru labajām praksēm mārketinga un zīmolvedības jomā
- Projekta SWARE ietvaros noorganizēta (1) iesaistīto pušu sanāksme, kurā tika iepazīstināti
darba grupas dalībniekiem ar projektā redzētajām labajām praksēm dabas un kultūras
mantojuma jomā
1.-4.ceturksnī:
- Tiek īstenots projekts "HANSA" (1)
- Popularizētas VPR teritorijas Hanzas pilsētas (1)
1.-2.ceturksnī:
- Veikta izpēte par VPR teritorijas Hanzas pilsētu vēsturi (1)
2.ceturksnī:
- Izveidoti jauni riteņbraukšanas un pārgājienu maršruti "HANSA" testa braucieniem (1)

1.32.

Tūrisma funkcionālās teritorijas reģionā attīstība, veidojot integrētus piedāvājumus

Uzturētas funkcionālās teritorijas (2)

4.ceturksnī:
- Projektā "Industriālais Mantojums" uzsākts darbs pie industriālā mantojuma tūrisma objektu
apzināšanas (1), lai veidotu vienotu kopīgu maršrutu Latvijā un Igaunijā par industriālo
mantojumu
1.-2.ceturksnī:
- Uzturēta Via Hanseatica sadarbība, iesaistījušies VPR un 8 pašvaldības
2.ceturksnī:
- Latvijas un Igaunijas sadarbības partneru sanāksme 28.06.
3.ceturksnī:
- Uzsākta Interreg Estonia-Latvia programmas projekta "Livonijas kulinārais ceļš" īstenošana.
“Livonijas kulinārais ceļš” turpinās iesākto tūrisma maršruta “ViaHanseatica” zīmola attīstības
ceļu, papildinot to ar “Taste Hanseatica” piedāvājumu. VPR mājaslapā un VPR jaunumos
publicētas ziņas par jauno projektu "Livonijas kulinārais ceļš" un plānotā gastronomiskā
tūrisma maršruta "Taste Haseatica" izveidi (2)
- Izdots Via Hanseatica buklets latviešu un krievu valodā. Veikts www.viahanseatica.info SEO
un lietojamības audits
4.ceturksnī:
- Tiek īstenots projekts "Livonijas kulinārais ceļš" (1)
- Via Hanseatica padomes un partneru apvienotā sanāksme 01.11. (1)
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1.33.

1.34.

Reģiona tūrisma piedāvājuma popularizēšana

Vidzemes kultūras programmas īstenošana

VPR mājaslapā, sociālajos tīklos un VPR Jaunumos
publicētas ziņas par reģiona tūrisma piedāvājumu (10)

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

- ViaHanesaetica partneru sanāksme par TasteHanseatica piedāvājuma un maršruta
veidošanu 05.12.17 (1)
1.-4.ceturksnī:
- VPR mājaslapā un VPR Jaunumos publicētas ziņas par reģiona tūrisma piedāvājumu (2)
3.ceturksnī:
- "HANSA" projekta piedāvājuma popularizēšana Eiropas Sadarbības dienā 16.09.2016.(1)
1.ceturksnī:
- No 1.03.2017 īstenota Vidzemes kultūras programma, noslēgts līgums ar VKKF
- 1.03. - 31.03.2017. noorganizēts kultūras projektu konkurss, saņemti 145 projektu
pieteikumi, sniegtas 134 konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu
- VPR mājas lapā publicētas 4 ziņas par Vidzemes kultūras programmu, konkursu,
semināriem
2.ceturksnī:
- Noslēgti 44 līgumi ar projektu īstenotājiem, sniegtas 52 konsultācijas, veikts konkursa
norises izvērtējums
- VPR mājas lapā publicētas 9 ziņas, VKKF mājas lapā 3 ziņas par Vidzemes kultūras
programmas projektu aktivitātēm
3.ceturksnī:
- Īstenots 21 projekts, sniegtas 18 konsultācijas par atskaišu sagatavošanu
- VPR mājas lapā publicētas 19 ziņas, VKKF mājas lapā 5 ziņas par Vidzemes kultūras
programmas projektu aktivitātēm

1.35.

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

Izvērtētas aktualizētās VRG stratēģijas (10)

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
(5)
- Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību teritoriju
plānojumu un lokālplānojumu atbilstību plānošanas
reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un
normatīvo aktu prasībām (5)

3.

4.

Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību koordinācija un pārraudzība
attīstības plānošanas dokumentu izstrādē

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

Dalība pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes aktualizācijas, ieviešanas ievaros (5),
organizētas reģiona pašvaldību plānotāju darba grupas (
1)

- 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)
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4.ceturksnī:
- Īstenots 21 projekts (2 projekti neīstenoti, finansējums atgriezts VPR un VKKF), sniegtas 22
konsultācijas par atskaišu sagatavošanu
- VPR mājas lapā 14 publicētas ziņas, VKKF mājas lapā 4 ziņas par Vidzemes kultūras
programmas projektu aktivitātēm
1.ceturksnī:
- Izvērtētas (24) aktualizētās VRG
1.ceturksnī:
- Sniegti nosacījumi Madonas novada lokālplānojuma (1) izstrādei
- Sniegts atzinums Gulbenes novada TP redakcijai (1)
2.ceturksnī:
- Saņemts pieprasījums sniegt atzinumu Priekuļu novada TP redakcijai (1), atzinums tiks
sniegts nākamā ceturkšņa sākumā
3.ceturksnī:
- Sniegti nosacījumi Pārgaujas novada TP grozījumiem (1), sniegts atzinums Gulbenes
novada TP 2.redakcijai (1), sniegti nosacījumi lokālplānojumiem Madonas novadā (3)
- Sniegts atzinums Priekuļu novada TP redakcijai (1)
4.ceturksnī:
- Sniegts atzinums Cesvaines novada pašvaldībai (1). Vairāk nav bijuši pieprasījumi
- Sniegts atzinums Amatas novada TP redakcijai (1), sniegts atzinums Madonas
lokālplānojumam (1)
3.ceturksnī:
- Dalība Cesvaines novada AP izstrādes darba grupā (1), dalība plānošanas reģionu
plānotāju sanāksmē par plānošanas sistēmas uzlabošanu (1)
4.ceturksnī:
- Dalība Alūksnes pašvaldības organizētajā attīstības programmas izstrādes uzsākšanas
darba grupā (1)
1.ceturksnī:
- Sniegti iebildumi un priekšlikumi Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu Konsultatīvās
izvērtēšanas darba grupas rakstiskajā procedūrā par Ekonomikas ministrijas sagatavoto
darba uzdevuma projektu 2007. – 2013. gada ES fondu ieguldījumu uzņēmējdarbības un
inovāciju atbalsta aktivitāšu noslēguma izvērtējumam (1)

- Nodrošināta līdzdalība darba grupās normatīvo aktu un
nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes/ aktualizēšanas procesā (10)

- Darba grupas “Par sabiedriskā transporta plānošanas modeli un pakalpojumu sniegšanas
apjomiem pēc 2020.gada 31. decembra” 27.01.2017.; 10.02.2017.; 24.02.2017.; 30.03.2017.
Starpinstitūciju sanāksme par 2014. -2020.g. plānošanas perioda ietvaros uzsāktajiem SAM
9.2.1.1., SAM 9.2.2.1. un SAM 9.2.2.2.pasākumu projektiem 16.01.2017.
Labklājības ministrijas rīkotā Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēde
26.01.2017.
Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde 13.01.2017.; 03.02.2017.; 03.03.2017.;
ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" Uzraudzības padome 30.03.2017.
2.ceturksnī:
- Sniegti iebildumi un priekšlikumi par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta
2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas
kārtība maršrutu tīklā”” (VSS-389)
- Sniegti priekšlikumi Ministru kabineta 2015. 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" (2)
- Sniegti priekšlikumu par attīstības plānošanas sistēmas normatīvā regulējuma pilnveidi (1)
- LPS rīkotā Sabiedriskā transporta darba grupas sanāksme SM 03.04.2017.;
19.04.2017.; 28.04.2017; Satiksmes ministrijā sēde par "Grozījumi autopārvadājumu likumā"
15.05.2017. LPS rīkotās sarunas ar ATD un reģioniem pirms tikšanās ar Satiksmes ministru
25.04.2017. Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde 07.04.2017.; 28.04.2017.;
26.05.2017.; 30.06.2017
- LPS un Satiksmes ministrijas sarunas 08.06.2017. Tehniskā konsultāciju sanāksme LPS par
Sabiedriskā transporta jautājumiem 03.05.2017. MK; 20.06.2017. Vidzemes plānošanas
reģiona dalība IZM 8 .5.1., 8.5.2. un 8.5.3. SAM uzraudzības padomes sēdē; noteikumu
projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā"" starpinstitūciju sanāksme SM
29.06.2017.
3.ceturksnī:
- Sniegts atzinums par Satiksmes Ministrijas 2017. gada 6. aprīlī Valsts sekretāru sanāksmē
izsludināto noteikumu projektu MK noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.
gada 13. jūlija noteikumos Nr. 634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas
kārtība maršrutu tīklā" ( VSS-389) ( prot. Nr. 14, 14.§), (1)
- Projektu Destination SMEs un RATIO ietvaros notikušas diskusijas ar EM par
nepieciešamajām izmaiņām SAM 3.2.1. un 3.2.1.2. ieviešanā (2)
- Dalība Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēdēs 03.08.2017.; 25.08.2017. LPS
Tehnisko problēmu komitejas sēde 20.09.2017. SM rīkotā sanāksme Pasažieru
komercpārvadājumu ar taksometru licencēšanas un pārvadāšanas noteikumu PROJEKTS
28.09.2017.
- Vidzemes plānošanas reģiona dalība IZM 8 .5.1., 8.5.2. un 8.5.3. SAM uzraudzības
padomes sēdē 30.08.2017. Dalība Ekonomikas ministrijas TSP TK sanāksmē par Latvijas
tūrisma attīstības pamatnostādņu starpnovērtējuma projektu 29.09.2017.
4.ceturksnī:
- Sniegti priekšlikumi par LM izstrādāto "Metodika par vienas vienības izmaksu standarta
likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas Sociālā fonda 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” pasākuma „Deinstitucionalizācija”
īstenošanai (1)
- Sniegti priekšlikumi EM par SAM 1.2.1.1.; 3.1.1.6. nepieciešamajām
izmaiņām/uzlabojumiem (1)
- Dalība Labklājības ministrijas rīkotajā Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas
sēdēs 11.10.2017. un 20.12.2017.
Dalība konferencē "Nacionālais attīstības plāns 2020 - pusceļā: vai Latvija sasniegs izvirzītos
mērķus?" 27.10.2017. Dalība Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēdēs 17.10.2017;
03.11.2017; 01.12.2017.
dalība Interreg Europe projekta "SKILLS+" darba grupas tikšanās 12.12.2017. par atbalstu
IKT zināšanu kapacitātes paaugstināšanai MVU, veicinot izaugsmi un inovācijas
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5.

6.

Nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbību ar nacionālā līmeņa
institūcijām

Koordinēta un veicināta plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta
pasākumu izstrāde, īstenošana, uzraudzība un novērtēšana/Sagatavoti, īstenoti un
saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi

- 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 )

- Sagatavoti plānošanas reģiona projektu pieteikumi (7)
- 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)
- Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku
personu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības
atbalsta saņemšanai (10)
- Nodrošināta dalība vietējo attīstības stratēģiju atlases
komisijā/vietējo stratēģiju izvērtēšanā (10)
- Konsultāciju sniegšana teritorijas attīstības plānošanas,
projektu izstrādes un ieviešanas, iepirkumu
organizēšanas un ES jautājumos NVO, pašvaldības,
privātpersonas. Sniegtas konsultācijas (10)
- Dalība klastera valdes sēdēs (6)
- Biedra naudas maksājuma veikšana par 2017.g. (1)
- Klastera vietējās un starptautiskās sadarbības aktivitāšu
koordinēšana - Klastera dalīborganizāciju iesaiste projektā
“5FOREXCELLENCE” (1)
- Klastera dalīborganizāciju regulāra informēšana par
klastera darbības aktualitātēm - dalīborganizāciju pārstāvji
informēti pa e-pastu, (vai telefonu, klātienē) reizi divās
nedēļās (26)
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1.ceturksnī:
- Dalība Reģionālās attīstības koordinācijas padomes sēdē (1) 25.01.2017.
- Dalība Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijās sēdē (1) 22.02.2017.
2.ceturksnī:
- Dalība Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai
attālos vai mazattīstītos reģionos” Uzraudzības komitejas sēdē 19.05.2017. (1)
3.ceturksnī:
- 29.09.2017. VPR Attīstības padomes sēdē diskutēts ar SM pārstāvi Intu Rozenšteini par
autoceļu stāvokli un skolēnu maršrutu pārplānošanu, kas saistīta ar IZM plāniem skolu tīkla
reorganizēšanai
- LPS un Satiksmes ministrijas sarunas 08.06.2017. Tehniskā konsultāciju sanāksme LPS par
Sabiedriskā transporta jautājumiem 03.05.2017. MK; 20.06.2017.
- Dalība Igaunijas-Latvijas programmas 2014.-2020. gadam Uzraudzības komitejas
sanāksmē 12.-13.07.2017. Valmierā (3)
4.ceturksnī:
- Dalība Reģionālās attīstības koordinācijas padomes sēdē (1) 19.12.2017.
- Notikušas sanāksmes Raunas novadā (11.12.2017.) Madonas novadā (11.12.2017.)
Priekuļu novadā 07.12.2017.) , Naukšēnu, Rūjienas un Mazsalacas novados (21.12.2017.) un
Smiltenes novadā (19.12.2017.) ar mērķi noteikt sabiedrībā balstītu pakalpojumu
infrastruktūras izveides un pakalpojumu sniegšanas sadarbības teritorijas (5)
- VPR attīstības padomes priekšsēdētāja dalība Latvijas -Krievijas programmas uzraudzības
komitejā 26.-27.10.2017. Sankt-Pēterburgā, Krievijā; VPR attīstības padomes priekšsēdētāja
dalība Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēdē 08.12.2017.
- Dalība Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde: "Par uzdevumiem, kas veicami, lai
nodrošinātu
kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti
(izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas" (01. 11.2017).
- Dalība ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
Uzraudzības komitejas sēdē 28.11.2017. (4)
1.-4.ceturksnī:
- Izstrādāts un iesniegts Interreg BSR programmas projekta "BEGIN" pieteikums (1)
- Izstrādāts un iesniegts Interreg BSR programmas projekta "RDI2CluB"pieteikums (1)
- Izstrādāts un iesniegts Interreg BSR programmas projekta "GoSmartBSR" pieteikums (1)
- Izstrādāts un iesniegts Horizon 2020 programmas projekta "BigBeat" pieteikums (1)
- Sagatavots un iesnigts projekta pieteikums uz Seed Money Facility fondu "BSR Smart Life"
(1)
- 31.03.2017. VPR pārstāvis tikās ar Zviedrijas Vasterbotenes reģiona pārstāvjiem par
sadarbību viedās specializācijas un tīro tehnoloģiju projekta ieviešanā (1)
- Ir izveidota sadaļa ar investīciju objektu karti vietnē www.invest.vidzeme.lv, kā arī uzsākta
investīciju objektu datu bāzes izveidošana, sadarbojoties ar pašvaldībām
- Sniegti atzinumi (3) SAM 8.1.2. ietvaros Cēsu, Valmieras un Alūksnes pašvaldībām
- Izvērtētas (24) aktualizētās VRG
- Sniegtas konsultācijas AP izstrādes jautājumos (2) Cesvaines novada domei
- Nodrošināta VPR pārstāvja dalība klastera valdes sēdēs Rīgā 26.01.2017. un 10.03.2017.
(2)
- Tiek nodrošināta klastera dalīborganizāciju iesaiste projekta "5FOREXCELLENCE"
apmācību un pieredzes apmaiņas aktivitātēs (1)
- Klastera dalīborganizācijas informētas par klastera darbības aktualitātēm pa e-pastu,
klātienē un pa telefonu (7)
2.ceturksnī:
- Saņemts apstiprinājums par Seed Money Facility fonda projektu "BSR Smart Life" (1)
– Sagatavotas un iesniegtas izvērtēšanai Interreg Est-Lat programmas projektu "WasteArt"
un "GroundEcos" idejas (2)
- 02.05.2017. VPR pārstāvji tikušies ar Igaunijas Republikas Vīlandes reģiona pārstāvjiem par
sadarbību un Vidzemes reģiona pieredzi uzņēmējdarbības veicināšanas projektu īstenošanā
(1)
- 25.05.-26.05.2017. VPR pārstāvji tikušies ar EST-LAT programmas projekta "Livonijas
kulinārais ceļš" partneriem, lai pārrunātu projekta uzsākšanas aktualitātes (1)
- Izveidota un uzturēta investīciju teritoriju datu bāze invest.vidzeme.lv (1)

- Sniegtas konsultācijas privātpersonai par iespējām izstrādāt un ieviest projektu, kā arī par
dalību iepirkumu konkursos (1)
- Sniegtas divas (2) konsultācijas Est-Lat projekta "Industriālais mantojums" ietvaros - sniegta
konsultācijas SIA "Alūksnes-Gulbenes" bānītis un SIA "Ķoņu dzirnavas" par projekta
ieviešanas gaitu, projekta nosacījumiem utt. Sniegtas konsultācijas Vides risinājumu
institūtam un Valmieras pilsētas pašvaldībai par Est-Lat programmas projektu sagatavošanu
(2)
- Sniegtas konsultācijas Vidzemes Augstskolai par pieteikuma sagatavošanu Urban
Innovation programmai (1)
- Nodrošināta VPR pārstāvja dalība klastera valdes sēdē Valmiermuižā 19.04.2017. (1)
- Tiek nodrošināta klastera dalīborganizāciju iesaiste projekta "5FOREXCELLENCE"
pieredzes apmaiņas, apmācību un publisko semināru/konferenču ietvaros (1)
3.ceturksnī:
- Sagatavota un iesniegta vērtēšanai LAT-RUS programmas projekta "B2B Coworking" ideja
(1), vērtēšanai INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2014.-2020.gadam
3.prioritātā ”Labi savienots reģions”
- 3.1.specifiskajam mērķim “Uzlabota pasažieru un kravu pārvadājumu plūsma” iesniegts
projekta Baltic Loop pieteikums (projekta ietvaros paredzēts attīstīt transporta koridorus (gan
sauszemes, gan jūras ceļu virzienos) (1)
- 24.08.2017. VPR pārstāvji tikušies ar Tallinas Universitātes pārstāvjiem, lai pārrunātu
projekta GroundEco izstrādi (1). 29.08.2017. VPR pārstāvji tikušies ar Viru pašvaldības un
mākslinieku organizāciju MOG, lai pārrunātu projekta WasteArt izstrādi (1)
- Sniegta atbalsta vēstule ar atzinumu Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centram
par projektu "Ūdensobjekti bez robežām" (Water bodies without borders (WBWB)) (1)
- Sniegtas konsultācijas Burtnieku novada pašvaldības vadībai un attīstības speciālistiem
projektu izstrādes jautājumos Igaunijas-Latvijas un citās pārrobežu sadarbības
programmās (3). Sniegta konsultācija VARAM projektu ieviešanas jautājumos (1). Sniegtas
konsultācijas Valmieras pašvaldībai projektu izstrādes jautājumos (2). Sniegtas konsultācijas
Kocēnu pašvaldībai projektu ieviešanas jautājumos (2)

7.

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 2017.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)
- 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)
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4.ceturksnī:
- Šajā ceturksnī klastera valdes klātienes sēdes nav notikušas valdes locekļu ārvalstu
komandējumu dēļ, bet ir notikusi valdes locekļu neklātienes (telefoniska, e-pastu) saziņa,
kuras ietvaros apstiprināta klastera dalība jaunā "BSR Innovation Express" projekta
konsorcijā un izstrādāts un iesniegts projekta pieteikums. Klastera valdes klātienes sēde
plānota 2018.g. pirmajā ceturksnī, kad tiks saņemta informācija par klastera iesniegto
projektu pieteikumu rezultātiem- Biedra naudas maksājums par 2017.g. veikts (1)
1.-4.ceturksnī:
- Attīstības padomes sēde (1) 27.01.2017. Kocēnos
- 2017.gada budžets apstiprināts VPR Attīstības padomes sēde 27.01.2017.
- Sagatavota un iesniegta VPR 2017. gada vienošanās (1)
- Sagatavotas un iesniegtas 2016. gada IV cet. finanšu atskaites
- Sagatavotas un iesniegtas 2016. gada IV cet. darba plāna atskaites
(1.ceturksnī).
- Sagatavoti un iesniegti vienošanās grozījumi (1)
- Organizētas sanāksmes (8) (1.ceturksnī)
- Sagatavotas un iesniegtas VARAM finanšu atskaites (12)
2.ceturksnī:
- Attīstības padomes sēde (1) 28.04.2017. Raiskumā
- 19.05. organizētas apmācības par iekšējās IT sistēmas darbību
- Sagatavotas un iesniegtas 2017.gada I cet. atskaites
- Sagatavots un iesniegts VARAM gada pārskats (2017.gada aprīlī) (1)
- Sagatavotas un iesniegtas 2017.gada I ceturkšņa darba plāna atskaites
3.ceturksnī:
- Attīstības padomes sēde (2) 29.09.2017. Amatas novadā; 28.07.2017.
- Dalība Latvijas-Norvēģijas plānošanas speciālistu nometnē Krāslavā 21.08-23.08.; dalība
Vasaras skolā “Ezeru pētniecība un apsaimniekošana" 01.09.2017. (2)
- Sagatavotas un iesniegtas 2017.gada II cet. atskaites
- Publiskais gada pārskats apstiprināts 28.07.2017. VPR Attīstības padomes sēdē

- Sagatavotas un iesniegtas 2017.gada II ceturkšņa darba plāna atskaite
4.ceturksnī:
- Attīstības padomes sēde Madonā 17.10.2017. un Valmierā 24.11.2017. (2)
- 23.10.2017. apmācības darbiniekiem par DVS NAMEJS lietošanu; 01.12.2017. apmācības
darbiniekiem par darba drošību; dalība seminārā "Par jaunajām prasībām valsts pārvaldes
pakalpojumu izveidē un sniegšanā" Smiltenē 25.10.2017.
- Sagatavotas un iesniegtas 2017.gada 3.ceturkšņa.atskaites
- Sagatavotas un iesniegtas 2017.gada 3. ceturkšņa darba plāna atskaites

2. INFORMATĪVO UN ATBALSTA PASĀKUMU ĪSTENOŠANA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICINĀŠANAI REĢIONĀ
1.

Nodrošināti un sniegti informatīvie un konsultatīvie pasākumi uzņēmējdarbības
atbalstam

- Īstenota Uzņēmējdarbības centra darbība (1)
- Uzņēmējdarbības institūciju un to sniegto pakalpojumu
izvērtējums (1)
- Atjaunota un izplatīta informācija mājas lapā par atbalsta
iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai un/vai attīstībai
(12)
- Noorganizēti semināri esošajiem un topošajiem
uzņēmējiem sadarbībā ar atbalsta institūcijām (4)
- Nodrošināta informācijas apkopošana un rakstu
sagatavošana par veiksmes stāstiem Vidzemē
(sagatavoti 26 stāsti)

1.-4.ceturksnī:
- Nodrošināta Vidzemes uzņēmējdarbības centra darbība (1)
1.ceturksnī:
- Izvērtēti institūciju pakalpojumi, sagatavota informācija publicēšanai invest.vidzeme.lv
- Sniegta informācija par uzņēmēju iespējām saņemt atbalstu, piedalīties dažādos konkursos
un semināros http://www.vidzeme.lv/lv/uznemejdarbibas_jaunumi (6)
- 20.03.2017. Izsludināta pieteikšanās Vidzemes stāstu nominācijās
2.ceturksnī:
- Sagatavota informācija publicēšanai invest.vidzeme.lv
- Noorganizēts seminārs sadarbībā ar IUB (06.04.2017. Madonā un 30.03.2017. Valmierā) (2)
- Apkopota informācija un uzsākta rakstu sagatavošana (26)
2.-4.ceturksnī:
- Atjaunota un izplatīta informācija par atbalsta iespējām, informācija publicēta
invest.vidzeme.lv (3)
3.ceturksnī:
- Noorganizēta diskusija “Produkta attīstība sadarbībā ar pētniekiem un zinātniekiem”
25.08.2017. Valmierā (1)
- Sagatavoti raksti par veiksmes stāstiem Vidzemē (26)

2.

Sniegti atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai un
nodrošināšanai

- Organizēta dalība izstādēs un gadatirgos (3)
- Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa
pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (4)
- Komersantu skaits, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos
(konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki
izstādēs un pieredzes vizītēs (150)

4.ceturksnī:
- Noorganizēts seminārs -diskusija "IT loma ekoinovāciju veicināšanā" 13.12.2017. Valmierā
(1)
1.ceturksnī:
- Uzsākts darbs pie Vidzemes reģiona dalības nodrošināšanas Zemgales uzņēmēju dienās
- 2017.gada 14.martā Vidzemes pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti iepazinušies ar
Madonas novada pieredzi uzņēmējdarbības veicināšanā (1)
- Izsūtīta informācija uzņēmējiem par iespēju piedalīties reģionu uzņēmēju dienās Vidzemē,
Zemgalē, Latgalē un Kurzemē (307)
2.ceturksnī:
- Dalība Zemgales uzņēmēju dienās 28.-29.aprīlī un Kurzemes uzņēmēju dienās 2.-3.jūnijā
(2)
- Izsūtīta informācija uzņēmējiem par iespēju sadarboties un uzsākt sadarbību, izveidojot
interneta veikalu Ķīnā (160)
3.ceturksnī:
- Dalība Latgales uzņēmēju dienās 15.-16.septembrī Daugavpilī (1)
- Sniegtas konsultācijas uzņēmējdarbības uzsācējiem par finansējuma piesaisti ideju
realizācijai (4); diskusijā "Produkta attīstība sadarbībā ar pētniekiem un zinātniekiem"
piedalījušies vairāk kā 40 dalībnieki
4.ceturksnī:
- 11.10.2017. Valmierā noorganizēts seminārs pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem par
Konkursu "Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai"
- 27.10.2017. pašvaldībām noorganizēta pieredzes apmaiņa, iepazīstinot ar Vidzemes stāstu
2017 nominantu SIA "Baltic Block" darbību, kā arī informējot par sadarbības iespējām ar Īrijas
tirdzniecības kameru. 24.11.2017. noorganizēta diskusija ar EM par EM pārziņā esošo SAM
īstenošanas progresu, ieteicamajiem uzlabojumiem (3)
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3.

Nodrošināti citi uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi

- Noorganizētas tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta
institūcijām (LLKC, BI, ALTUM, LAD, Partnerības, LTRK)
(4)
- Veikts Vidzemes pašvaldību uzņēmējdarbības aktivitāšu
apkopojums (1 apkopojums)
- Sagatavoti un īstenoti sadarbības veicināšanas
pasākumi (1)

- 11.10.2017. forumā "Valsts atbalsta biznesu" sniegta prezentācija par esošajiem atbalsta
pasākumiem uzņēmējiem (apm. 200 dalībnieki)
1.ceturksnī:
- 10.02.2017. Smiltenes tehnikumā noorganizēta tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta
institūcijām (ALTUM, LIAA Valmieras un Madonas biznesa inkubatoriem, lauku partnerībām,
LDDK, Valmieras tehnikumu un Smiltenes tehnikumu), panākta vienošanās par turpmāko
sadarbību (1)
- Apkopota informācija par Vidzemes pašvaldību uzņēmējdarbības konkursiem (1)
2.-4.ceturksnī:
- Atjaunota informācija par Vidzemes pašvaldību uzņēmējdarbības konkursiem (1)
3.ceturksnī:
- Attīstības finanšu institūcija ALTUM sniegusi aktuālo informāciju par programmām, to
ieviešanas gaitu VPR Attīstības padomes sēdē 29.09.2017. (1)
4.ceturksnī:
- 30.10.2017. VUC vadītāja piedalījusies konkursa "Laukiem būt" vērtēšanas komisijā
- 06.10.2017. Valmierā norisinājās tikšanās ar Vitebskas apgabala konsulu, LTRK un
Valmieras attīstības aģentūru par sadarbību ar Vitebskas apgabalu
- 27.11.2017. notikusi tikšanās ar Valmieras BI, ALTUM un Valmieras attīstības aģentūru par
jauniešu uzņēmējspēju veicināšanas pasākumiem
- 05.12.2017. noorganizēta tikšanās ar Smiltenes tehnikuma Alsviķu struktūrvienību,
Vidzemes augstskolu par kopīgu sadarbību sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu veicināšanā
- 11.12.2017. noorganizēta tikšanās ar LIAA Madonas BI par sadarbību jauniešu
uzņēmējspēju veicināšanas pasākumiem (4)
- 18.10.2017. Valmierā viesojušies Igaunijas attīstības centru speciālisti, pārrunāti iespējamie
sadarbības projekti un aktivitātes jauniešu uzņēmējspēju veicināšanas un uzņēmējdarbības
atbalsta jomā (1)

4.

Reģionālais konkurss par pašvaldību atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbības
veicināšanai

Pašvaldību, kuras pieteikušās Reģionālajā konkursā
vērtēšana un naudas balvu izmaksa

3.ceturksnī:
- VPR VUC vadītāja piedalījusies VARAM organizētajā sanāksmē par aktivitātes ieviešanu
19.09.2017.
4.ceturksnī:
- VPR VUC vadītāja piedalījusies VARAM organizētajā sanāksmē par aktivitātes ieviešanu
13.10.2017. ; saņemti 5 pašvaldību pieteikumi dalībai konkursā; noorganizēta svinīga
laureātu apbalvošanas ceremonija 24.11.2017. Valmierā; noslēgti līgumi ar Valmieras,
Pārgaujas un Smiltenes pašvaldībām par naudas balvu izmaksu un izmantošanu; veikta
naudas balvu izmaksa

3. PABEIGTO PROJEKTU UZTURĒŠANAS NODROŠINĀŠANA
1.

2.

Nodrošināta projekta „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007.- 2013.)”
uzturēšana

Nodrošināta projekta „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu
Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē” (Via Hanseatica) uzturēšana

Ikgadēja Vidzemes reģiona uzņēmēju apbalvošanas
pasākuma īstenošana (1 pasākums); Izdota brošūra
“Vidzemes veiksmes stāsti 2017 (1)

Noorganizētas partneru sanāksmes (2); uzturēta un
aktualizēta datu bāze; nodrošināta regulāra publicitāte;
izstrādāti jauni piedāvājumi (2); izplatīti informatīvie
materiāli.

2.ceturksnī:
- Uzsākts darbs pie brošūras izstrādes
3.ceturksnī:
- Ikgadēja Vidzemes reģiona uzņēmēju apbalvošanas pasākuma īstenošana 16.08.2017.
Smiltenes novada Grundzāles pagasta "Purgaiļos" (1 pasākums)
- Izdota brošūra “Vidzemes veiksmes stāsti 2017" (1)
1.ceturksnī:
- Partneru sanāksme 13.01.2017. Sadarbībai pievienojušies 2 partneri. Regulāra publicitāte
sociālajos tīklos, Izplatīti informatīvie materiāli
2.ceturksnī:
- Publikācija par Via Hanseatica maršrutu LUX EXPRESS autobusa žurnālā "Direction"- 6 lpp.
angļu un krievu valodā. Via Hanseatica Latvijas objektu reklāma laikrakstā "Postimees"
igauņu valodā
3.ceturksnī:
- Noorganizēta VH Latvijas un Igaunijas partneru sanāksme 28.06.2017. (1), kurā partneri
informēti par uzsākto Interreg Estonia-Latvia programmas projektu "Livonijas kulinārais ceļš",
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kura ietvaros turpinās iesākto tūrisma maršruta “Via Hanseatica” zīmola attīstības ceļu,
papildinot to ar “Taste Hanseatica” piedāvājumu (1)
- Sagatavots raksts VPR mājas lapā par "Taste Hanseatica" attīstību. Izdots "Via Hanseatica"
buklets latviešu un krievu valodā (2)
- Veikts www.viahanseatica.info SEO un lietojamības audits

3.

Nodrošināta projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība
Latvijā un Igaunijā” (Riverways) uzturēšana

- Aktualizēta informācija www.upesoga.lv, izplatīti
informatīvie materiāli

4.ceturksnī:
- Via Hanseatica padomes un partneru sanāksme 01.11.2017. Noorganizēta Latvijas un
Igaunijas partneru sanāksme 05.12.2017 par jaunā kulinārā maršruta Taste Hanseatica
izveidi (1)
- Nodrošināta publicitāte par veidojamo Taste Hanseatica maršrutu sociālajos tīklos un VPR
mājas lapā
2.ceturksnī:
- Informēta VPR attīstības padome (28.04.2017.), norises popularizēšana reģiona pašvaldību
un bibliotēku tīmekļa vietnēs, Facebook, reģiona laikrakstos, VPR mājas lapā. Tiek gatavots
saraksts par informācijas ievietošanu
3.ceturksnī:
- Sagatavots saraksts par aktivitātes popularizēšanu vietējos un reģionālajos laikrakstos,
pašvaldību un bibliotēku mājas lapās, Facebook (1)
4.ceturksnī:
- Prezentācija par aktivitātes norisi un balsošanas rezultātiem VARAM Ainavu ekspertu
padomes sanāksmē (31.10.2017.). Sižets Vidzemes TV par aktivitāti (20.11.2017.)

4. LATVIJAS SIMTGADES PASĀKUMA REĢIONU DIENAS AKTIVITĀTES “DĀVANA LATVIJAI - ELEKTRONISKA AINAVU DĀRGUMU KRĀTUVE “LATVIJAS AINAVU DĀRGUMI VAKAR,
ŠODIEN, RĪT”” NODROŠINĀŠANA
1.

Nodrošināta Latvijas simtgades pasākuma Reģionu dienas aktivitāte “Dāvana Latvijai elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt””

- Aktivitātes un tās norises popularizēšana, ievietojot
nacionālā vai reģionālā līmenī sagatavoto informāciju
reģiona un visu reģiona pašvaldību tīmekļa vietnēs,
reģionālajos un vietējos laikrakstos, t.sk. pašvaldību ziņu
lapās, kā arī informācijas sniegšana dažādos pasākumos,
t.sk. plānošanas reģiona administrācijas, attīstības un
konsultatīvās padomes sēdēs un vismaz vienā reģionālās
televīzijas sižetā (1 saraksts par informācijas ievietošanu
laikrakstos, t.sk. pašvaldību ziņu lapās un sniegšanu
pasākumos, t.sk. reģiona administrācijas, attīstības un
konsultatīvās padomes sanāksmēs)
- Aktivitātes atbalsta grupas izveidošana, iesaistot tajā
vismaz visu plānošanas reģiona pašvaldību un publisko
bibliotēku pārstāvjus (1 atbalsta grupa)

- Reģiona publisko un skolu bibliotēku, muzeju, fizisko
personu un fizisko personu grupu konsultēšana par
līdzdalību aktivitātē (1 saraksts par veiktajām
konsultācijām)
- Atgriezeniskās saites nodrošināšana par aktivitātes
norisi, nepieciešamības gadījumā sazinoties ar pieteikumu
un papildus informācijas iesniedzējiem individuāli (1
saraksts par sazināšanos ar fiziskām personām un
personu grupām)
- Ainavu dārgumu pieteikumu šķirošana un grupēšana,
sagatavojot reģiona ainavu dārgumu balsošanas saraksta
projektu, kā arī šī saraksta projekta precizēšana, ņemot
vērā ainavu ekspertu padomes ieteikumus (1 balsošanas
saraksts)
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2.ceturksnī:
- Informēta VPR attīstības padome (28.04.2017.), norises popularizēšana reģiona pašvaldību
un bibliotēku tīmekļa vietnēs, Facebook, reģiona laikrakstos, VPR mājas lapā. Tiek gatavots
saraksts par informācijas ievietošanu
3.ceturksnī:
- Sagatavots saraksts par aktivitātes popularizēšanu vietējos un reģionālajos laikrakstos,
pašvaldību un bibliotēku mājas lapās, Facebook (1)
4.ceturksnī:
- Prezentācija par aktivitātes norisi un balsošanas rezultātiem VARAM Ainavu ekspertu
padomes sanāksmē (31.10.2017.)
Sižets Vidzemes TV par aktivitāti (20.11.2017.)
2.ceturksnī:
- Izveidota aktivitātes atbalsta grupa (1), kurā iesaistīti visu plānošanas reģionu pašvaldību
pārstāvji un publisko bibliotēku pārstāvji, izveidots saraksts (1)
3.-4.ceturksnī:
- Regulāra saziņa un jaunākās informācijas izplatīšana par aktivitātes norisi
3.-4.ceturksnī:
- Reģiona bibliotēku, fizisko un juridisko personu konsultēšana par līdzdalību aktivitātē.
Sagatavots saraksts par veiktajām konsultācijām (1)
3.ceturksnī:
- Sazināšanās ar pieteikumu iesniedzējiem, skaidrojumi par pieteikumiem, balsošanas
aktivitātēm un turpmāko darbību. Sagatavots saraksts (1)
4.ceturksnī:
- Sazināšanās ar aktivitātes atbalsta grupu, informēšana par balsojuma rezultātiem un
aktivitātes nākošo posmu (1)
3.ceturksnī:
- Sagatavots balsošanas saraksts, ņemot vērā ainavu ekspertu padomes ieteikumus (1)
4.ceturksnī:
- Sagatavots balsošanas rezultātu un ainavu ekspertu vērtējuma saraksts balsojumam par 10
Vidzemes ainavu dārgumiem (1)

- Priekšlikuma sagatavošana par 10 reģiona ainavu
dārgumu iekļaušanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas
ainavu dārgumu krātuvē, apkopojot sabiedrības un
ekspertu balsošanas rezultātus (1priekšlikums par 10
reģiona ainavu dārgumu iekļaušanu LNB ainavu dārgumu
krātuvē)
- Līdzdalība EP Ainavu balvas nolikuma pilnveidošanā ar
mērķi 2018.gadā nacionālajā atlasē iesaistīt arī nelielo
novadu ainavu jomā īstenotās labās iniciatīvas, kas tiek
īstenotas dziļā sadarbībā ar iedzīvotājiem un
interesentiem, sagatavojot priekšlikumu nolikuma
pilnveidošanai (1 priekšlikums par procesu un kritērijiem
EP Ainavu balvas norisei reģionos un nolikuma projekta
saskaņošana)
- Līdzdalība vismaz 3 ainavu ekspertu padomes vai
aktivitātes īstenošanas sanāksmēs, kuras organizē
VARAM

- Pārskata sagatavošana par aktivitātes īstenošanu 2017.
gadā, ietverot tajā informāciju un materiālus saistībā ar 1.
pielikuma 4.1.-4.8.uzdevumu īstenošanu
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4.ceturksnī:
- Sagatavots priekšlikums par 10 reģiona ainavu dārgumu iekļaušanu Latvijas Nacionālās
bibliotēkas ainavu dārgumu krātuvē (1)

4.ceturksnī:
- Līdzdalība EP Ainavu balvas nolikuma pilnveidošanā. Sagatavoti ieteikumi nolikumam (1)

3.ceturksnī:
- Dalība aktivitātes sanāksmē VARAM (13.07.2017.) (1) Līdzdalība ainavu ekspertu padomes
sanāksmē 01.08.2017. (1)
4.ceturksnī:
- Dalība VARAM ainavu ekspertu padomes sanāksmē 31.10.2017. (1)
4.ceturksnī:
- Pārskata sagatavošana par aktivitātes īstenošanu 2017.gadā (1)

2.2.1

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 2017. gada prioritāte bija nodrošināt veiksmīgu attīstības
plānošanas dokumentu realizāciju un izvirzīto mērķu un prioritāšu sasniegšanu. Būtiski uzsvērt,
ka tika turpināts darbs pie VPR uzraudzības un izvērtēšanas sistēmas, ietverot tajā informāciju
par veiktajām darbībām, rezultatīvo rādītāju izmaiņām, secinājumus un ieteikumus turpmākajai
rīcībai, kā arī informāciju par atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem.
Uzraudzības sistēma sniedz objektīvu priekštatu par plānošanas dokumentu ieviešanas
progresu un kvalitāti, kā arī pilda plānošanas dokumentu monitoringa funkciju.
Teritorijas plānošanas nodaļas funkciju īstenošanas procesā pārskata gadā ir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

sagatavots Attīstības programmas uzraudzības ziņojums;
aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze;
aktualizēta datu bāze par vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem;
nodrošināta līdzdalība Vidzemes mobilitātes un investīciju plāna 2030 izstrādes
procesā;
nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā
saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām;
izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas
reģionu attīstības plānošanas dokumentiem;
nodrošināta līdzdalība darba grupās normatīvo aktu un nacionālā līmeņa attīstības
plānošanas dokumentu izstrādes / aktualizēšanas procesā;
nodrošināta līdzdalība valsts institūciju izveidotajās vadības/uzraudzības un citās
komitejās/komisijās;
nodrošināta dalība starptautisko sadarbības programmu sanāksmēs, forumos,
programmēšanas komitejās, uzraudzības apakškomisijās, semināros u.t.t.;
koordinēta un veicināta plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu
izstrāde, īstenošana, uzraudzība un novērtēšana;
nodrošināta plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbība ar nacionālā līmeņa
institūcijām:
nodrošināta metodiskā vadība. Pašvaldību sadarbības teritoriju izveidošanai,
atbilstoši nacionāla un reģionāla līmeņa spēkā esošajiem attīstības plānošanas
dokumentiem;
priekšlikumu izstrāde Valsts autoceļu sakārtošanas programmai;
nodrošināta līdzdalība Koordinācijas padomes sēdēs (2);
sniegti priekšlikumi par attīstības plānošanas sistēmas normatīvā regulējuma
pilnveidi;

Izstrādājot jaunus vai izvērtējot un aktualizējot jau esošus nacionālā, reģionālā vai vietējā
līmeņa teritorijas attīstības, kā arī nozaru politiku plānošanas dokumentus, VPR Teritorijas
plānošanas nodaļa ievēro arī Ministru kabineta 16.07. 2013. noteikumu Nr. 402 „Par
plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 14.10.2014. noteikumu Nr.
628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” u.c. prasības un
nosacījumus, kā arī ņem vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam,
Nacionālās attīstības plānu 2014.-2020.gadam.
Pamatojoties uz iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem un, ņemot vērā reģionā ietilpstošo
novadu pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādes zemo intensitāti (ņemot vērā
augsto aktivitāti iepriekšējā pārskata periodā), Vidzemes plānošanas reģions pārskata gadā
sniedzis atzinumus par:
•
•

ilgtspējīgas attīstības programmām (1);
teritorijas plānojumiem (5).
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2.2.2

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS

Par Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteiktās funkcijas izpildi VPR 2017. gadā ir
atbildīga Sabiedriskā transporta nodaļa.
Sabiedriskā transporta nodaļas paveiktais 2017. gadā.
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Izskatīti un apkopoti Vidzemes reģiona novadu pašvaldību, juridisko un fizisko
personu ierosinājumi, ieteikumi un pretenzijas par sabiedriskā transporta
pakalpojumu organizāciju Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā un sniegtas
atbildes un atzinumi (75).
Sagatavoti un sniegti VSIA “Autotransporta direkcija” ierosinājumi, atzinumi un
viedoklis par sabiedriskā transporta maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutu
plānošanu un izmaiņām (322).
Apsekotas 462 autobusu pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā.
o Sniegti priekšlikumi par to nepieciešamību, lietderību, izbūvi un
iekļaušanu autobusu kustības sarakstos vai maršrutu aprakstos,
precizēti pieturvietu nosaukumi.
o Apstrādāti dati par pieturvietu atrašanās vietu (koordinātām),
aprīkojumu (pieturas zīme, platforma, paplašinājums, nojume, soliņš,
atkritumu urna, autobusu kustības saraksts), pievienotas pieturvietu
fotogrāfijas, dati ievadīti datubāzē STIFSS.
Apkopoti dati par pašvaldību organizētajiem skolēnu un pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņu pārvadājumiem 2016./17. mācību gadā (26).
Sadarbībā ar novadu pašvaldībām un pārvadātājiem organizēta skolēnu
pārvadājumu integrēšana kopējā tīklā (30).
Veikts pārvadātāju darba rezultātu apkopojums saskaņā ar VSIA
"Autotransporta direkcija" sniegtajiem statistikas datiem. Izvērtēti 2017. gada
ceturkšņu, pusgadu, 9 mēnešu un gada dati. Salīdzināti 2016. un 2017. gada
rādītāji.
Veikta nerentablo autobusu maršrutu datu analīze. Informēti VPR pārvadātāji un
pašvaldības. Izteikti ierosinājumi, organizētas tikšanās, maršrutu tīkla
izvērtēšanai, optimizēšanai un funkcionalitātes uzlabošanai (63).
Organizēta VPR Sabiedriskā transporta pakalpojumu komisijas sēde.
Atjaunota VPR transporta komisija, mainīts tās sastāvs. Darbība tiks atsākta
2018. gadā.
Apkopoti dati par taksometru licenču skaitu VPR teritorijā 2017. gadā.
Pārstāvēts VPR un tā vārdā nodrošināta līdzdalība.
o Satiksmes ministrijas (turpmāk – SM) rīkotajās sanāksmēs (4).
o VSIA "Autotransporta direkcija" rīkotajās Sabiedriskā transporta
padomes kārtējās sēdēs (11).
o Darba grupas “Par sabiedriskā transporta plānošanas modeli un
pakalpojumu sniegšanas apjomiem pēc 2020. gada 31. decembra”
sanāksmēs (5).
o Latvijas Pašvaldību Savienības(turpmāk – LPS) rīkotajās sanāksmēs
(2).
o Biedrības "Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija" biedru kārtējā
sapulcē par aktuālajiem pasažieru pārvadājumu nozares jautājumiem
un turpmākās attīstības perspektīvām (1).
o Alūksnes novada domes rīkotajās sanāksmēs (2).
Dalība VPR Attīstības padomes sēdēs.
Apkopota un sagatavota uzdevumu veikšanai nepieciešamā informācija (pēc
VPR vadības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk VARAM), SM, LPS, VSIA "Autotransporta direkcija" pieprasījuma) (10).
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•

•
•
•
•
•

•

Darbs pie VPR ieviešanā esošā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas
projekta “MAMBA” (Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana
demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos – transports pēc pieprasījuma) –
sniegtas konsultācijas, organizētas pašvaldību un pārvadātāju tikšanās projekta
tālākai virzīšanai un īstenošanai.
Sadarbība ar citiem plānošanas reģioniem, pašvaldībām, pārvadātājiem, valsts
institūcijām labākai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai.
Darbs ar maršrutu sadalījumu pa Lotēm uz 2021. gadu.
Sagatavota informācija VARAM iesniedzamajām 2017. gada ceturkšņu
atskaitēm par VPR darba plāna izpildi sabiedriskā transporta jomā.
Informācija par sabiedriskā transporta pakalpojumiem ievietota Vidzemes
plānošanas reģiona interneta vietnē.
Sabiedriskajā telpā VPR Administrācija un Sabiedriskā transporta nodaļa aktīvi
pauda savu nostāju gan par sabiedriskā transporta pakalpojumu iepirkumu
konkursa prasībām, uzskatot, ka tām jābūt samērīgām, gan arī informēja par
pašvaldību organizētajiem skolēnu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu
pārvadājumiem 2016./2017.gadā datu apkopojumu, norādot, ka būtiskākais ir
tas, lai skolēniem no attālākām vietām tiktu saglabāta iespēja nokļūt mācību
iestādēs. Atbildot uz apgalvojumu, ka teritoriālās reformas (jeb t.s. sadarbības
teritorijas) varētu risināt arī sabiedriskā transporta problēmas , VPR nāca klajā
ar aicinājumu sabiedrisko transportu organizēt dabiski funkcionālās nevis
mākslīgi iezīmētās teritorijās. Savukārt 2017. gada 29.septembrī, kad Ieriķos
norisinājās viena no VPR Attīstības padomes sēdēm, kurā daudz no skatītajiem
jautājumiem skāra transporta nozari, tika secināts, ka bez plānošanas reģionu
un pašvaldību iesaistes transporta nozares attīstības plānošana nav pilnīga.
Šāds atkārtots secinājums izdarīts, balstoties uz faktu, ka joprojām, plānojot
nozares attīstību, netiek jautāts par lokālas nozīmes problēmām.
2017. gada oktobrī iznāca arī “VPR Jaunumi” tematiskais izdevums
“Transports”. Tā mērķis bija ne tikai iepazīstināt ar VPR plānu attiecībā uz
mobilitātes pasākumu attīstību reģionā, bet arī sniegt plašu ieskatu nozares
plānošanas jautājumos kopumā.
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2.2.3

ATTĪSTĪBAS UN PROJEKTU NODAĻA

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Darba tirgus prasmju un uzņēmējspējas attīstība
Pēdējo gadu laikā darba tirgus ir strauji mainījies. Šobrīd darba tirgus pieprasa nepārtrauktu
darbinieku attīstību un jaunu prasmju apgūšanu, sekojot straujajai mūsdienu tehnoloģiju
attīstībai. Tāpat jārunā par mūžizglītības izmantošanu kā instrumentu sabiedrības un valsts, tai
skaitā reģionu, attīstībai. Respektīvi, apzināti un mērķtiecīgi plānot, veicināt un atbalstīt
iespējas katram cilvēkam izglītoties atbilstoši tā vēlmēm un vajadzībām visa mūža garumā,
tādējādi veicinot sekmīgu pāreju uz ekonomiku un sabiedrību, kas balstīta uz zināšanām. Lai
mūžizglītība būtu iekļaujoša un atbilstu mūsdienu tendencēm, ir jāstrādā pie efektīvākām
pieaugušo izglītības programmām, kas veidotas atbilstoši darba tirgus vajadzībām un
uzņēmumu darba stilam, biznesa videi un kultūrai.
Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk – VPR), saredzot mūžizglītības nozīmību un vienlaikus
identificējot sektora vājās vietas, iniciējis debates par to, kā stiprināt un mērķtiecīgi attīstīt
mūžizglītību Latvijā un citās Baltijas jūras reģiona valstīs. Izaicinājums tika pieņemts, un šīs
iniciatīvas ietvaros tika sagatavots un 2017. gada septembrī uzsākts Interreg Baltijas jūras
reģiona programma 2014.-2020. gadam Seed Money projekts “Mūžizglītība un viedās
specializācijas jomas Baltijas jūras reģionā (BSR SMART LIFE)”. Projekta partnerību veido
vairākas Baltijas jūras valstis, un tas ieguvis Baltijas jūras reģiona jaunās iniciatīvas (emerging
Flagship initiative) statusu. Projekta ietvaros tiek analizēta šī brīža situāciju mūžizglītības
ieviešanā Baltijas jūras reģiona valstīs – Dānijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā
un Zviedrijā. Īpaši uzmanība tiks pievērsta darba tirgus vajadzībām reģionā. Apkopotie dati un
informācija kalpos par pamatu jauna projekta pieteikuma izveidei, lai saņemtu ES finansiālo
atbalstu idejas ieviešanai dzīvē.
Pirms tam vēl 2017. gada jūnijā VPR 8. Baltijas jūras reģiona stratēģiskā foruma laikā
organizēja diskusiju par prasmju un kompetenču savienošanu ar reģionu viedajām
specializācijām, izvirzot šo kā Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgas attīstības vadošo virzītājspēku.
Diskusijā piedalījās un to uzklausīja jomas vadošie speciālisti un eksperti. Seminārs tika
fokusēts uz vairākām galvenajām tematikām – zināšanas un prasmes nākotnes ekonomikā,
mūžizglītība kā vadošais virzītājspēks reģionālajai attīstībai un specializācijas un mūžizglītība
digitālajā laikmetā. Aicinām iepazīties ar semināra prezentācijām šeit.
Zināšanu platformas mums palīdz dalīties ar būtisku informāciju, nodrošinot pieejamību tai ik
brīdi, kad nepieciešams pieņemt svarīgus un labus lēmumus. Sadarbība un jau pārbaudītas
zināšanas ir labs resurss. VPR iecerējis šādu platformu izveidot arī mūžizglītības jomā
iesaistītajiem, tāpēc 2017. gada novembrī uzsākta ERASMUS+ projekta “Izglītības stiprināti
konkurētspējīgi reģioni un pieaugušo profesionālā izaugsme (CREATE)” īstenošana. Ja
projekts “BSR SMART LIFE” runā vairāk par mūžizglītības sistēmas pilnveidi, tad projektā
“CREATE” lielāka uzmanība tiek pievērsta tieši pieaugušo izglītībai. Ne tikai atsevišķu Eiropas
Savienības dalībvalstu vidū, bet viscaur Eiropas Savienībā ir novērojamas lielas reģionālās
atšķirības pieaugušo izglītības iespēju jomā. Eiropas Komisijas Izglītības, jaunatnes, sporta un
kultūras ģenerāldirektorāta 2012. gada ziņojumā ir uzsvērts, ka politikas risinājumi pieaugošo
izglītības jomā ir vairāk jāpielāgo konkrētām situācijām nevis jāveido no jauna. Ir pierādīts, ka
šīs reģionālās atšķirības izglītības jomā neveidojas tikai dēļ nepietiekamiem finanšu resursiem,
bet gan vairāk tieši dēļ politikas un realitātes neatbilstībām vietējā līmenī. Līdz ar to ir
nepieciešamība palīdzēt un dot iespēju reģionālajām un vietējām varas iestādēm izstrādāt
politikas instrumentus, lai labāk formulētu pieaugušo izglītības politikas un programmas. Tāpēc
projekts CREATE ir vērsts uz to, lai veidotu strukturētu sadarbības ietvaru, kas savestu kopā
politikas veidotājus, pieaugušo izglītības un vietējās ekonomikas attīstītājus. Projekta
partnerība ir vienojusies, ka izveidotā platforma tiks uzturēta arī pēc projekta beigām.
2017. gada nogalē katrā partnervalstī noritēja darbs pie pieaugušo izglītības profila izveides,
apkopojot demogrāfiskos, ekonomiskos, sociālos un kultūras datus, lai izprastu katras valsts
pieaugušo izglītības politiku un to ietekmējošos faktorus. CREATE platforma ilgtermiņā tiek
saskatīta kā nozīmīga virtuālā kopiena mūžizglītības politikas veidotājiem, īstenotājiem u.c.
interesentiem, kurā veidot kontaktu apmaiņu, dalīties pieredzē. Pieeja platformai būs ne tikai
šobrīd projektā iesaistītajām partnervalstīm, bet gan daudz plašākai auditorijai. Plānotās
aktivitātes paredzēts veikt līdz 2019. gada oktobrim.
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ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Sociālā drošība
2017. gadā turpinājies darbs pie ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrība balstītu sociālo
pakalpojumu pieejamības palielināšanas personām ar invaliditāti un bērniem, īstenojot projektu
“Vidzeme iekļauj”. Ir izstrādāta Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 1.
redakcija. Tajā noteiktas galvenās rīcības sekmīgai deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai
– uz mērķa grupas vajadzībām balstīts sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras plānojums, pasākumi sociālā darba uzlabošanai ar projekta
mērķgrupām, kā arī vispārējo pakalpojumu sniedzēju pieejamības uzlabošanai nepieciešamie
pasākumi. Tāpat arī izvērtētas 156 bērnu, kas atrodas sociālās aprūpes centros, vajadzības,
296 bērnu ar funkcionālie traucējumiem vajadzības un 213 personu ar garīga rakstura
traucējumu vajadzības pēc sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem.
2017. gadā ierosināti vairāki būtiski grozījumi likumdošanas aktos, t.sk. grozījumi Ministru
kabineta 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”,
paredzot iespēju bērnu vecākiem izvēlēties atsevišķu sociālās aprūpes pakalpojumu
sniedzējus, tādējādi būtiski uzlabojot bērniem nepieciešamo pakalpojumu saņemšanas
iespējas. Ir uzsākta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem, kā arī īstenots pieredzes apmaiņas pasākums VPR sociālajiem
darbiniekiem, lai iepazītos ar Zemgales un Rīgas reģionos esošajiem sabiedrībā balstītiem
sociālajiem pakalpojumiem personām ar garīga rakstura traucējumiem.

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Tematiskie tīklojumi un zināšanu pārnese
2017. gadā Vidzemes plānošanas reģions ir strādājis pie tā, lai attīstītu reģiona inovāciju vidi,
sekmētu uzņēmumu un zinātnes sektora sadarbību un zināšanu pārnesi gan reģiona iekšienē,
gan no ārzemēm.
2017. gadā veikts eko-inovāciju atbalsta sistēmas izvērtējums, kā ietvaros veikta eko-inovatīvu
uzņēmumu aptauja, ar mērķi noskaidrot, kas ir tie izaicinājumi ar kuriem uzņēmumi saskaras,
lai attīstītu savu eko-inovāciju biznesu.
Izvērtējums veikts projekta Interreg Europe
programmas projekta “Atbalsts eko-inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos (SUPER)” ietvaros.
Projekta komanda arī aktīvi strādāja pie ieinteresēto pušu iesaistes projektā un kopīgā diskusijā
2017. gada nogalē tika panākta vienošanās, ka Vidzemes plānošanas reģionā tiks risināti
jautājumi, lai veicinātu IT bāzētu eko-inovāciju attīstību. Ir uzsākta aktīva sadarbība ar reģiona
augstskolām (Vidzemes Augstskola un Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) Cēsu
filiāle), kā arī diskusijās ir iesaistīti Latvijas Investīciju Attīstības Aģentūras (turpmāk – LIAA), IT
klastera un CleanTech klastera pārstāvji.
2017. gadā noticis aktīvs darbs pie ārvalstu labo prakšu iepazīšanas Interreg Europe
programmas projektos. Projekta “Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai
(RATIO)” ietvaros VPR ir vedis Latvijas ieinteresētās puses pārstāvjus (LIAA un LIAA
Valmieras biznesa inkubators, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk
– VARAM), Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM), uzņēmēji, Latvijas Augstvērtīgas un
veselīgās pārtikas klasteris; Vidzemes pašvaldības (Valmiera, Cēsis, Burtnieki, Mazsalaca,
Varakļāni)) iepazīt inovāciju un uzņēmējdarbības atbalstu lauku reģionos uz tādām valstīm kā
Vācija, Čehija, Itālija, Īrija, Polija un Spānija. Tika organizētas vietējās darba grupas
sanāksmes, lai diskutētu un izstrādātu rīcības ar nepieciešamajām izmaiņām Latvijas reģionu
inovāciju un uzņēmējdarbības atbalsta sistēmā. Rīcības plāna izstrāde tika pabeigta 2018.
gadā un tas pieejams šeit: http://www.vidzeme.lv/lv/regionalie_petijumi/50/131653/
Savukārt Interreg Europe projekta “Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas
instrumenti (ecoRIS3)” galvenais mērķis ir veicināt labāku rīcībpolitiku un pasākumus, lai
atbalstītu vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu viedo specializāciju (turpmāk - RIS3)
stratēģijas ietvaros. Projekta pirmais solis ir projekta partneru SVID analīzes sagatavošana, lai
noteiktu konkrētās nepilnības, kas jārisina reģionālās inovāciju ķēdes rīcībpolitikās. Ziņojuma
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mērķis ir izstrādāt ieteikumus, lai uzlabotu inovāciju ekosistēmas RIS3 stratēģijas ietvaros. Ir
izveidota kopēja metodoloģija, lai visu partneru ziņojumi būtu savstarpēji salīdzināmi. Rezultātā
ir izveidots kopīgs ziņojums, kas parāda dažādu Eiropas teritoriju inovāciju ekosistēmu stiprās
un vājās puses, kā arī iespējas un draudus. Katra reģiona veiktā SVID analīze kalpos arī par
būtisku atbalstu Rīcības plāna viedo specializāciju attīstībai izstrādē, kas plānota projekta
turpmākajā periodā.
2017. gada augustā Valmierā norisinājās VPR organizēta diskusija starp pētniekiem,
zinātniekiem un uzņēmējiem, kurā tie dalījās pieredzē un meklēja veiksmīgākos veidus
sasvstarpējai sadarbībai. Kā atzina paši diskusijas dalībnieki – svarīgi, lai abas nozares spētu
viens otru saprast un sarunātos “vienā valodā”. Ja vien zinātnes un pētniecības pārstāvji
turpinātu tuvināties uzņēmējiem, savus pakalpojumus skaidrojot saprotami un vienkāršoti, arī
sadarbības iespējas būtu vieglāk saskatīt. Savukārt uzņēmēji ir aicināti meklēt iespējas
sadarbībai arī ārpus projektu konkursiem, nākot klajā ar konkrētām problēmām vai uzņēmuma
izaicinājumiem. Ja vien abās pusēs būs iespēju un ideju – finansējumu bieži vien var rast
kopīgiem spēkiem.
2017. gadā tika uzsākta arī Interreg Europe programmas projekta “Stratēģijas Eiropas
pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai (INNO INFRA SHARE)” īstenošana.
Gada pirmajā pusē tika veikta vietējās situācijas analīze – reģionā esošās Pētniecības un
inovāciju infrastruktūras kartēšana pēc projekta Nīderlandes partneru izstrādātās metodes,
pētniecības un inovāciju infrastruktūras pieejamības uzņēmumiem labo prakšu analīze gan
Vidzemē gan projekta parter reģionos. Izveidota vietējā iesaistīto pušu darba grupa, kuras
sastāvā ir gan reģiona augstākās izglītības un pētniecības iestāžu pārstāvji, gan arī pārstāvji
no Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM), ir organizētas vairākas šīs darba grupas
sanāksmes. Ir notikušas vairākas pieredzes apmaiņas un pētniecības un inovāciju
infrastruktūras labās prakses pieredzes pārņemšanas aktivitātes Itālijā, Nīderlandē, Beļģijā un
Čehijā. Pieredzes apmaiņas un labās prakses pārņemšanas procesos tika iesaistīti Vidzemes
Augstskolas un Vides Risinājuma Institūta vadītāji kā arī IZM pārstāvji. VPR ir atbildīgs par visa
projekta komunikācijas vadību – ir nodrošināta projekta mājaslapas un sociālo tīklu kontu
izveide un uzturēšana, izstrādāts projekta rezultātu komunikācijas plāns, izstrādāts projekta
informatīvais buklets un 20 projektā identificēto labo prakšu piemēru e-buklets.
Projekta ietvaros Vidzemē un arī ar IZM pārstāvjiem ir aktualizēts jautājums par esošās
pētniecības un inovāciju infrastruktūras pieejamības uzņēmumiem uzlabošanu, reģiona
pētniecības un inovāciju organizāciju specializēšanos un aktīvāku savstarpējo sadarbību kā arī
par esošās pētniecības un inovāciju atbalsta politikas instrumentu pilnveidi.
Savukārt, lai veicinātu tūrisma galamērķu konkurētspēju un sniegtu rekomendācijas politikas
pilnveidei, 2017. gada laikā turpinājās Interreg Europe programmas projekta “Uzņēmējdarbības
veicināšana tūrisma galamērķos (Destination SMEs)” ieviešana, iepazīstot ārvalstu labās
prakses Itālijā, Īrijā un Somijā reģionālā tūrisma veicināšanā. Pārstāvjiem no Vidzemes
Augstskolas, SIA “Valmiermuižas alus”, tūrisma klastera “Enter Gauja” un LIAA bija iespēja
iepazīt klātienē ārvalstu labās prakses piemērus. Gada sākumā Vidzemē viesojās projekta
ārvalstu partneri, lai iepazītos ar Vidzemes tūrisma galamērķu pārvaldības pieredzi, tai skaitā
ar Gaujas nacionālā parka tūrisma klasteri “Enter Gauja”, kā arī dažādas pašvaldību un vietējo
uzņēmēju sadarbības formas un līmeņus, kas nodrošina publiskās un privātās partnerības
veidošanos, veicinot uzņēmējdarbības konkurētspējas kāpumu reģionā.
Tāpat arī ar tūrisma uzņēmējiem strādāts projekta “Livonijas kulinārais ceļš” ietvaros. Lai
apzinātu pārtikas ražotāju un ēdināšanas uzņēmēju interesi iesaistīties "Livonijas kulinārā ceļa"
tūrisma maršrutos, 2017. gadā norisinājās uzņēmēju aptauja par aktuālajiem jautājumiem un
nepieciešamajām zināšanām, kas sniegtu iespējas veiksmīgi veidot gastronomiskā tūrisma
piedāvājumu. Tāpat arī 2017. gada beigās noslēdzās uzņēmēju – ražotāju, pakalpojuma
sniedzēju pieteikšanās dalībai pārrobežu kulinārajā ceļā “Livonijas garša”, kas top projektā
“Livonijas kulinārais ceļš”. No Vidzemes reģiona savu gatavību līdzdarboties ir izteicis 101
uzņēmējs. Starp pieteiktajiem vairāk ir “gardēžu pieturvietas” – restorāni, krodziņi, viesu nami,
bet nedaudz mazāk ražotāju.
2017. gada pirmajā pusē tika uzsākts darbs pie Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas projekta “Kokapstrādes un mēbeļu industrijas produktu inovācijas un eksports
Veru apgabalā un Vidzemes plānošanas reģionā (Koksne un mēbeles)”. Visas projekta
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aktivitātes ir plānotas un organizētas ar mērķi veicināt koka ēku būvniecības un koka mēbeļu
produktu attīstību un eksportu. Lai izprastu industriju VPR kopā ar Veru apgabala
arodapmācības centra pārstāvēto kompetences centru Tcenter ir izstrādājis pētījumu par
abiem reģioniem, kur ir aplūkota un analizēta ne tikai industrijas statistika, bet arī inovāciju un
dizaina aspekti un potenciāls iespējamai sadarbībai starp abu reģionu uzņēmumiem. VPR
projekta aktivitātēs aktīvi iesaista ne tikai tiešo mērķa grupu - uzņēmējus, bet ir arī veicinājis
sadarbību ar industrijas organizācijām, piemēram, Koka ēku būvniecības klasteri, Latvijas
mēbeļu asociāciju u.c. Kā lielākais panākums projekta ietvaros ir veiksmīga koksnes un mēbeļu
prototipu izstrādes maratona organizēšana, kur no abām valstīm kopumā piedalījās vairāk kā
100 dalībnieki un kopā tika izstrādāti 18 produktu prototipi.
Tāpat 2017. gadā uzsākts Baltijas jūras reģiona programmas projekts “Viedās specializācijas
stiprināšana, attīstot starptautisko sadarbību (GoSmart BSR)”. Tas paredz pilnveidot viedās
specializācijas atbalsta instrumentus uzņēmējdarbības sektorā. Projekta gaitā tiks apgūtas
dažādu valstu pieredzes un prakses, kā viedās specializācijas stratēģijas pārvērst mazo un
vidējo uzņēmumu praktiskās darbībās reģiona kopējai attīstībai. Projekta nozīmīgākais
ieguvums būs funkcionējošas un ilgtspējīgas transnacionālas inovāciju brokeru sistēmas
izveide.
Baltijas jūras reģiona (turpmāk - BJR) lauku teritorijas, tostarp arī Latvijā un Vidzemē ir bagātas
ar dabas resursiem, taču to bioekonomisko potenciālu līdz šim nav bijis iespējams pilnvērtīgi
izmantot ierobežotā cilvēku kapitāla un aglomerācijas ekonomikas trūkuma dēļ. Lai veicinātu
bioekonomikas nozares izaugsmi, VPR sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu un
starptautiskiem partneriem 2017. gada nogalē uzsāka darbu pie projekta “Bioekonomikas
inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos (RDI2CluB)”. Partneri no Somijas, Norvēģijas, Polijas,
Latvijas un Igaunijas apņēmušies apvienot kompetences, lai kopīgi veicinātu viedas,
ilgtspējīgas un iekļaujošas bioekonomikas nozares izaugsmi BJR lauku teritorijās. Projekta
īstenošanā iesaistījušies arī virkne asociēto partneru, tai skaitā Latvijas augstvērtīgas un
veselīgas pārtikas klasteris, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā, Igaunijas Lauku lietu
ministrija, WUR - Wageningen ekonomikas izpētes institūts Nīderlandē, u.c.
Projektam piešķirtais paraugprojekta (flagship) statuss rāda, ka bioekonomikas jautājumi
atzīti par nozīmīgiem BJR, turklāt projekta RDI2CluB rezultāti tiks izvērtēti, izstrādājot nākamo
BJR attīstības stratēģiju. Projekta laikā tiks izveidoti salīdzināmi reģiona bioekonomikas profili
pieciem projektā iesaistītajiem reģioniem, tostarp arī Vidzemes reģionam. Tiks izveidots
darbības modelis inovāciju pārvaldībai centrālajā tīklā, kā arī atklāts virtuāls BJR bioloģiskās
uzņēmējdarbības centrs.
2017. gadā arī veiksmīgi turpinājusies Latvijas Augstvērtīgas un Veselīgas Pārtikas klastera
darbība. Tika pabeigta VPR projekta “Pieci klasteri starpnozaru izcilībai (5FOREXCELLENCE)”
īstenošana. Projekta ietvaros VPR kopā ar citiem partneriem organizēja semināru Rīgā
“Klasteru sadarbība – sasniegumi, iespējas, izaicinājumi” kurā tika runāts par klasteru vadības
izcilību un kapacitātes stiprināšanu, par pakalpojumu klāstu un starpnozaru sadarbības
veidošanas nozīmi. Tāpat arī kopā ar EM VPR organizēja projekta noslēguma starptautisko
konferenci Rīgā “Sadarbība klasteru izaugsmei, inovāciju radīšanai un konkurētspējas
veicināšanai”, kurā piedalījās vairāk nekā 80 dalībnieki no valsts, pētniecības, uzņēmējdarbības
sektoriem un ar prezentācijām par klasteru lomu uzņēmumu inovāciju un konkurētspējas
veicināšanā uzstājās industriju pārstāvji no klasteriem Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā, kā arī
starptautiski atzīti klasteru stratēģiskās attīstības eksperti no Austrijas, Zviedrijas, Vācijas un
Spānijas. Šī konference bija pirmais šāda mēroga un līmeņa klasteru attīstības tematikai
veltītais pasākums Latvijā. Projekta ietvaros tika nodrošināta arī klastera valdes locekļu dalība
pieredzes apmaiņas vizītē Austrijā un klasteru vadības apmācību kursā Tallinā, kuru vadīja
starptautiski atzīti eksperti no Eiropas Klasteru ekselences fonda. Tāpat tika izstrādāts klasteru
starpnozaru sadarbības un tālākās vadības ekselences attīstības gala ziņojums un nodrošināta
Somijas bioloģiskās pārtikas produktu attīstības un starptautiskās pārdošanas eksperta
konsultācija klastera biedriem par klastera pakalpojumu un stratēģijas pilnveidi.
Klasteris arī uzsāka kopīga projekta īstenošanu ar Dānijas pārtikas klasteri “Food Network”
BSR Innovation express programmā, kura ietvaros tika organizēta klastera uzņēmumu vizīte
un dalība seminārā par iepakojuma inovācijām un tendencēm Dānijā, un Dānijas uzņēmumu
vizīte un dalība līdzīgā seminārā Latvijā. Klasteris iesaistījās divos konsorcijos, kuru ietvaros
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piedalījās divu Horizon 2020 programmas projektu izstrādē
inovācijām un ražošanas blakusproduktu izmantošanu.

- par pārtikas iepakojumu

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Efektīva uzņēmējdarbības atbalsta sistēma
Būtiska lomu efektīvas uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas attīstīšanā reģionā ir gan Vidzemes
uzņēmējdarbības centram, gan arī vairāku VPR īstenotu projektu ietvaros izstrādātiem
ieteikumiem ministrijām uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu uzlabošanai.
Vidzemes uzņēmējdarbības centra (turpmāk - VUC) 2017. gada prioritāte bija sadarbības
stiprināšana ar dažādām uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām, lai nodrošinātu kvalitatīvu,
pārskatāmu un saprotamu informāciju uzņēmējiem, sekmētu biznesa ideju attīstīšanu un
veicinātu pašvaldību atbalstu uzņēmējdarbības attīstībā. Sadarbībā ar VARAM rīkots konkurss
"Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai", nodrošināta konkursa
organizēšana, iesniegto ideju atlase, līgumu slēgšana ar pašvaldībām, kas pieteica
veiksmīgākās idejas – Valmieras pilsēta, Pārgaujas un Smiltenes novadiem. Tika rīkots
Vidzemes reģiona uzņēmēju godināšanas pasākums, no katras VPR pašvaldības godinot vienu
uzņēmēju, kā arī organizējot Vidzemnieku dārza svētkus 2017. un iepriekšējo gadu laureātiem
un pašvaldību pārstāvjiem.
2017. gadā darbību uzsākusi interneta vietne invest.vidzeme.lv, kurā tiek publicēta informācija
par aktuālajām atbalsta programmām, uzņēmējiem aktuāliem notikumiem, kā arī atrodama
Vidzemē esošo investīciju objektu datu bāze.
VUC piedalījies arī Zemgales, Latgales un Kurzemes uzņēmēju dienās, reklamējot reģiona
tūrisma piedāvājumu un tūrisma pakalpojumu sniedzējus. Tāpat VUC īstenojis vairākus
seminārus gan uzņēmējiem, gan pašvaldību speciālistiem, sekmējot zināšanu pārnesi un jaunu
ideju attīstību. 2017. gadā uzsākts darbs arī pie iniciatīvas “Vidzeme lauž stereotipus”, kuras
ietvaros tiks izstrādāts īpašs portfolio cilvēkiem ar invaliditāti, tādējādi mēģinot rast risinājumus
cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības sekmēšanai.
Projekta RATIO rīcības plāna ietvaros VPR arī strādāja pie konkrētu rekomendāciju izstrādes
EM un LIAA Specifiskā atbalsta mērķa (SAM 1.2.1.) atbalsta pasākumu uzlabošanā, kas
attiecas uz izmaiņu rosināšanu, palielinot MVU iespējas piesaistīt augsti kvalificētu darbaspēku
un pilnveidojot MVU inovāciju aktivitātes paaugstināšanas pasākumus, tai skaitā inovāciju
vaučeru atbalsta instrumentu.

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Ilgtspējīga energosistēma
Īstenojot VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014 – 2030 mērķi „Palielināt energoefektivitāti
un atjaunojamo energoresursu izmantošanu”, un ņemot vērā nepieciešamību aktualizēt
energoefektivitātes jautājumus ēku un energoresursu apsaimniekošanā, VPR pievienojies
Eiropas Savienības Pilsētprogrammas „Urban Agenda” tematiskās prioritātes „Pāreja uz
atjaunojamiem energoresursiem” (turpmāk – „Energy Transition”) partnerībai. Dalība šajā
partnerībā sniegs iespēju par VPR pašvaldību prioritātēm energoefektivitātes veicināšanā runāt
ES līmenī, izstrādājot rekomendācijas finanšu, politikas un zināšanu pilnveidošanai
atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā ES.
2017. gada septembrī Polijā, Gdaņskā, un decembrī Tilburgā, Nīderlandē notika pirmās
partnerības „Energy Transition” tikšanās, kurās piedalījās arī VPR. Tikšanās mērķis bija
vienoties par kopīgām prioritātēm pārejai no fosilajiem uz vietējiem atjaunojamiem
energoresursiem. VPR sadarbībā ar partneriem no Nīderlandes, Polijas, Zviedrijas un citām ES
valstīm strādās pie Darbības plāna izstrādes, kuram jāparedz konkrēta rīcība ES regulējuma,
atbalsta pasākumu un zināšanu pilnveidošanai, apzinot šī brīža situāciju energoresursu
izmantošanā un tā atjaunošanā, kā arī līdzšinējo ES politikas efektivitāti atjaunojamo
energoresursu jomā. Partnerības darba gaitu koordinēs Apvienotās Karalistes galvaspilsēta
Londona, Polijas pilsēta Gdaņska un Beļģijas pilsēta Rūselare.
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VPR jau šobrīd aktīvi darbojas vairākos energoefektivitātes veicināšanas projektos aktivitāšu
kopumā “Energopārvaldība Vidzemē” ietvaros. Aktivitāšu kopums paredz ne tikai mācības par
dažādām energopārvaldības tēmām, bet arī diskusijas un pieredzes apmaiņas vizītes gan
Latvijā, gan ārvalstīs, kas stiprinās pašvaldību speciālistu kompetenci energopārvaldības
jautājumos, padziļinās zināšanas par energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumiem un
atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, kā arī veicinās sadarbību pašvaldību vidū
veiksmīgākai energosaimniecības procesu organizēšanai.
A/S Vidzemes slimnīca un vairākas Vidzemes pašvaldības spērušas būtisku soli pretī
ilgtspējīgai resursu izmantošanai savās ēkās, 2017. gadā uzsākot dalību, projekta “Partnerība
jaunai energoresursu pārvaldībai 2050 (PANEL 2050)” ietvaros. Paredzēts, ka, saņemot
nepieciešamās ekspertu konsultācijas un atbalstu, projekta dalībnieki izstrādās energoplānus
vienai vai vairākām ēkām. Savukārt reģiona līmenī ar pašvaldību, uzņēmēju, iedzīvotāju un citu
ieinteresēto organizāciju konsultatīvo atbalstu tiks sagatavota Ilgtspējīgas enerģētikas vīzija
VPR un enerģētikas ceļvedis, uzsverot lokālos un reģionālos mērķus 2050. gadam.
Tāpat, 2017. gada oktobrī tika uzsākta projekta “Efektīvi finanšu instrumenti ēku
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai (EFFECT4buildings)”
realizēšana. Šī projekta pamatideja ir analizēt esošos finanšu instrumentus un modeļus ēku
renovācijai, tos testējot pašvaldību ēkās un pēc nepieciešamības pilnveidojot. Projekta laikā
tiks izstrādāts ērts tiešsaistes rīks, kas palīdzēs ēku pārvaldniekiem katrai ēkai piemeklēt
atbilstošākā finansēšanas instrumenta/modeļa un pielietojamās tehnoloģijas kombināciju tās
energoefektivitātes uzlabošanai. Šis projekts ir ieguvis karognesēja jeb paraugprojekta
(flagship) statusu, kas apliecina tā ideju par novērtētu un īpaši nozīmīgu ES Stratēģijas Baltijas
jūras reģionam ieviešanā.
Savukārt projektā „Zemas temperatūras centrālā apkure Baltijas jūras reģionam”
(LowTEMP)” VPR sadarbībā ar vēl diviem partneriem no Latvijas - Rīgas Tehnisko universitāti
un Gulbenes novada domi, kā arī citu valstu sadarbības partneriem - strādā pie risinājumiem,
kā, optimizējot esošās centrālapkures sistēmas vai izveidojot jaunu infrastruktūru zemas
temperatūras tehnoloģiju pielietošanai, iespējams nodrošināt enerģijas ietaupījumu un CO2
emisiju samazināšanu. Projekta laikā tiks apzināts, kā samazinātas temperatūras rezultātā
mazināt siltuma zudumus, nodrošinot ekonomisku ieguvumu, un kā integrēt atjaunojamo
energoresursu izmantošanu zemas temperatūras apkures sistēmas nodrošināšanai.
Tāpat arī 2017. gadā VPR uzsāka īstenot projektu “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība (SEC)”
ar mērķi paaugstināt sabiedrības zināšanas par enerģijas ikdienas patēriņu un uzlabot
enerģijas taupīšanu Latvijas mājsaimniecībās. Pilotskolās Lizumā un Valmierā tika aprīkotas
enerģijas klases, kurās skolēni iesaistījās enerģijas pulciņos, eksperimentējot un izzinot
energoefektīvu ikdienas ierīču lietošanu. Kopā ar skolēniem no Igaunijas, Vidzemes skolēni
piedalījās Enerģijas dienā, kur iepazinās ar gudriem risinājumiem un labajām praksēm
enerģijas efektīvai izmantošanai.

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Dabas kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana
Lai veicinātu degradēto teritoriju revitalizāciju, 2017. gadā turpinājās darbs pie projekta
“Inovatīva, ilgtspējīga attīrīšana (INSURE)” aktivitātēm, veicot pilotteritorijas – potenciāli
piesārņotās teritorijas “Krustmaļi” izpēti Burtnieku novadā. Lai gan pirms vairākiem gadiem
veiktās teritorijas izpēte liecināja par spēcīgu piesārņojumu ar pesticīdiem, INSURE veiktā
izpēte atspoguļoja, ka teritorija tomēr nav piesārņota, tādējādi rosinot jaunas diskusijas par to,
cik ilgā laika periodā un kādu faktoru ietekmē pesticīdu piesārņojums vairs nav klātesošs.
Veiktās izpētes rezultāti arī ļāva veikt izmaiņas Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu
reģistrā, mainot šīs teritorijas statusu no “potenciāli piesārņota” un “nav potenciāli piesārņota”
teritorija.
Savukārt, lai sekmētu Vidzemes reģiona attīstības resursu, tostarp dabas resursu, saglabāšanu
un efektīvu izmantošanu, VPR ir iesaistījies projektā “Mantojuma ilgtspējīga
apsaimniekošana ūdensceļu reģionos (SWARE)”, kas dod iespēju iepazīt citu ES valstu
labās prakses piemērus un veicināt to pārnesi, pilnveidojot reģionālā un valsts līmeņa politikas
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instrumentus. 2017. gadā tika rīkotas trīs starpreģionālas pieredzes apmaiņas vizītes, kuru
laikā projekta darba grupa, kurā apvienojušies VPR speciālisti, pašvaldību pārstāvji, dabas un
kultūras mantojuma eksperti no privātā un publiskā sektora, iepazina pārvaldības, mārketinga
un infrastruktūras labos piemērus dabas un kultūras mantojuma objektos Īrijā, Itālijā un
Nīderlandē. Pieredzes vizītēs redzētais tika apspriests darba grupas sanāksmēs, lai gūto
pieredzi integrētu rīcības plānā par dabas un kultūras mantojuma pārvaldību un tālāku
ilgtspējīgu attīstību Vidzemes reģionā, kura izstrāde turpināsies 2018. gadā un kurā būs
ietvertas arī rekomendācijas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa pilnveidei.

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Sabiedriskais transports un ceļi
2017. gadā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektā “TEN-T pamattīkla koridoru
kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai (TENTacle)” ietvaros VPR un SIA Ardenis
veica Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plāna 2030 izstrādi. Izstrādes procesā tika
iesaistītas pašvaldības, uzņēmēji un transporta nozares politikas veidotāji un eksperti. To
iesaiste tika nodrošināta, organizējot darba grupas tikšanās un apaļā galda diskusijas, kurās
tika apspriests, kādam jābūt izstrādātajam Mobilitātes plānam, piemēram, tā mērogam, obligāti
iekļaujamajām sadaļām, detalizācijas pakāpei, transporta veidiem, kas jāpēta padziļināti.
Klātienes tikšanās un elektroniskā komunikācija ar visām iesaistītajām pusēm tika organizēta
visa gada garumā, lai varētu operatīvi saņemt atgriezenisko saiti un priekšlikumus, paralēli
pakāpeniskam Mobilitātes plāna izstrādes procesam.
Plāna mērķis ir uzlabot iedzīvotāju un uzņēmumu piekļuvi pilsētu centriem un transporta
mezgliem, stiprināt Vidzemes kā tranzītreģiona lomu Ziemeļjūras - Baltijas transporta koridorā,
tādējādi veicinot visa Vidzemes reģiona ekonomisko izaugsmi. Mobilitātes plāns sastāv no
apjomīgas esošās situācijas analīzes sadaļas un mobilitātes investīciju plāna, kurā iekļauta gan
stratēģiskā vīzija līdz 2030. gadam, gan konkrētas veicamās darbības piecos mobilitātes
attīstības virzienos: transporta infrastruktūra, sabiedriskā transporta pakalpojumi, kravu
pārvadājumi, gājēji un velosatiksme, kā arī satiksmes drošība.
2017. gada rudenī VPR uzsāka īstenot vēl vienu ar transporta jomu saistītu pārrobežu
sadarbības projektu - Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektu “Mobilitātes un
pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos
(MAMBA)”, kas uzskatāms ne tikai par tehnisku mobilitātes projektu, bet tam ir arī sociāli
atbildīgas rīcības raksturs. Projekts paredz ieviest mobilitātes pakalpojumus reģionos, kurus
skārušas demogrāfiskās pārmaiņas, domājot par to, kā cilvēkus nogādāt līdz pakalpojumu
saņemšanas vietām, gan arī kā pakalpojumus nogādāt līdz cilvēkiem, kuriem tie ir
nepieciešami. Uzsvars tiek likts uz pašu iedzīvotāju iesaisti risinājumu meklēšanā un
iedzīvināšanā. Vidzemē plānots iedzīvināt Eiropā jau labi pazīstamu pakalpojumu – “transports
pēc pieprasījuma”, kas pirms 5 gadiem tika iepazīts kā labā prakse Austrijā cita tolaik ieviestā
projekta kontekstā. Projekta īstenošanā Latvijā iesaistījusies Autotransporta direkcija un
Vidzemes Augstskola. Ideju konceptuāli atbalsta un transports pēc pieprasījuma pakalpojumu
kā risinājumu vietās, kur ir mazs iedzīvotāju skaits un ir nepietiekama sabiedriskā transporta
kustība saskata arī pasažieru pārvadātāji.
Tāpat arī, lai uzlabotu sabiedriskā transporta ātrumu un pieejamību, VPR Sabiedriskā
transporta nodaļa piedalījās sabiedriskā transporta kustības grafika izstrādē: izskatīja un
apkopoja Vidzemes reģiona novadu pašvaldību, juridisko un fizisko personu ierosinājumus,
ieteikumus un pretenzijas par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizāciju Vidzemes
plānošanas reģiona teritorijā, kā arī sagatavoja 75 priekšlikumus. VPR pastāvīgi
plānoja maršrutus un uzlaboja to efektivitāti: sagatavoja VSIA “Autotransporta direkcija”
ierosinājumus, atzinumus un viedokli par sabiedriskā transporta maršrutu tīkla reģionālās
nozīmes maršrutu plānošanu un izmaiņām un izstrādāja 322 uzlabojumu priekšlikumus. 2017.
gadā turpinājās pašvaldību skolēnu pārvadājumu integrēšana kopējā maršrutu tīklā. VPR
veica nerentablo autobusu maršrutu datu analīzi, izteica ierosinājumus un organizēja tikšanās
maršrutu tīkla izvērtēšanai, optimizēšanai un funkcionalitātes uzlabošanai.
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ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Ilgtspējīga un pievilcīga dzīves vide
Ņemot vērā, ka dabas un kultūrvēsturiskās, ainaviski vērtīgās teritorijas, to saglabāšana un
pieejamība nākotnē būs viens no galvenajiem dzīves vides augstas kvalitātes rādītājiem, kas
sekmēs izvēli - dzīvot vai ciemoties Vidzemē, VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta
šajās teritorijās vērtīgo dabas teritoriju un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanu un
saglabāšanu, dabas aizsardzības intereses saskaņojot, ar ekonomiskajām interesēm.
2017. gadā, Latvijas simtgades svinību ietvaros, VPR iesaistījās aktivitātes “Latvijas ainavu
dārgumi vakar, šodien un rīt” īstenošanā, veidojot elektronisku Latvijas ainavu dārgumu
krātuvi. 2017. gadā izpildīti divi no aktivitātes uzdevumiem – identificētas reģiona vērtības un
simboli – ainavu dārgumi, kā arī pieņemts lēmums par 10 Vidzemes plānošanas reģiona ainavu
dārgumiem.
Dialogā ar sabiedrību tika identificētas reģiona vērtības un simboli – ainavu dārgumi. Vidzeme
kļuva par dārgumiem visbagātāko reģionu Latvijā, kopā saņemot 333 pieteikumus. Šī aktivitāte
būtiski paspilgtinājusi ainavas vērtību, stiprinot iedzīvotāju patriotismu un lepnumu par vietām,
kas tiem īpaši nozīmīgas. Realizējot konkursu, aktivitātē iesaistījām arī skolu jaunatni, kas,
papildus mācību programmai, prata atlicināt laiku, lai iepazītu savas zemes skaistākā ainavas,
kā arī, atskāršot savu lomu ainavas saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.
Ņemot vērā sabiedrības balsojumu un ainavu ekspertu padomes viedokli, pieņemts lēmums
par 10 Vidzemes plānošanas reģiona ainavu dārgumiem, kas tiks iekļauti LNB dārgumu
krātuvē.
Aktivitātes turpmākajos posmos plānota papildus informācijas vākšana par 10 ainavu
dārgumiem (stāsti, atmiņas, ieteikumi, fotogrāfijas) ainavu dārgumu krātuves izveidei, EP
Ainavas balvas nacionālā atlase un reģionālās izstādes un diskusijas organizēšana. Aktivitātes
noslēgums ar priekšlikumiem par ainavu dārgumu iekļaušanu Latvijas Kultūras kanonā
paredzēts 2018. gada beigās.
Tāpat arī, lai veicinātu ainavu izpratnes veidošanos reģionā, 2017. gadā tika rīkotas divas
reģionālās diskusijas projekta SWARE darba grupā. Burtniekos apsprieda ainavu vērtības un
nozīmi kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā, kas atkarīga no ikviena rīcībām, savukārt
Alūksnē sanāksmes dalībnieki iepazina novada dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma labas
pārvaldības piemēru un diskutēja par to, ka līdztekus tūrisma veicināšanai jādomā par vietējo
iedzīvotāju interesēm un iesaistīšanu pilsētas attīstībā, veidojot vidi, kur patīkami atpūsties ir
gan tūristiem, gan vietējiem iedzīvotājiem.

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Aktīva pilsoniskā sabiedrība un iesaistoša kultūrvide
Lai saglabātu un attīstītu reģiona kultūras mantojumu, VPR jau tradicionāli koordinēja Latvijas
valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2017 konkursu. Par projektu
pieteikumu sagatavošanu tika noorganizēti divi semināri - 22. martā Ērgļos un 23. martā
Valmierā, un sniegtas 134 konsultācijas telefonsarunās un e-pasta sarakstēs par projektu
pieteikumu sagatavošanu. Konkursam tika saņemti 145 pieteikumi, no kuriem 44 tika atbalstīti
un 42 tika īstenoti. Vidzemē notika daudzpusīgas kultūras norises – gan apmācības un
semināri, gan radošās darbnīcas pieaugušajiem un bērniem, gan meistarklases gleznotājiem,
dejotājiem un mūziķiem, tika pētīts un popularizēts Vidzemes kultūras mantojums, izdotas
divas grāmatas un trīs brošūras, rīkoti koncerti u.c. 2017. gada Vidzemes kultūras programmas
mērķis bija nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā
pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas
un kultūrvidi.
Tāpat arī turpinājās darbs pie vēsturiskās Hanzas savienības mantojuma popularizēšanas gan
turpinot Via Hanseatica iniciatīvu, gan uzsākot darbu pie Igaunijas-Latvijas pārrobežu
sadarbības projekta “Livonijas kulinārais ceļš”, gan turpinot Centrālās Baltijas programmas
projekta HANSA īstenošanu. 2017. gadā turpinājusies VPR un 8 pašvaldību sadarbība tūrisma
maršruta Via Hanseatica uzturēšanā un attīstīšanā. Veiktas dažādas maršruta
popularizēšanas aktivitātes, piemēram, Lux Express starpvalstu autobusu operatora dzīves
stila žurnālā, igauņu laikraksta “Postimees” pielikumā “Puhkus Latis”. Tāpat arī sadarbības
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partneriem organizētas apmācības digitālā mārketinga prasmēs, veikts mājas lapas SEO
audits. Īpaši nozīmīgi, ka 2017. gada 1. maijā sākts īstenot Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības projektu “Livonijas kulinārais ceļš”, kurā daļa no aktivitātēm paredzēta tālākai “Via
Hanseatica” maršruta attīstībai - “Taste Hanseatica” maršruta izstrādei, mājas lapas
uzlabošanai, iepazīšanās vizītēm u.c.
Aizvadītajā gadā VPR uzsāka darbu pie jauna kulinārā tūrisma piedāvājuma “Livonijas
kulinārais ceļš” izveides. Balstoties uz vēsturisko mantojumu un tradīcijām Livonijas teritorijā
tiks stiprināta vienota kulinārā mantojuma identitāte un attīstīts kulinārā tūrisma
piedāvājums Latvijas un Igaunija teritorijā, radot priekšnosacījumus teritorijai kļūt par pievilcīgu
kulinārā tūrisma galamērķi ārvalstu un vietējiem apmeklētājiem.
Savukārt projektā “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” Vidzemes Hanzas
pilsētas turpinājušas darbu pie jaunu produktu izstrādes un rīkojušas vēsturiski tematiskus
pasākumus. Projekts ar atsevišķu stendu ticis pārstāvēts starptautiskās tūrisma izstādēs
Vācijā, Latvijā un Starptautiskajās Hanzas dienās Kampenā, Nīderlandē. Tāpat arī ārvalstu
ceļotāji vērtējuši Hanzas pilsētu tūrisma piedāvājumu un snieguši savus ieteikumus tā
uzlabojumiem, lai nākotnē tūristiem piedāvātu aizvien kvalitatīvākus pakalpojumus.
Vidzemes reģionā ir relatīvi daudz industriālā mantojuma objektu, bet attīstības tendence ir
tāda, ka liela daļa objektu tiek iznīcināti vai rekonstruēti – zūd to vēsturiskā substance, mainās
kultūrvēsturiskā ainava. Apzinoties industriālā mantojuma nozīmību, VPR ar Igaunijas–Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas atbalstu 2017. gadā uzsāka īstenot projektu “Industriālā
mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai (Industriālais mantojums)”, kas aptver piecu
dažādu tematisko grupu apskates objektus – dzirnavas, ražotnes, dzelzceļus, bākas un
ūdenstorņus. Kopā ar vēl 22 objektiem Latvijā un Igaunijā, šajā projektā piedalās arī četri
partneri no Vidzemes reģiona, kuru objektos jau uzsākta un 2018. gadā tiks pabeigta
infrastruktūras uzlabošana un tūrisma piedāvājuma papildināšana ar mūsdienīgiem
risinājumiem ar mērķi veicināt industriālās vēstures liecību saglabāšanu Vidzemē un palielināt
un dažādot tūrisma plūsmu šajos galamērķos/objektos. Šie objekti ir Zilākalna ūdenstornis,
Ķoņu dzirnavas, Gulbenes depo un Līgatnes papīrfabrikas strādnieku dzīvoklis. Šajā gadā tika
izveidota arī industriālā mantojuma interesentu un entuziastu tīklošanās lapa vietnē Facebook,
lai veicinātu izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un stāstītu par aktualitātēm.
2017. gadā turpinājās arī darbs projektā SWARE, kurā uzsvars likts uz līdzsvara meklēšanu
starp kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un izmantošanu ekonomiskās attīstības
veicināšanai. Projekta darba grupā ir arī LR Kultūras ministrijas pārstāvji, kas 2017. gadā
piedalījās projekta pieredzes apmaiņas vizītē Īrijā, kur iepazina dažādas iniciatīvas un pieejas
sabiedrības līdzdalības veicināšanā publiskās pārvaldes darbībā un lēmumu pieņemšanā.
Projekta darba grupai 2017. gadā tika organizētas arī sanāksmes Latvijā, kuru laikā tika
iepazīts Alūksnes novada veiksmīgais piemērs, kā dabas un kultūrvēsturisko mantojumu
sasaistīt vienotā tūrisma piedāvājumā, un Burtniekos diskutēts par ainavu vērtībām un nozīmi
kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā.
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2.2.4

KULTŪRA

2017. gadā, jau desmito gadu pēc kārtas, Vidzemes plānošanas reģions īstenoja
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu ““Latvijas valsts mežu” atbalsts kultūras
programmām reģionos”. Vidzemes kultūras programmas mērķis bija nodrošināt līdzsvarotu,
daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot
Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi. Mērķa sasniegšanai tika
atbalstīti projekti, kuru īstenošanā tika noteiktas šādas prioritātes: Vidzemes iedzīvotāju
identitātes stiprināšana, Vidzemes kultūras mantojuma saglabāšana, pārmantošana un
popularizēšana, radošo industriju attīstība (sadarbojoties dizaina speciālistiem, studentiem un
Vidzemes amatniekiem) un zināšanu pārnese, kas ietver gan zināšanu radīšanu, iegūšanu,
uzkrāšanu un analīzi, gan arī Vidzemes iedzīvotāju zināšanu pilnveidi un profesionālo
izaugsmi. Lai palīdzētu projekta pieteicējiem kvalitatīvāk sagatavot pieteikumus, kā arī, lai
kopīgi pārrunātu neskaidros jautājumus, tika sarīkoti divi semināri – Ērgļos un Valmierā, tomēr
daudz aktīvāk pieteicēji izmantoja izdevību konsultēties personīgi telefona sarunās un e pasta
sarakstēs.
2017. gadā projektu konkursā tika saņemti 145 projektu pieteikumi par kopējo summu
503960,95 EUR. Pieteikumu skaits un kopējā projektu realizācijai nepieciešamā summa jau
otro gadu pēc kārtas apliecina, ka vidzemnieki var un vēlas darboties, ka viņiem ir idejas un
vēlme tās realizēt. Projektu izvērtēšanai tika izveidota ekspertu komisija, kuras sastāvā bija divi
VKKF pārstāvji, viens VPR pārstāvis, viens LR Zemkopības ministrijas pārstāvis, divi Vidzemes
kultūras organizāciju pārstāvji. Saskaņā ar ekspertu vērtējumu, apstiprināšanai tika izvirzīti 44
projektu pieteikumi par kopējo summu 80000 EUR. Īstenoti tika 42 projekti par kopējo summu
78485 EUR.
Kopumā ar Vidzemes kultūras programmas atbalstu, 2017. gadā Vidzemes
plānošanas reģiona pašvaldībās, kā arī Limbažu, Siguldas, Ādažu, Carnikavas un Mālpils
novados, kas ietilpst Vidzemes kultūrvēsturiskā novada teritorijā tika realizētas dažādas
kultūras aktivitātes. Gandrīz simts meistardarbnīcas, meistarklases un radošās darbnīcas,
piecas konferences, semināri un apmācības, divi mākslas plenēri, septiņi festivāli, vairāk kā
četrdesmit koncerti, notika desmit izstādes un ekspozīcijas, tika izrādītas divpadsmit izrādes,
notika astoņi izstāžu un grāmatu atklāšanas pasākumi, tika veikti trīs kultūrvēsturiski pētījumi,
izveidotas spēles, vadītas ekskursijas un nometnes, izveidots kultūrvēsturisks maršruts. Vairāki
no radītajiem produktiem bija jaunrades darbi. Pavisam Vidzemes kultūras programmas
realizētajos pasākumos piedalījušies vairāk kā 30 tūkstoši cilvēku.
Par Vidzemes kultūras programmas aktivitātēm Vidzemes plānošanas reģiona mājas
lapā sadaļā “Kultūras jaunumi” ievietotas 46 informatīvas ziņas, no kurā daļa publicēta arī VKKF
mājas lapā. Tāpat projektu realizētāji aktīvi popularizēja projektu rezultātus savās interneta
vietnēs, sociālajos tīklos un vietējā presē.
2017. gadā Vidzemes plānošanas reģions, uzsāka dalību Latvijas simtgades
pasākuma “Reģionu dienas” aktivitātē “Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve
“Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”” īstenošanā. Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija, Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) aicināja ikvienu
Latvijas iedzīvotāju piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā Latvijai, meklējot mūsu ainavu
dārgumus. 2017. gadā, aktivitātes pirmā posma ietvaros, notika ainavu pieteikšana un
balsošana par pieteiktajām ainavām. Vidzeme kļuva par dārgumiem visbagātāko reģionu
Latvijā, kopā saņemot 333 pieteikumus. Šī aktivitāte būtiski paspilgtinājusi ainavas vērtību,
stiprinot iedzīvotāju patriotismu un lepnumu par vietām, kas tiem īpaši nozīmīgas. Realizējot
konkursu, aktivitātē iesaistījām arī skolu jaunatni, kas, papildus mācību programmai, prata
atlicināt laiku, lai iepazītu savas zemes skaistākā ainavas, kā arī, atskāršot savu lomu ainavas
saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.
Ņemot vērā sabiedrības balsojumu un ainavu ekspertu padomes viedokli, pieņemts
lēmums par 10 Vidzemes plānošanas reģiona ainavu dārgumiem, kas tiks iekļauti LNB
dārgumu krātuvē. Par 10 Vidzemes ainavām tiks vākta papildus informācija: atmiņu stāsti,
vēsturiski fotoattēli, vēlējumi nākotnei.
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Kopdarba rezultātā 2018. gadā tiks izveidota elektroniska Latvijas ainavu dārgumu
krātuve "Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt", kurā tiks iekļautas sabiedrības vērtējumā
nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām
paaudzēm.

2017. gadā Vidzemes plānošanas reģions piedalījies konsultatīvās komisijas
sanāksmē Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, priekšlikumu sniegšanai par valsts budžeta
finansēto izglītojamo skaitu 2018. gadā profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un dejas
izglītības programmās, kas vēlāk tika saskaņots un apstiprināts.

2017. gadā turpinājās darbs projektā “Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana
ūdensceļu reģionos (SWARE)”, kurā uzsvars likts uz līdzsvara meklēšanu starp kultūras un
dabas mantojuma aizsardzību un izmantošanu ekonomiskās attīstības veicināšanai. Projekta
darba grupā ir arī LR Kultūras ministrijas pārstāvji, kas 2017. gadā piedalījās projekta pieredzes
apmaiņas vizītē Īrijā, kur iepazina dažādas iniciatīvas un pieejas sabiedrības līdzdalības
veicināšanā publiskās pārvaldes darbībā un lēmumu pieņemšanā. Projekta darba grupai 2017.
gadā tika organizētas arī sanāksmes Latvijā, kuru laikā tika iepazīts Alūksnes novada
veiksmīgais piemērs, kā dabas un kultūrvēsturisko mantojumu sasaistīt vienotā tūrisma
piedāvājumā, un Burtniekos diskutēts par ainavu vērtībām un nozīmi kultūras un dabas
mantojuma saglabāšanā.

Pēc Vidzemes plānošanas reģiona rosinājuma, 2017.gadā tika uzsākts darbs pie
pavārgrāmatas “Tā pirmā pavāru grāmata, no vāces grāmatām pārtulkota” (1795)
pārveidojuma no vecās drukas jeb fraktūras uz jauno ortogrāfijas formu. Tulkojumu veica
Dr.philol. Egita Proveja, Ventspils Augstskolas docente projekta “Livonijas kulinārais ceļš”
ietvaros. Plānots, ka 2018. gadā tulkojums tiks sagatavots lietošanai elektroniskajā formātā.
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2.3 IESTĀDES VEIKTIE UN PASŪTĪTIE PĒTĪJUMI
1. Projekta “Kokapstrādes un mēbeļu industrijas produktu inovācijas un eksports Veru
apgabalā un Vidzemes plānošanas reģionā (WOOD&FURNITURE) ietvaros tika
izstrādāts pētījums “Kokapstrādes un mēbeļu industrijas produktu inovācijas un
eksporta spēju paaugstināšana Veru apgabalā un Vidzemes plānošanas reģionā”.
Pētījuma ietvaros izvērtētas Vidzemes reģiona un Veru apgabala kokapstrādes un
mēbeļu rūpniecības uzņēmumu stiprās un vājās puses, kā arī uzņēmumu vajadzības
eksporta tirgu apgūšanai. Pirmās daļas secinājumi apliecina, ka eksports ir būtisks abu
reģionu uzņēmējiem, tāpat arī sniedz rekomendācijas eksportspējas uzlabošanai
reģionos. Savukārt otrajā pētījuma daļā uzmanība veltīta praktisku piemēru vērtēšanai,
analizējot reģionos esošo kokrūpniecības mazo un vidējo uzņēmumu pieredzi koksnes
pārstrādē un tās produktu eksportā, izstrādājot labās prakses apkopojumu un
ieteikumus produkta pievienotās vērtības celšanai. Pētījuma teksta versija pieejama
šeit.
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3 PERSONĀLS
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes lēmumu izpildi nodrošina reģiona
izpildinstitūcija - administrācija ar 5 struktūrvienības:
-

Teritoriālās plānošanas nodaļa;
Finanšu un budžeta plānošanas nodaļa;
Attīstības un projektu nodaļa;
Sabiedriskā transporta nodaļa;
Vidzemes uzņēmējdarbības centrs.

VPR izvietots divos birojos – viens no tiem atrodas Cēsīs, J. Poruka ielā 8-108 (juridiskā
adrese), otrs- Valmierā, Purva ielā 12a, B. korpuss, 2.stāvs, kur strādā arī Vidzemes
plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centrs. Darbinieku sadalījums starp birojiem atkarīgs
pamatā no to dzīvesvietas tuvuma.

4.attēls. Vidzemes plānošanas reģiona struktūra

Kopumā, 2017. gada laikā darba attiecibas dibinātas ar 25 jauniem darbiniekiem un pārskata
gadā pavisam Vidzemes plānošanas reģionā bijuši 49 darbinieki, tostarp arī īslaicīgi
piesaistītie eksperti, no kuriem 39 ir sievietes, bet 10 – vīrieši. Ar 41 darbinieku darba līgums
noslēgts uz noteiktu laiku, ar 8 – uz nenoteiktu, 2 darbinieki ievēlēti ar VPR Attīstības
padomes lēmumu.
2017. gadā 5 darbinieki atradās bērnu kopšanas atvaļinājumā, 5 darbinieki darba attiecības
pārtrauca.
Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām:
Līdz 25 gadi
25-30 gadi
31-40 gadi
41-50 gadi

3 darbinieki
6 darbinieki
21 darbinieks
12 darbinieki
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51-60 gadi
Vecāki par 61 gadu

6 darbinieki
1 darbinieks
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4 KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
4.1 PASĀKUMI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN IZGLĪTOŠANAI
Lai nodrošinātu komunikāciju ar sabiedrību, informējot par VPR ikdienas darbu, t.sk. par
Attīstības padomes darbu, paužot nostāju par reģionālo attīstību ietekmējošiem jautājumiem,
kā arī informējot par projektos veiktajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem, 2017.gadā
aktīvi noritējis darbs ar reģionālajiem un nacionālajiem medijiem. Tāpat regulāri sagatavota
informācija publicēšanai VPR mājaslapā www.vidzeme.lv, vienlaikus aktualitātes komunicējot
arī sociālajos tīklos, lai sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju. Neskatoties uz to, ka primārā
VPR mērķauditorija ir pašvaldības un valsts institūcijas, tomēr VPR komunikācijā orientējas arī
uz zinātkāru un analītisku lasītāju, informējot par plānotajiem pasākumiem, kā arī kalpojot par
tiltu zināšanu, vietējās un starptautiskas pieredzes un labo prakšu pārnesei.
2017. gadā vairākkārtīgi VPR plašai sabiedrībai darīja zināmu nostāju attiecībā uz dažādiem
jautājumiem, kas skar reģiona attīstību. Kopumā gada laikā sagatavotas ap 150 relīzēm, tās
lasāmas VPR mājaslapā.
VPR mājaslapā www.vidzeme.lv regulāri tiek publicēta informācija gan par aktualitātēm
administrācijas darbā, gan arī projektu ietvaros ieviestajām aktivitātēm un sasniegtajiem
rezultātiem. Vienlaikus mājaslapā tiek publicēta arī informācija par VPR pašvaldību aktivitātēm
un pasākumiem, kas ļauj vienkopus uzzināt par aktuālo novados, informētu par pasākumiem
un iedvesmotu vienam otru jaunām aktivitātēm.
Vairākiem tematiem mājaslapā ir izveidotas atsevišķas sadaļas, lai mājaslapas apmeklētājam
būtu
vieglāk
sameklēt
aktuālo
informāciju
(deinstitucionalizācija,
remigrācija,
energoefektivitātes jaunumi, informācija uzņēmējiem, utt.)
2017. gadā VPR mājaslapu www.vidzeme.lv apmeklējuši 27 052 lietotāji (salīdzinājumam –
2016. gadā vietni apmeklēja 26 426), kopā veicot 138 676 lapas skatījumus. Google Analytics
piedāvātais statistikas apkopojums liecina, ka lielākoties interese bijusi par VPR ikdienas
aktivitātēm un publicētajiem jaunumiem (15,2% skatījumu), kontaktinformāciju (3,2%) un
ieviešanā esošajiem projektiem (2,8%).
Ik vakaru sistēma apkopo mājaslapā dienas gaitā publicēto informāciju un izsūta uz e-pasta
adresēm, kas reģistrētas jaunumu saņemšanai. 2017. gada septembrī abonementu skaits
pieaudzis līdz 389 iedzīvotājiem, kas ir par 39 informatīvā e-pasta saņēmējiem vairāk kā pirms
gada – 2016. gadā.
Analizējot mājaslapas lietotāju paradumus, redzams, ka 7% no visiem mājaslapas
apmeklējumiem, sākotnēji apmeklējuši vietni www.facebook.com. Statistikas dati rāda, ka no
visiem Facebook lietotājiem, kuri novirzīti uz VPR mājaslapu, 26,7% skatījumu bijuši tieši par
publicētajām aktualitātēm VPR ikdienas darbā, nākamā lielākā interese bijusi par brīvajām
vakancēm plānošanas reģionā (17,6%). Informācija vairākkārtīgi skatīta arī par Vidzemes
kultūras programmu – 5% no visiem Facebook lietotāju skatījumu bijis tieši šai mājaslapas
sadaļai.
VPR Facebook kontā (@VidzemesPlanosanasRegions) uz 2017. gada 3.janvāri bija 996
sekotāji, bet 2017. gada 31.decembrī to skaits sasniedza 1292 - to skaits audzis gandrīz par
300 interesentiem.
Informācijas izplatīšanai tiek izmantots arī Twitter konts (@VidzemesRegions).
Lai mērķtiecīgi izplatītu informāciju par uzņēmējdarbības aktualitātēm, Vidzemes
Uzņēmējdarbības centra pārvaldībā ir mājaslapa invest.vidzeme.lv. Turpat iespējams
iepazīties ar Vidzemes reģiona uzņēmējdarbības sektora raksturojošajiem datiem,
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pieejamajiem atbalsta instrumentiem, kā arī ikdienas aktualitātēm gan pašvaldībās, gan valstī,
īpašu rūpību pievēršot tādas informācijas publicēšanā, kā piemēram – aktuālie semināri, grantu
konkursi, atbalsta iespējas u.tml. informācija. Portālā aktuālo informāciju par tuvākajiem
pasākumiem var ievietot arī Vidzemes pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti, kuriem šim
nolūkam ir nodrošinātas piekļuves tiesības.
2017. gada otrajā pusē tika mainīts VPR Jaunumi koncepts, kas līdz tam tika izdots reizi 2
mēnešos, kalpojot par iepriekš paveiktā apkopojumi. Oktobrī lasītājus sasniedza pirmais
tematiskais izdevums “VPR Jaunumi”, kas tika veltīts transporta tēmai, gūstot plašu atsaucību
lasītāju vidū. Tas tika izplatīts ne tikai mājaslapā un sociālajos tīklos, augšupielādējot arī
www.issuu.com elektroniskai pārlapošanai, bet nosūtīts arī sabiedriskā transporta nozarē
iesaistītajiem – gan valsts institūcijām, gan sabiedriskā transporta pārvadātājiem, u.c.
interesentiem. Issuu.com atrodamas arī citas VPR publikācijas – attīstības plānošanas
dokumenti, pētījumi, rīcības plāni, ziņu lapas u.c. dokumenti gan latviešu, gan angļu valodā
ērtākai to lasīšanai elektroniskajā vidē.
Kā ik gadu, arī 2017. gada sākumā tika sagatavota starptautiskā ziņu lapa angļu valodā,
atspoguļot prioritātes, pie kurām strādāts vēl 2016.gadā,kā arī aicinot starptautiskos partnerus
iesaistīties kopīgās pārrobežu aktivitātēs. Līdz šim saņemta labas atsauksmes no lasītājiem,
tas ļāvis ne tikai kuplināt sadarbības partneru loku, bet arī kalpo par reģiona vizītkarti.
Arī 2017. gadā VPR organizēja dažādus seminārus gan pašvaldību speciālistiem, gan arī citiem
interesentiem par dažādām tēmām. Pasākumi galvenokārt tika organizēti ar Eiropas
Savienības struktūrfondu finansiālo atbalstu īstenoto projektu ietvaros. 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.

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. Tāpat, VPR īstenojot Interreg Europe programmas politikas rekomendāciju
izstrādi, procesā tiek iesaistīti arī nevalstiskā sektora pārstāvji.
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 2018. GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
5.1 IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ UZSĀKTIE PASĀKUMI, NĀKAMĀ GADA GALVENIE
UZDEVUMI UN PASĀKUMI
2018.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. Nākamajā pārskata periodā paredzēts sagatavot pārskatu par
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas rezultātiem, aktualizēt
attīstības plānošanas dokumentu datu bāzi, kā arī īstenot pasākumus, tādējādi nodrošinot
attīstības dokumentu ieviešanu. Tiks turpināts darbs pie atzinumu sniegšanas par vietējo
pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām, kā arī tiks sniegti
atzinumi un priekšlikumi normatīvo aktu un citu plānošanas dokumentu izstrādei un
pilnveidošanai.
2018. gadā plānots sagatavot 3 projektu pieteikumus.
Tiks turpināts Attīstības padomes darbs, regulāri pulcējot tās locekļus uz sēdēm, lai diskutētu,
izskatītu un lemtu par reģiona attīstībai nozīmīgiem jautājumiem.
Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs turpinās darbu, nodrošinot konsultācijas uzņēmējiem, kā
arī tiks sniegti atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā, organizējot
seminārus, pieredzes vizītes, piedaloties izstādēs, u.c. Tāpat turpināsies investīciju portāla
invest.vidzeme.lv uzturēšana, regulāri atjaunojot uzņēmējiem saistošu informāciju, aktualizējot
arī informāciju par reģiona profilu.
2018. gadā sagaidāms spraigs darba cēliens, turpinot ieviest vai uzsākot vietēja mēroga, kā arī
pārrobežu projektu ieviešanu. Nodrošinot paveiktā ilgtspēju, tiks nodrošināta arī atsevišķu
projektu rezultātu uzturēšana, kuru ieviešana jau formāli beigusies. Īpaši veiksmīgi norit
pārrobežu maršruta “Via Hanseatica” attīstība, apvienojoties vairākām Vidzemes plānošanas
reģiona pašvaldībām. Plānotas vairākas mārketinga aktivitātes, t.sk. ceļošanas akcijas
izsludināšana, popularizēšana sociālajos tīklos, publikācijas ārvalstu drukātajos medijos, u.c.
aktivitātes. Tāpat tiek diskutēts par mājaslapas www.viahanseatica.info uzlabojumiem.
2018. gadā turpināsies darbs pie Latvijas simtgadei veltītās aktivitātes “Dāvana Latvijai elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”” ieviešanas.
Tiks nodrošinātas fotofiksācijas sabiedrības un ekspertu padomes noteiktajiem ainavu
dārgumiem Vidzemē, strādāts sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku pie ainavu dārgumu
izstādes organizēšanas, u.c. papildus aktivitātes, nodrošinot ainavas kā nozīmīga elementa
popularizēšanas.
2018. gadā tiks īstenots pilotprojekts “Reģionālās remigrācijas koordinators”, kura ietvaros
piesaistīts speciālists, kura uzdevums ir konsultēt ārvalstīs esošās personas (ģimenes) par
reemigrācijas iespējām. Tiks organizētas reģionālās atlases, atbalstot vismaz 4 projektus, kuru
pieteikumus iesnieguši reemigranti, lai uzsāktu/turpinātu savu uzņēmējdarbību Latvijā. Tāpat
notiks darbs ar reģiona pilotpašvaldībām, kurās nodrošināti īpaši labvēlīgi apstākļi/atbalsts
reemigrantiem.
Tiks turpināts darbs arī pie deinstitucionalizācijas procesa ieviešanas Vidzemes reģionā, lai
palielinātu ģimeniskai videi tuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību
dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē. Plānots
veikt individuālo vajadzību novērtējumu un atbalstam plānu izstrādi 200 personām ar garīga
rakstura traucējumiem, kā arī veikt papildus izvērtējumu un atbalstam plānu izstrādi vēl 115
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Vienlaikus tiek plānots pabeigt arī DI plāna izstrādi,
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tostarp nodot 9 bērnu sociālās aprūpes centru reorganizācijas plānus, kā arī 5 personas ar
garīga rakstura traucējumiem sagatavot pārejai uz dzīvi sabiedrībā, bet 33 personām ar garīga
rakstura traucējumiem un 100 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināt ESF
atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā. Projekta ietvaros tiks organizēti gan
pieredzes apmaiņas braucieni pašvaldību speciālistiem un sociālo pakalpojumu sniedzējiem,
lai smeltos idejas un izjautātu citu reģionu speciālistu pieredzi pakalpojumu izveidē, kā arī
notiks vairākas integrējošas nometnes bērniem ar funkcionāliem un sarunu vakari, lai uzrunātu
potenciālos audžuvecākus.
Lai iedzīvinātu vēsturiskās Hanzas savienības mantojumu mūsdienās, tiek īstenots projekts
“Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)”, kas noslēgsies 2018. gada decembrī. Līdz
tam, plānots piedalīties vairākās tūrisma izstādēs, lai popularizētu tūrisma piedāvājumu, kā arī
plānota dalība starptautiskajās Hanzas dienās Rostokā. Vienlaikus plānots organizēt emārketinga mācības uzņēmējiem, kā arī ar Tūrisma piedāvājumu Vidzemē tiks aicināti
iepazīties ārvalstu tūroperatori un mediju pārstāvji. Projekta gaitā izstrādātā Tūrisma
piedāvājuma popularizēšanai tiks izstrādāts arī buklets, kas tiks izplatīts daudzviet gan Latvijā,
gan arī citās valstīs, aicinot tūristus iepazīt vietas, kas agrāk bija Hanzas savienības pilsētas.
Viena no kultūras un dabas mantojumu vērtībām ir ūdensceļi, tie vairo reģionu ainavisko
pievilcību un uztur mazskartas dabas daudzveidību apvienojumā ar vēsturiskām ēkām. Tomēr
vienlaikus tas rada papildu spriedzi jautājumos par mantojuma saglabāšanu nākamajām
paaudzēm, vienlaikus neliedzot interesentiem iepazīties ar kultūrvēsturisko vērtību. Projekta
“Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos (SWARE)” ietvaros 2018. gadā
tiks organizētas mācības, kā arī tiks uzsākts darbs pie industriālā tūrisma maršruta izstrādes.
Savukārt projektā “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai (Industrial Heritage)”
ietvaros blakus ikdienas projekta īstenošanas aktivitātēm, tiks uzsākts darbs pie industriālā
tūrisma maršruta izstrādes, lai ne tikai veicinātu izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un
nozīmi tūrismā, bet arī reklamētu industriālā mantojuma tūrisma vietas gan vietējiem, gan arī
ārvalstu ceļotājiem, vienlaikus bagātinot arī šī brīža reģionālā tūrisma piedāvājuma klāstu.
Viens no reģiona virzītājspēkiem tūrismā ir kulinārais mantojums, kas ar projekta “Livonijas
kulinārais ceļš” palīdzību tiks bagātināts, ne tikai izstrādājot kulināro maršrutu
“TasteHanseatica”, bet arī organizējot meistarklases un piedaloties dažādos kulinārajos
festivālos, tādējādi izglītojot arī pasākumu apmeklētājus par Livonijas laika garšām un
ēdieniem, tos iedzīvinot arī Vidzemes tūrisma objektu piedāvājumā. Sekojot uzņēmēju
paustajām vajadzībām, tiks organizēti dažādi semināri un pieredzes braucieni, aicinot Latvijas
un Igaunijas mājražotājus/produktu ražotājus mācīties vienam no otra. Nākamajā pārskata
gadā tiks sagatavoti arī drukātie materiāli par kulināro maršrutu “TasteHanseatica”.
Domājot par vides ilgtspēju, Vidzemes plānošanas reģionā tiek ieviests projekts “Inovatīva,
ilgtspējīga attīrīšana (INSURE)”. Tā ietvaros tiek izstrādātas alternatīvas piesārņoto vietu
attīrīšanas metodes, kā arī izstrādātas šo vietu pārraudzīšanas metodes un tehniskie rīki
darbam ar piesārņotājam vietām. 2018. gadā tiks veikta pilotvietas izpēte un organizēts
reģionālais seminārs par kompleksu piesārņoto vietu pārvaldību. Tāpat plānots darbs pie
stratēģijas un metodes kompleksu piesārņotu vietu pārvaldībai izstrādes, vienlaikus izstrādājot
stratēģiju, kas ļautu prioritizēt piesārņotās vietas, lai saprastu, kā rīkoties gadījumos, kad nav
skaidrs, kura no piesārņotajām vai potenciāli piesārņotajām vietām ir jāattīra vispirms.
Eiropas transporta tīkls (TEN-T) ir Eiropas Savienības dzelzceļa, iekšējo ūdensceļu, auto, jūras,
gaisa un multimodālā transporta infrastruktūras vienots tīkls, kuru veido divi līmeņi – pamattīkls
un visaptverošs tīkls. Lai gūtu labumu arī tās teritorijas, kas atrodas salīdzinoši netālu no
koridora, tiek turpināts darbs pie projekta “TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai,
izaugsmei un kohēzijai (TENTacle)” ieviešanas. Tā ietvaros 2018. gadā plānotas mācības
Vidzemes pašvaldību plānošanas speciālistiem par transporta plānošanas un mobilitātes
uzlabošanas jautājumiem, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni uz Igauniju un Zviedriju, kuros
tiek aicināti gan ministriju, gan arī ar transporta un mobilitātes plānošanu saistītu institūciju
pārstāvji. Nākamajā pārskata gadā tiks izdots Vidzemes reģiona investīciju un mobilitātes plāns
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2030 izplatīšanai ieinteresētajām pusēm, kā arī tas būs pieejams ikvienam interesentam
elektroniskajā formātā VPR mājaslapā.
Viena no ilgtermiņa prioritātēm līdz 2030. gadam Vidzemes reģionā noteikta kvalitatīva,
pieejama un daudzpusīga izglītība. 2018. gadā tiks turpināta aktualizētā diskusija par
mūžizglītības atbilstību šī brīža darba tirgus prasībām. Projekta “Mūžizglītība un viedās
specializācijas jomas Baltijas jūras reģionā (BSR SMART LIFE)” ietvaros plānots veikt Latvijas
mūžizglītības sistēmas izvērtējumu, kā arī pulcēt nozares profesionāļus un mūžizglītības
aktivitāšu īstenotājus, lai diskutētu par lielākajām problēmām nozarē, aicinot sniegt
rekomendācijas, kā mūžizglītības piedāvājumu Latvijā uzlabot. Vienlaikus norit arī projekta
“Izglītības stiprināti konkurētspējīgi reģioni un pieaugušo profesionālā izaugsme (CREATE)”
ieviešana, kas atšķirībā no BSR SMART LIFE lielāku uzmanību vērš tieši uz pieaugušo
izglītības kvalitāti, ņemot vērā, ka Eiropā vērojamas atšķirības pieaugušo izglītības iespēju
jomā.
Lai palielinātu Vidzemes reģiona ekonomisko vērtību, jāuzlabo uzņēmējdarbības vide un
jāpaaugstina ekonomiskā ilgtspēja. Tāds ir viens no Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa
mērķiem, tāpēc 2018. gadā tiks ieviesta virkne starptautisku projektu tieši uzņēmējdarbības
sektorā. Viens no nākotnes prioritārajiem virzieniem uzņēmējdarbībā ir bioekonomika un
aprites ekonomikas principu izmantošana attīstībā. Lai atbalstītu gudru, ilgtspējīgu un
integrējošu bioekonomikas nozares izaugsmi Vidzemē, projekta “Bioekonomikas inovāciju
sistēmas attīstīšana reģionos (RDI2CluB) ietvaros plānots izstrādāt Vidzemes reģiona
bioekonomikas profilu, kā arī rīcības plānu bioekonomikas ekosistēmas izveidei un
savstarpējās sadarbības attīstībai. Tostarp plānots organizēt pieredzes apmaiņas vizīti uz
Nīderlandi, lai iepazītos ar labākajiem bioekonomikas klasteru piemēriem, kā arī rīkot
sanāksmes, kurās aicinātas piedalīties ieinteresētās puses, rosinot tās iesaistīties reģionālā
profila un rīcības plāna izstrādē.
Vienlaikus tiks turpināts darbs pie viedo specializāciju stiprināšanas un projektā “Viedās
specializācijas stiprināšana, attīstot starptautisko sadarbību (GoSmart BSR)” 2018. gadā darbā
plānots pieņemt reģionālo inovāciju brokeri. Paralēli tiks veikts arī reģiona uzņēmējdarbības
atbalsta instrumentu un sistēmu apkopojums un tā izvērtējums, kā arī izstrādāta metodoloģija
viedās specializācijas izpētei reģionā.
Būtisku lomu inovāciju attīstībai reģionā spēlē reģionālās politikas un programmas, kas atbalsta
inovāciju ieviešanu. Projekta “Pasākumi Eiropas Savienības darbības programmu inovēšanai
(RATIO)” mērķis šīs politikas un programmas uzlabot, nosakot uzņēmumu inovatīvo potenciālu,
izstrādājot rīcības plānu SAM 1.2.1.pilnveidei, kā arī sekot līdzi rīcības plāna ieviešanai projekta
2.fāzē. Viens no nozīmīgākajiem izaicinājumiem inovāciju un izaugsmes kontekstā ir arī
pētniecības un tehnoloģiju organizāciju zināšanu un izgudrojumu pārnese un
komercializēšana. Projektā “Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas
instrumenti (ecoRIS3) ietvaros tiks organizēti vairāki mācību semināri un pieredzes apmaiņas
vizītes, kā arī tiks uzsākts darbs pie rīcības plāna izstrādes. Projekta partnerība saskata
nepieciešamību uzlabot sadarbību inovāciju ekosistēmu ietvaros un sasaistīt RIS3
izaicinājumus un iespējas ar reģionālajiem atbalsta politikas instrumentiem. Tikpat būtiski ir
uzlabot pētniecības un inovāciju infrastruktūras ietekmējošo politiku efektivitāti un to ietekmi uz
sociālo un ekonomisko izaugsmi, tāpēc projekta “Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju
infrastruktūras izmantošanai (INNO INFRA SHARE)” ietvaros tiks organizētas starp-reģionālas
pieredzes apmaiņas vizītes un mācību semināri, kā arī izstrādāts rīcības plāns pētniecības un
inovāciju infrastruktūras pieejamības sekmēšanai uzņēmumiem, sniedzot rekomendācijas
nacionālā un reģionālā līmeņa politikas pilnveidei. Viena no būtiskākajām problēmām – lai arī
pētniecību un inovāciju infrastruktūra ir izveidota un tiek attīstība, tomēr tā ne vienmēr ir ērti
pieejama arī uzņēmumiem, tāpēc būtiski strādāt pie tā, lai infrastruktūra valsts un reģionā
esošajās augstākās izglītības un pētniecības institūcijās kļūtu praktiski pieejama tiem
uzņēmējiem, kuru darbības pamatā ir inovācijas produktu un pakalpojumu attīstīšana.
Vienlaikus VPR strādā arī pie mazo un vidējo komersantu sapratnes uzlabošanas par
ekoloģiski ilgtspējīgu inovāciju nozīmi uzņēmuma attīstībā, skaidrojot, ka šim nolūkam
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nepieciešams izveidot starptautiskus sadarbības tīklus. Projekta “Atbalsts eko-inovāciju virzībai
starptautiskajos tirgos (SUPER)” ietvaros 2018. gadā tiks veikts VPR un inovatīvas
uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas pašizvērtējums, kā arī identificētas labās prakses, kuras
rekomendēt kā labos piemērus arī citiem projekta partneriem, iegūtos datus un secinājumus
integrējot rīcības plānā, ko arī plānots izstrādāt nākamā pārskata gada laikā.
Pievēršot uzmanību uzņēmējdarbībai arī tūrisma sektorā, tiks turpināts darbs pie projekta
“Tūrisma galamērķu MVK (Destination SMEs)” ieviešanas, lai uzlabotu tūrisma sektora mazo
un vidējo komersantu konkurētspēju, attīstot tūrisma galamērķu pārvaldību. Kā norādījuši arī
paši uzņēmēji, īpaši svarīga tiem ir sniegtā iespēja saņemt papildus zināšanas, kuras likt lietā
arī praktiski, tāpēc nākamajā pārskata gadā plānots nodrošināt to dalību pieredzes un zināšanu
apmaiņas pasākumos . 2018.gadā plānots izstrādāt arī vietējo rīcības plānu.
Tā kā augstas pievienotās vērtības koksnes izstrādājumi ir viena no Vidzemes reģiona
ekonomiskajām specializācijām, tad, stiprinot pārrobežu sadarbību kokapstrādes un mēbeļu
sektorā starp Latvijas un Igaunijas reģioniem, tiek strādāts pie projekta “Kokapstrādes un
mēbeļu industrijas produktu inovācijas un eksports Veru apgabalā un Vidzemes plānošanas
reģionā (Wood&Furniture)” ieviešanas. 2018. gadā plānots izveidot publicitātes video par abu
valstu reģionu kokapstrādes un mēbeļu industriju, t.sk. video par raksturīgiem abu partneru
reģionu uzņēmumu piemēriem. Tāpat paredzēts organizēt arī inovāciju un dizaina seminārus
kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmējiem inovatīvu un eksportspējīgu produktu
attīstībai, kā arī semināru par eksporta veicināšanu. Tāpat sadarbībā ar igauņu partneriem tiks
organizēti savstarpēji pieredzes apmaiņas braucieni abu valstu nozares uzņēmējiem,
organizētas tirdzniecības misijas, kā arī nodrošināta iespēja nozares uzņēmējiem apmeklēt
starptautisku koksnes un mēbeļu izstādi.
Plānots mērķtiecīgi strādāt pie energopārvaldības kompleksas ieviešanas reģionā, tāpēc viens
no 2018. gada mērķiem ir palielināt enerģētikas jomā iesaistīto zināšanas tieši par zemas
temperatūras centrālās apkures sistēmu plānošanu, uzstādīšanu un pārvaldību. Projekta
“Zemas temperatūras centrālās apkures sistēmas tehnoloģijas Baltijas jūras reģionam
(LowTEMP)” ietvaros 2018. gadā tiks noteikta pilotvieta un tai piemērotas tehnoloģijas izvēle,
kā arī paralēli tiks veidots informatīvs materiāls, lai popularizētu zemas temperatūras centrālās
apkures sistēmas tehnoloģijas. Vienlaikus domājot par to, kas ir efektīvākie finanšu instrumenti
ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, tiek ieviests projekts “Effect4Buildings”, pilnveidojot
iesaistīto pušu zināšanas energoefektivitātes pasākumu plānošanai un īstenošanai ēku
renovācijā, izmantojot atbilstošu finanšu instrumentus un tehnoloģijas. 2018. gadā iecerēts
veikt ieinteresēto pušu aptauju, tai skaitā arī tehnoloģiju ražotājus. Tiks apkopota informācija
par šobrīd pielietotajiem finanšu modeļiem un instrumentiem ēku energoefektivitātes
paaugstināšanai, kā arī organizētas reģionālās darba grupu sanāksmes. Būtiski domāt arī par
gala patērētāju izglītošanu ikdienas enerģijas patēriņa taupīšanā, tāpēc projektā “Ilgtspējīgas
enerģijas sabiedrība (SEC)” tiks organizēti enerģijas pulciņi vairākās izglītības iestādēs
Vidzemē, kā arī skolēni tiks aicināti iesaistīties videokonkursā par gudras enerģijas lietošanu.
Tāpat tiks organizētas informatīvās lekcijas par energoefektivitāti mājsaimniecībās, tēmu
popularizējot arī Enerģijas dienās Alūksnē un citos pasākumos.
Turpinot attīstīt “transports pēc pieprasījuma” pakalpojumu Vidzemes reģionā, projektā “
Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos
reģionos (MAMBA)”, tiks veikta pilotvietu situācijas izpēte, un kopā ar mobilitātes ekspertu
strādāts pie atbilstošākā pakalpojuma risinājuma meklējumiem, veicot pilottestu ieviešanas
izmaksas. Tāpat plānots organizēt arī mobilitātes semināru, šo jautājumu aktualizējot arī valsts
līmenī.
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