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Godātais publiskā pārskata lasītāj!
Ik gadu, apkopojot paveikto, esam patiesi gandarīti par to, cik daudz no plānotajām iecerēm
izdevies realizēt dzīvē. Zināšanas, mērķtiecība, sadarbība un neatlaidība ir mūsu pamatvērtības, kuras
ik dienas liekam lietā, lai palīdzētu Vidzemes reģionam augt un attīstīties, visiem kopā veidojot to par
lielisku vietu dzīvei un izaugsmei.
Teritorija, cilvēks, un ekonomika – šīs joprojām ir mūsu centrālās prioritātes, lai gan vienlaikus
apzināmies, cik būtiski ir darboties videi draudzīgi un ilgtspējīgi. Mēs zinām, ka katrs mūsu lēmums un
aktivitāte ietekmē mūsu reģiona iedzīvotāju ikdienu, tāpēc centrā noliekam cilvēku un cilvēcību, un
tikai tad domājam par ekonomisko uzrāvienu.
Viena no 2020. gada prioritātēm bijusi jaunās Vidzemes plānošanas reģiona attīstības
programmas 2021.-2027. gadam izstrāde. Plānošanas dokuments nākamajiem septiņiem gadiem tiek
izstrādāts ar mērķi veicināt Vidzemes ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību un maksimāli koncentrējas uz
reģiona iedzīvotāju vajadzībām un teritorijas attīstību. Šoreiz dokumenta izstrādei pielietojam jaunas,
daudzsološas un vēl neizmēģinātas metodes, kā kvalitatīvi plānot un veidot lauku politiku. Ar lielu
atbildību strādājam pie plānošanas dokumenta kopā ar pašiem vidzemniekiem – definējam mērķus,
domājam par to, kā tos sasniegt – ikviens, kuram rūp Vidzemes nākotne, pieliek roku. Darbs vēl
nebeidzas, tas turpināsies arī 2021. gadā, taču ieguldītais laiks un zināšanas atmaksāsies.
Nevaru nepieminēt to milzīgo gandarījuma sajūtu brīdī, kad 2020. gada nogalē Vidzemes
plānošanas reģiona rosinātais priekšlikums par iespēju veikt pasažieru pārvadājumus pēc pasažieru
pieprasījuma saņēma vienbalsīgu atbalstu Saeimā un deputāti uzdeva Ministru Kabinetam līdz 2021.
gada 30. novembrim iesniegt Saeimai likumprojektu, kas paredz pasažieru pārvadājumu pakalpojumu
sniegšanu pēc pasažieru pieprasījuma. Tas uzskatāmi parāda, cik pārdomāti un efektīvi iespējams tērēt
Eiropas Savienības fondu līdzekļus, testējot valstī jaunas, mazpazīstamas iniciatīvas, lai uzlabotu
iedzīvotāju dzīvi reģionos. Ceram sagaidīt pozitīvu iznākumu!
Ik dienas turpinām neatlaidīgi norādīt, ka nepieciešams stiprināt reģionālo politiku, lai cilvēki
neaizplūstu no laukiem uz pilsētām, bet tieši otrādāk – saredzētu tās priekšrocības, ko sniedz dzīve
ārpus pilsētas. Mums rūp gan to vidzemnieku viedoklis un pieredze, kas te mīt jau paaudzēm ilgi, gan
arī to vidzemnieku – jaunienācēju pārdomas un ierosinājumi, kas saimei pievienojušies salīdzinoši
nesen!
Aicinu iepazīties ar Vidzemes plānošanas reģiona paveikto 2020. gadā!
Lai ceļš ved augšup!

Pateicībā saviem kolēģiem par darbu,
Guna Kalniņa-Priede
Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja
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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.
Plānošanas reģionu teritoriju nosaka Ministru Kabinets ( MK nr.391 “Noteikumi par plānošanas
reģionu teritorijām”, 05.05.2009). VPR ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona, kas nodrošina VPR attīstības plānošanu, koordināciju,
pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Plānošanas reģiona lēmējorgāns ir Attīstības
padome.
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.
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.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Vidzemes reģionā 2020. gada sākumā bija 183 938
iedzīvotāji (Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes dati, Iedzīvotāju skaits Vidzemes reģionā 2020.
gada sākumā), to skaits attiecībā pret 2019. gadu ir samazinājies par 2157 iedzīvotājiem.
Par dzimušo skaitu 2020. gadā Vidzemes reģionā dati uz 2021.gada maiju vēl nav pieejami. Apkopotā
informācija par iepriekšējo gadu rāda, ka 2019. gada laikā Vidzemes reģionā reģistrēti 1758, t.i. 9,45
jaundzimušie uz 1000 iedzīvotājiem (2018. gadā uz katriem 1000 iedzīvotājiem bija 9,75 jaundzimušie).
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Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, bezdarba līmenis vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem
Vidzemes reģionā 2020. gadā bija 8,8%, attiecībā pret iepriekšējo gadu – tas pieaudzis par 1%.

2 attēls: Iedzīvotāju blīvums Vidzemes plānošanas reģionā, 2020
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1.1. IESTĀDES JURIDISKAIS STATUSS
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome savus pienākumus 2020. gadā pildīja šādā sastāvā:
Hardijs Vents

Attīstības padomes priekšsēdētājs
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs

Gints Kukainis (līdz 31.01.2020)
Jānis Olmanis

Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs (līdz 31.01.2020)
Kocēnu 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
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Strenču novada domes priekšsēdētājs
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs

Ričards Gailums
Arturs Dukulis
Elita Eglīte
Jānis Liberts
Māris Zvirbulis
Edvīns Straume
Jānis Rozenbergs
Vilnis Špats
Guntars Velcis
Normunds Audzišs
Jānis Olmanis
Ainārs Šteins
Tālis Salenieks
Laimis Šāvējs
Agris Lungevičs
Harijs Rokpelnis
Jānis Zuments
Elīna Stapulone
Evija Zurģe
Guntis Gladkins
Edgars Avotiņš
Jānis Pētersons
Vents Armands Krauklis
Māris Justs
Indriķis Putniņš

Kopš 2013. gada pašvaldību vēlēšanām Attīstības padomes priekšsēdētāja pienākumus veic Pārgaujas
novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents. 2020. gadā tika organizētas sešas VPR Attīstības padomes
sēdes, divas no tām notika klātienē, viena klātienē ar iespēju pieslēgties attālināti, kā arī trīs –
rakstveida.
2020. gada 31. janvārī par VPR Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Kocēnu
novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis. Kopumā vēlēšanām no padomes pārstāvju vidus tika
izvirzīti trīs kandidāti – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs, Valmieras pilsētas
pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums un Kocēnu novada domes priekšsēdētājs
Jānis Olmanis.
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VPR Attīstības padomes lēmumu izpildi nodrošina reģiona izpildinstitūcija – VPR Administrācija un 5
nodaļas – Teritoriālās plānošanas nodaļa, Finanšu un budžeta plānošanas nodaļa, Attīstības un
projektu nodaļa, Sabiedriskā transporta nodaļa un Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs. Kopš 2006.
gada Administrācijas vadītāja – Guna Kalniņa-Priede.

1.2. IESTĀDES ATBILDĪBĀ ESOŠĀS FUNKCIJAS UN DARBĪBAS MĒRĶI
Vidzemes plānošanas reģions (VPR) ir Vidzemes attīstības vadības organizācija, kura pārstāv visu
Vidzemes pašvaldību intereses un īsteno attīstības programmā balstītas, reģiona attīstībai svarīgas
iniciatīvas un projektus.
Plānošanas reģions savas kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju,
pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Plānošanas reģions papildus citai normatīvajos
aktos noteiktajai kompetencei (Reģionālās attīstības likums; pieņemts 21.03.2002, spēkā stājies
23.04.2002):
1) nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus un
prioritātes;
2) nodrošina plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši attīstības plānošanas
dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm;
3) vada un uzrauga plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un ieviešanu;
31) 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;
4) nodrošina pašvaldību sadarbību un plānošanas reģiona sadarbību ar nacionālā līmeņa
institūcijām reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā;
5) 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;
6) izvērtē vietējo pašvaldību vai privātpersonu projektu iesniegumus reģionālās attīstības valsts
atbalsta saņemšanai un sniedz atzinumus par tiem;
7) 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;
8) koordinē un veicina plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi,
īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu;
9) sagatavo atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību
plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem;
10) izstrādā un īsteno projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros;
11) veicina saimniecisko darbību plānošanas reģiona teritorijā.
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Papildus likumā noteiktajām funkcijām, plānošanas reģions iesaistās arī sabiedriskā transporta
maršrutu tīkla plānošanā, veicot šādas funkcijas:
1) pārstāv VPR Sabiedriskā transporta padomē lēmumu pieņemšanai;
2) sagatavo un sniedz VSIA „Autotransporta direkcija” ierosinājumus, atzinumus un viedokli
sabiedriskā transporta maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutu plānošanai un
nepieciešamajām izmaiņām;
3) apseko autobusu pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā un sniedz priekšlikumus par to
nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu kustības sarakstos vai maršrutu aprakstos.
4) Izsniedz licences taksometru pārvadājumiem VPR teritorijā.
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.
VPR ir arī ievērojama kompetence un pieredze starptautisku sadarbības projektu ieviešanā.
Projekti tiek īstenoti dažādās tēmās – stratēģiskā un teritorijas plānošana, uzņēmējdarbība un
inovāciju vide, kultūra un tūrisms, ainavu aizsardzība un apsaimniekošana, vide un enerģētika,
sabiedriskā transporta attīstība, sociālā drošība un veselība, mūžizglītība u.c.
VPR darbs tiek organizēts saskaņā ar reģiona attīstības plānošanas dokumentiem – VPR Ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2030 un VPR attīstības programma 2015-2020.
Saskaņā ar VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030, Vidzemes stratēģiskais mērķis ir sekmēt
līdzsvarotu reģiona sociālo, ekonomisko un teritoriālo attīstību, īstenojot uz elastīgumu vērstu
integrētu starpsektoru attīstības politiku, kas nodrošina reģiona ekonomisko un teritoriālo
priekšrocību izmantošanu iedzīvotāju labklājības un drošumspējas palielināšanai.
Attīstības dokumentos noteikti trīs stratēģiskie virzieni:
▪

▪

▪

CILVĒKS. Mērķis – uzlabot Vidzemes reģiona iedzīvotāju rīcībspējas un dzīves kvalitāti
(Ilgtermiņa prioritātes: Kvalitatīva, pieejama un daudzpusīga izglītība; Sociālā drošība un
veselība);
EKONOMIKA. Mērķis – palielināt Vidzemes reģiona ekonomisko vērību, uzlabojot
uzņēmējdarbības vidi un paaugstinot ekonomisko ilgtspēju (Ilgtermiņa prioritātes:
Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un inovāciju vide; Ilgtspējīga energoefektīva ekonomika);
TERITORIJA. Mērķis – uzlabot Vidzemes reģiona sasniedzamību, pieejamību un pievilcību;
saglabāt un attīstīt Vidzemes savdabīgo kultūrtelpu; veidot ilgtspējīgu un labi
funkcionējošu Vidzemes pilsētu tīklu, kas balstīts uz savstarpējās sadarbības un
papildinātības principiem ( Ilgtermiņa prioritātes: Pieejams reģions, Vietu pievilcība).

Attīstības plānošanas dokumentos izvirzīti trīs horizontālie principi, kas jāievēro, lai sasniegtu
Vidzemes stratēģiskos mērķus un prioritātes:
SASNIEDZAMĪBA – veicot mērķtiecīgas darbības sasniedzamības risinājumu apzināšanā, izveidē
un attīstīšanā;
PĀRVALDĪBA – ieviešot efektīvus un inovatīvus uz reģiona teritorijas specifiku vērstus publiskās
pārvaldības risinājumus līdz 2030. gadam, aicinot kopā dažādas iesaistītās puses un institūcijas
VIEDĀ SPECIALIZĀCIJA – īpaši koncentrējoties uz viedās specializācijas jomu attīstības veicināšanu,
nodrošinot rīcību atbilstību visās prioritātēs.
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1.3. REĢIONA INTEREŠU PĀRSTĀVNIECĪBA NACIONĀLAJĀ UN STARPTAUTISKAJĀ LĪMENĪ
Vidzemes plānošanas reģiona intereses 2020. gadā tika pārstāvētas:
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, Apvienotās uzraudzības
komiteja
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, Uzraudzības komiteja
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2021.–2027. gadam, Programmēšanas komiteja
Latvijas un Igaunijas starpvaldību komisija
Centrālā Baltijas programma 2014.–2020. gadam, Uzraudzības komiteja un vadības komiteja
Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība", Sociālo pakalpojumu attīstības padome (visu
plānošanas reģionu intereses pārstāv Zemgales plānošanas reģions)
Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomes Tūrisma komiteja
Tūrisma konsultatīvā padome
Interreg Europe, Projekts SKILLS+, projekta darba grupa
Interreg Europe, Projekts DigiBest projekta darba grupa
Interreg Europe, Projekts CLUSTER3, Ekonomikas ministrijas projekta darba grupa (beidza pastāvēt
2020. gada 31.martā)
Latvijas un Šveices sadarbības programma "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai
mazattīstītos reģionos", Uzraudzības komiteja (neaktīva)
Labklājības ministrijas ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai", Uzraudzības padome
Izglītības un zinātnes ministrijas Pieaugušo izglītības pārvaldības padome
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja
Ainavu ekspertu padome (neaktīva)
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvā padome
Gaujas un Daugavas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komiteja
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam, Uzraudzības komiteja
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam Uzraudzības komiteja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas koordinācijas padome
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās
vai mācību praksē uzņēmumā”, 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības
atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” un 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt
profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences
pilnveidi” projektu uzraudzības padome
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta uzraudzības
komiteja
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda
uzraudzības komiteja
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Jauniešu garantijas programmas īstenošanas konsultatīvā padome
Satiksmes ministrijas Optiskā tīkla uzraudzības komiteja
Sabiedriskā transporta padome
Pārrobežu programmu Nacionālā apakškomiteja (NAK)
Pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” uzraudzības komisija
Projekta “Proti un dari” Uzraudzības padome
Latvijas Nacionālā kultūras centra konsultatīvā komisija
Par Latvijas pirmiedzīvotāju – lībiešu – kopienas priekšlikumiem pirmiedzīvotāju tiesību nodrošināšanā
Latvijā
JTF uzraudzības komiteja

1.4. IESTĀDES DARBĪBAS VIRZIENI, MĒRĶI UN GALVENIE UZDEVUMI PĀRSKATA GADĀ
Darbības virzieni, mērķi un galvenie pārskata gada uzdevumi noteikti VPR Darba plānā 2020. gadam,
ko apstiprinājusi VPR Attīstības padome. 2020. gadā VPR Attīstības padome apstiprināja darba plānu,
kurā noteikti šādi uzdevumi:
Plānošanas reģiona pamatdarbības nodrošināšanai:
Nodrošināt attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/aktualizāciju, ieviešanu un ieviešanas
uzraudzību:
• Izstrādājot Vidzemes Attīstības programmas 1. redakciju;
• Aktualizējot attīstības plānošanas dokumentu datu bāzes;
• Pamatojoties uz attīstības plānošanas dokumentiem, saskaņā ar VARAM ietvaru sagatavojot
reģiona attīstības programmas konceptu - priekšlikumu par reģiona ekonomiskās
specializācijas un publisko pakalpojumu attīstības virzieniem Eiropas Savienības fondu 2021.2027.gadam darbības programmas izstrādei;
• Veicot attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākumus (īstenojot pasākumus sociālo
pakalpojumu pieejamības veicināšanai un drošumspējas paaugstināšanai; īstenojot
pasākumus sociāli atstumto un riskam pakļauto sabiedrības grupu iekļaušanas veicināšanai
reģionā; īstenojot pasākumus sociālo pakalpojumu pārvaldības un kvalitātes uzlabošanai
reģionā; īstenojot pasākumus energoplānošanas un energopārvaldības koordinācijas
uzlabošanai; īstenojot pasākumus, lai veicinātu sabiedrības informēšanu un iesaisti
energoplānošanā; īstenojot pasākumus sabiedriskā transporta pakalpojumu pilnveidošanai;
īstenojot pasākumus reģiona uzņēmējdarbības vides un ekonomikas attīstības pārvaldības
uzlabošanai; īstenojot pasākumus reģiona uzņēmēju, izglītības un pētniecības iestāžu
sadarbības un zināšanu pārneses uzlabošanai; īstenojot pasākumus, lai veicinātu uzņēmēju
iesaisti esošajos klasteros un atbalstītu jaunu klasteru un sadarbības tīklu veidošanos;
īstenojot pasākumus, lai veicinātu reģiona uzņēmumu un pakalpojumu virzību vietējā un
eksporta tirgū; īstenojot pasākumus, lai veicinātu reģiona kultūras un dabas mantojuma
saglabāšanu un attīstību; īstenojot pasākumus, lai veicinātu reģiona tūrisma un kultūras
pasākumu piedāvājumu; īstenojot pasākumus, lai paaugstinātu iedzīvotāju mobilitāti;
īstenojot pasākumus, lai veicinātu sadarbību un koordinētu attīstību starp attīstības centriem
un Rīgu, attīstības centru starpā un starp pilsētu un lauku teritorijām; īstenojot pasākumus, lai
veicinātu un stiprinātu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti un vietējo rīcības grupu
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aktivitātes; īstenojot pasākumus, lai veicinātu izglītības satura pilnveidošanu atbilstoši darba
tirgus vajadzībām un uzņēmējspēju attīstībai; īstenojot pasākumus, lai veicinātu un attīstītu
sadarbību un kopienu stiprināšanas aktivitātes; īstenojot pasākumus, lai saglabātu un attīstītu
reģiona kultūras un dabas piedāvājumu; īstenojot pasākumus, lai veicinātu un attīstītu tūrisma
un kultūras piedāvājumu reģionā; īstenojot pasākumus, lai veicinātu atkritumu pārstrādi un
atkārtotu izmantošanu; īstenojot pasākumus, kas veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām;
īstenojot pasākumus, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā).
Nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un
atbilstību normatīvo aktu prasībām:
• Sniedzot atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu
projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un
normatīvo aktu prasībām;
• Sniedzot nosacījumus plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu
izstrādei;
• Sniedzot atzinumus par vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu un lokālplānojumu atbilstību
plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu
prasībām.
Nodrošināt kompetences celšanas pasākumus pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības
plānošanas jautājumiem:
• Nodrošinot apmācības pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas
jautājumiem.
Sagatavot, īstenot un saskaņot reģionālās attīstības atbalsta pasākumus:
• Sagatavojot plānošanas reģionu projektu pieteikumus;
• Īstenojot pasākumus pašvaldību pakalpojumu darbības uzlabošanai;
• Sniedzot atzinumus vietējo pašvaldību un citu juridisku personu projektu iesniegumiem
reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai;
• Nodrošinot līdzdalību darba grupās normatīvo aktu un nacionālā līmeņa attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes/ aktualizēšanas procesam.
Izvērtēt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģionu attīstības
plānošanas dokumentiem:
• Sniedzot atzinumus, priekšlikumus normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas
dokumentu izstrādei un pilnveidošanai;
• Sagatavojot priekšlikumus par reģionālās pārvaldes līmeņa funkcijām un teritorijām VARAM
konceptuālajam ziņojumam par reģionālo pārvaldes līmeni.
Nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām:
• Nodrošinot līdzdalību VARAM Koordinācijas padomē;
• Nodrošinot līdzdalību valsts institūciju izveidotajās vadības/uzraudzības un citās komisijās.
Nodrošināt plānošanas reģionu attīstības padomes un Administrācijas darbību:
•
•

Organizējot plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes;
Organizējot mācību seminārus darbiniekiem;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Organizējot VPR administrācijas darbinieku sanāksmes;
Sagatavojot un iesniedzot attīstības padomē apstiprināšanai VPR 2020. gada budžetu;
Sagatavojot vienošanos un vienošanās grozījumus par valsts budžeta finansējuma izlietojumu
un ar to saistītos pielikumus un iesniegt VARAM (pēc nepieciešamības);
Sagatavojot un iesniedzot VARAM ceturkšņa finanšu atskaites;
Sagatavojot un iesniedzot VARAM mēneša finanšu atskaites;
Sagatavojot un iesniedzot VARAM publisko gada pārskatu;
Sagatavojot un iesniedzot VARAM gada pārskatu;
Sagatavojot un iesniedzot VARAM darba plāna ceturkšņa atskaites.

Informatīvo un atbalsta pasākumu īstenošana saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā:
Nodrošināt un sniegti informatīvos un konsultatīvos pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam:
•

•

Sniedzot konsultācijas un/vai informāciju par pieejamiem investīciju objektiem potenciāliem
investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un
attīstībai;
Sniedzot informāciju izplatīšanas atbalstu VPR pašvaldībām investīciju objektu
popularizēšanai.

Sniegt atbalsta pasākumus saimnieciskās darbības veicināšanai un nodrošināšanai:
•
•
•
•
•

Organizējot dalību izstādēs un/vai gadatirgos;
Nodrošinot invest.vidzeme.lv darbību;
Nodrošinot plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra darbību;
Iesaistot komersantus plānošanas reģiona atbalsta pasākumos (konsultācijas, semināri, dalība
izstādēs un pieredzes vizītes);
Organizējot informatīvos seminārus un pieredzes apmaiņas pašvaldību uzņēmējdarbības
speciālistiem.

Nodrošināt citus uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus:
•
•
•
•

Organizējot Vidzemes inovāciju konferenci;
Organizējot Vidzemes Uzņēmēju godināšanas pasākumu;
Organizējot pieredzes apmaiņas braucienus VPR uzņēmējiem;
Organizējot informatīvus seminārus un tīklošanās pasākumus uzņēmējiem ar mērķi veicināt
esošo un jaunu produktu attīstību.

Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšanai:
Nodrošināt pabeigto projektu uzturēšanu:
•
•

•
•

Vidzemes veiksmes stāstu organizēšana (nodrošinot projekta “Tehniskā palīdzība ERAF, ESF
un KF apgūšanai” uzturēšanu);
Īstenojot maršruta popularizēšanas pasākumus, nodrošināt projekta “Attālo teritoriju
attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē”
rezultātu uzturēšanu;
Uzturot mājaslapu, nodrošināt projekta Riverways - “Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma
komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” rezultātu uzturēšanu;
Uzturot mājas lapu, nodrošināt projekta “Industriālais mantojums – “Industriālā mantojuma
atdzīvināšana tūrisma attīstībai” rezultātu uzturēšanu.
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Diasporas pasākumu nodrošināšana Vidzemes plānošanas reģionā:
Nodrošināt reģionālā koordinatora darbību.
Konsultēt ārvalstīs esošu personas (ģimenes) un remigrējošās personas:
•
•
•

Sagatavojot 300 individuālos piedāvājumus potenciālajiem remigrantiem;
Veicinot ne mazāk kā 95 cilvēku atgriešanos;
Regulāri veicot komunikācijas aktivitātes ar valsts mēroga un reģionālajiem medijiem, turpināt
sadarbību ar dažādām valsts un privātā sektora organizācijām, izveidojot tīklu ar citiem
reģionālajiem koordinatoriem un pašvaldību speciālistiem, organizējot reģionālā mēroga
pasākumus remigrantu piesaistei (vismaz 1 pasākums gadā), sniedzot priekšlikumus valsts un
pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai. Pilnveidojot un attīstot Vidzemes plānošanas reģiona
mājas lapā sadaļu “Remigrācija”.

Uzraudzīt remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmējus:
•

Uzraugot un konsultējot remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmējus.

Īstenot remigrācijas sekmēšanas pakalpojumus pašvaldībās:
•

Atbalstot pašvaldības projektus, kuru aktivitātes veicina remigrāciju (saskaņā ar
pieprasījumu).

Priekšlikumi prioritārajam pasākumam 2021., 2022. un 2023.gadam “Investīciju programma
autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā”
Sagatavot aktuālo sarakstu ar prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo
autoceļu posmiem:
•

Sniedzot priekšlikumus iesniegšanai VARAM ar prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo valsts
reģionālo un vietējo autoceļu posmiem reģionā ietilpstošajās pašvaldībās.

ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana
Eiropas Sociālā fonda (ESF) 2014-2020 projekts “Vidzeme Iekļauj”
Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekti:
•
•

Pārrobežu pārgājiena maršruts “Meža taka”” (Forest Trail)
Baltijas transporta loks (Baltic Loop)

Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014-2020 projekti:
•
•
•
•
•
•

Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos (RDI2CluB)
Zemas temperatūras centrālās apkures sistēmas tehnoloģijas Baltijas jūras reģionam
(LowTEMP)
Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai
(Effect4Buildings)
Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos
reģionos (MAMBA)
Viedās specializācijas stiprināšana, attīstot starptautisko sadarbību (GoSmart BSR)
Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei
attālos reģionos” (MARA)
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•
•

Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā (EmPaci)
Biomasas vērtību ķēdes attīstība Baltijas jūras reģionā” (BalticBiomass4Value)

Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2014-2020 projekti:
•
•
•
•
•
•

Tūrisma galamērķu MVK (Destination SMEs)
Atbalsts eko-inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos (SUPER)
Pasākumi Eiropas Savienības darbības programmu inovēšanai (RATIO)
Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos (SWARE)
Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti (ecoRIS3)
Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai (INNO INFRA SHARE)

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 gadam projekti:
•
•
•

“Livonijas kulinārais ceļš” (LIVONIAN CULINARY ROUTE)
No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas-Koivas
upju baseina apgabalā (Ground Eco)
Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību (WasteArt)

1.5. ĪSTENOTĀS BUDŽETA PROGRAMMAS (APAKŠPROGRAMMAS)
2020. gadā VPR īstenoja šādas budžeta programmas (apakšprogrammas):
•
•
•
•

30.00.00 “Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti”;
31.00.00 “Atbalsts plānošanas reģioniem”;
63.07.00 “Eiropas sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)”;
69.08.00 “Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un
pasākumi (2014-2020)”.

1.6. PADOTĪBĀ ESOŠĀS IESTĀDES
Saskaņā ar valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem VPR pakļautībā nav ne iestāžu, ne citu
institūciju.
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMA UN TĀ IZLIETOJUMS 2020. GADĀ
Pārskats par budžeta izpildi 2020.g.
Likums/plāns
gadam
Klasifikācijas
kods

Posteņa nosaukums

A

B

I.

IEŅĒMUMI

3.0.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4.0.

Ārvalstu finanšu palīdzība

5.0.

Transferti

II.

IZDEVUMI KOPĀ

Budžeta izpilde

likumā/ plānā
apstiprināts

pārskata
periodā

iepriekšējā
pārskata periodā

1

16

17

2 139 625

2 859 139

2 762 288

26 386

171 342

103 473

451 777

849 811

917 318

1 661 462

1 837 986

1 741 497

2 453 254

2 857 556

2 882 489

1.0.

Uzturēšanas izdevumi

2 449 408

2 839 658

2 873 542

1.1.

Kārtējie izdevumi

1 568 161

1 534 588

1 525 149

1.3.

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

0

0

9 939

1.4.

Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un
starptautiskā sadarbība

83 485

46 514

60 667

1.5.

Uzturēšanas izdevumu transferti

797 762

1 258 556

1 277 787

2.0.

Kapitālie izdevumi

3 846

17 898

8 947

2.1.

Pamatkapitāla veidošana

3 846

17 898

8 947
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2.2. IESTĀDES DARBĪBAS PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI UN IZPILDE
Nr.p.k.

Rezultāta formulējums

Darbības rezultatīvie rādītāji un izpilde

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

Izstrādāta AP 1. redakcija

Notikušas (28) aktivitātes;
Notikusi Konsultatīvās padomes sēde (1);
Nosūtīts iesniegums VPVB (1);
Online sanāksme ar VARAM par AP izstrādi, nosacījumiem (1);
Notikušas VPR darbinieku tematiskās darba grupas On-line (12);
Notiek darbs pie pašreizējās situācijas apraksta aktualizācijas (1);
Aktualizēta SVID analīze (1);
Definēti pārmaiņu veicinātāji Vidzemē (1);
Darbs ar tematisko fokusgrupu organizēšanu (4);
Priekšlikumu sniegšana taisnīgas pārkārtošanas teritoriālajam plānam, kontekstā ar VPR AP izstrādi (1) ;
Notikušas fokusgrupas (4);
Apkopotas iesniegtās reģionālo projektu idejas;
Izstrādāta AP 1. redakcija - Stratēģiskā daļa, kuras publiska apspriešana plānota 2021. gada I cet.
Aktualizēta datu bāze (1)

2.

Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu
bāze (1)

3.

Sagatavots reģiona attīstības programmas koncepts
- priekšlikums par reģiona ekonomiskās
specializācijas un publisko pakalpojumu attīstības
virzieniem Eiropas Savienības fondu 2021.2027.gadam darbības programmas izstrādei (1)

Izstrādāta AP 1 redakcija - stratēģiskā daļa

4.

Veikti attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas
pasākumi – aktivitātes (51)

Īstenoti pasākumi sociālo pakalpojumu pieejamības veicināšanai un drošumspējas paaugstināšanai (4)
Īstenoti pasākumi sociāli atstumto un riskam pakļauto sabiedrības grupu iekļaušanas veicināšanai reģionā (1)
Īstenoti pasākumi sociālo pakalpojumu pārvaldības un kvalitātes uzlabošanai reģionā (3)
Īstenoti pasākumi energoplānošanas un energopārvaldības koordinācijas uzlabošanai (2)
Īstenoti pasākumi lai veicinātu sabiedrības informēšanu un iesaisti energoplānošanā (1)
Īstenoti pasākumi sabiedriskā transporta pakalpojumu pilnveidošanai (1)
Īstenoti pasākumi reģiona uzņēmējdarbības vides un ekonomikas attīstības pārvaldības uzlabošanai (1)
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Īstenoti pasākumi reģiona uzņēmēju, izglītības un pētniecības iestāžu sadarbības un zināšanu pārneses uzlabošanai (3)
Īstenoti pasākumi, lai veicinātu uzņēmēju iesaisti esošajos klasteros un atbalstītu jaunu klasteru un sadarbības tīklu veidošanos (1)
Īstenoti pasākumi, lai veicinātu reģiona uzņēmumu un pakalpojumu virzību vietējā un eksporta tirgū (1)
Īstenoti pasākumi, lai veicinātu reģiona kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un attīstību (1)
Īstenoti pasākumi, lai veicinātu reģiona tūrisma un kultūras pasākumu piedāvājumu (1)
Īstenoti pasākumi, lai paaugstinātu iedzīvotāju mobilitāti (10)
Īstenoti pasākumi, lai veicinātu sadarbību un koordinētu attīstību starp attīstības centriem un Rīgu, attīstības centru starpā un
starp pilsētu un lauku teritorijām (1)
Īstenoti pasākumi, lai veicinātu un stiprinātu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti un vietējo rīcības grupu aktivitātes (1)
Īstenoti pasākumi, lai veicinātu izglītības satura pilnveidošanu atbilstoši darba tirgus vajadzībām un uzņēmējspēju attīstībai (3)
Īstenoti pasākumi, lai veicinātu un attīstītu sadarbību un kopienu stiprināšanas aktivitātes (3)
Īstenoti pasākumi, lai veicinātu atkritumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu (2)
Īstenoti pasākumi, kas veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām (2)
Īstenoti pasākumi, lai veicinātu un attīstītu tūrisma, kultūras un dabas piedāvājumu reģionā (4)
Īstenoti pasākumi, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā (3)
1.2.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 (5)
Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei (5)
Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu un lokālplānojumu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām (2)
1.3.Nodrošināti kompetences celšanas pasākumi pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem
Nodrošinātas apmācības pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem (2)
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1.4.Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi
Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi (4) t.sk. (2) pašvaldību pakalpojumu darbības uzlabošanai
Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku personu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai (4)
Nodrošināta līdzdalība darba grupās normatīvo aktu un nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādes/
aktualizēšanas procesā (5)
1.5.Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem
Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai (5)
Sagatavots priekšlikums par reģionālās pārvaldes līmeņa funkcijām un teritorijām VARAM konceptuālajam ziņojumam par reģionālo pārvaldes līmeni (1)
1.6.Nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām
Nodrošināta līdzdalība VARAM Koordinācijas padomē (2)
Nodrošināta līdzdalība valsts institūciju izveidotajās vadības/uzraudzības un citās komisijās (5)
1.7.Nodrošināta plānošanas reģionu Attīstības padomes un Administrācijas darbību
Organizētas plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes (4)
Organizēti mācību semināri darbiniekiem (2)
Organizētas VPR Administrācijas darbinieku sanāksmes (6)
Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai VPR 2019. gada budžets (1)
Sagatavota Vienošanās un vienošanās grozījumi par valsts budžeta finansējuma izlietojumu un ar to saistītie pielikumi un iesniegti
VARAM
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)
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Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba plāna ceturkšņa atskaites (4)

2.INFORMATĪVO UN ATBALSTA PASĀKUMU ĪSTENOŠANA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICINĀŠANAI REĢIONĀ
2.1.

Nodrošināti un sniegti informatīvie un konsultatīvie
pasākumi uzņēmējdarbības atbalstam

Sniegtas konsultācijas un/vai informācija par pieejamiem investīciju objektiem potenciāliem investoriem ražošanas un
pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai. Sniegts informācijas izplatīšanas atbalsts VPR
pašvaldībām investīciju objektu popularizēšanai ( 10)

2.2

Sniegti atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības
veicināšanai un nodrošināšanai

Organizēta dalība izstādēs un/vai gadatirgos (2)
Nodrošināta invest.vidzeme.lv darbība (1)
Nodrošināta plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra darbība (1)
Komersantu skaits, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un
pieredzes vizītēs (150)

2.3.

Nodrošināti citi uzņēmējdarbības atbalsta
pasākumi

Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (3)
Noorganizēta Vidzemes inovāciju konference 2020 (1)
Noorganizēts Vidzemes Uzņēmēju godināšanas pasākums (1)
Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens VPR uzņēmējiem (1)
Noorganizēti informatīvie semināri un tīklošanās pasākumi uzņēmējiem ar mērķi veicināt esošo un jaunu produktu attīstību (2)

3.PABEIGTO PROJEKTU UZTURĒŠANAS NODROŠINĀŠANA
3.1.

Nodrošināta pabeigto projektu uzturēšana

Nodrošināta projekta „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai” uzturēšana -Vidzemes veiksmes stāstu organizēšana
Nodrošināta projekta “Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē”
rezultātu uzturēšana . Maršruta popularizēšanas pasākumi (2)
Projekta Riverways - “Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” rezultātu uzturēšana.
Mājas lapas uzturēšana (1)
Projekta “Industriālais mantojums – “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” rezultātu uzturēšana. Mājas lapas
uzturēšana (1)
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4.REMIGRĀCIJAS KOORDINĒŠANA
4.1.

Reģionālā koordinatora darbības nodrošināšana

Viens koordinators katrā reģionā

4.2.

Ārvalstīs esošu personu ( ģimeņu) konsultēšana
remigrācijas jautājumos un remigrējušo personu
konsultēšana

Gadā sagatavoti 300 individuālie piedāvājumi potenciālajiem remigrantiem (vidēji 75 piedāvājumi ceturksnī)
Atgriezušies ne mazāk kā 95 cilvēki gadā
Regulāri veiktas komunikācijas aktivitātes ar valsts mēroga un reģionālajiem medijiem, turpināta sadarbība ar dažādām valsts un
privātā sektora organizācijām, izveidots tīkls ar citiem reģionālajiem koordinatoriem un pašvaldību speciālistiem, organizēti
reģionālā mēroga pasākumi remigrantu piesaistei (vismaz 1 pasākums gadā), sniegti priekšlikumi valsts un pašvaldību pakalpojumu
uzlabošanai.

4.3.

Valsts reģionālās attīstības atbalsta pasākuma –
remigrācijas atbalsta - īstenošana

2020. gadā netika īstenots.

4.4.

Remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma
saņēmēju uzraudzība

Uzraudzīti un konsultēti remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmēji Vidzemē (3)

4.5.

Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumu īstenošana
pašvaldībās

Atbalstīti projekti pašvaldībās remigrācijas veicināšanas aktivitāšu veikšanai (saskaņā ar pieprasījumu)

5. PRIORITĀRO PĀRBŪVĒJAMO UN ATJAUNOJAMO VALSTS REĢIONĀLO UN VIETĒJO CEĻU APKOPOJUMS
5.1.

Aktuālā saraksta sagatavošana ar prioritāri
pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un
vietējo autoceļu posmiem

Sagatavots priekšlikums iesniegšanai VARAM ar prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu
posmiem reģionā ietilpstošajās pašvaldībās (1)

6. EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU PROJEKTU ĪSTENOŠANA
EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS
Projekts Vidzeme iekļauj

Veikts DI plāna izvērtējums, kas publicēts http://jauna.vidzeme.lv/upload/VPR_DI_izvertejums.pdf;
Vairākkārtīgi Izstrādāti grozījumi VPR DI plānā, iesniegti saskaņošanai SPAP;
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Izstrādāti 59 individuālie atbalsta plāni pieaugušajiem ar GRT;
Izstrādāti 110 individuālie atbalsta plāni bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
Turpināta/uzsākta pakalpojumu sniegšana 111 pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem;
Turpināta/uzsākta pakalpojumu sniegšana 259 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
Sagatavotas un veiktas tirgus izpētes pašvaldību informatīvajiem pasākumiem, bērnu ar FT izvērtēšanai, bērnu ar FT nometņu
organizēšanai. Noorganizētas 3 nometnes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm;
Īstenoti 2 informatīvi pasākumi- 25.02.2020. konference "Inovatīvi sociālie pakalpojumi", 18.02.2020. pieredzes apmaiņas
brauciens uz sociālajiem uzņēmumiem un pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzējiem;
Īstenotas >30 vizītes Vidzemes pašvaldībās, lai informētu par projekta progresu, pārrunātu ar projekta īstenošanu saistītos riskus
un problēmas. Īstenots informatīvais pasākums par pašvaldību individuālajām darbībām projekta ietvaros (Madonā, Cēsīs, Alūksnē,
Smiltenē, u.c.). Sniegta informācija par deinstitucionalizācijas procesu Kocēnu novada Vaidavas pagasta iedzīvotājiem, Gulbenes
novada Tirzas pagasta iedzīvotājiem;
Noorganizētas tikšanās, kā arī VSAC speciālistu apmācības par klientu sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā (VSAC "Vidzeme"
darbiniekiem); Noorganizētas apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem par darbu ar cilvēkiem ar garīga rakstura
traucējumiem;
Sagatavots un iesniegts 16.-19. maksājumu pieprasījums, dalībnieku saraksts, plānoto maksājumu iesniegšanas prognozes CFLA,
sagatavota un iesniegta aktuālā informācija par projekta gaitu LM, projekta darbinieki piedalījušies LM rīkotajās sanāksmēs.

CENTRĀLĀ BALTIJAS JŪRAS REĢIONA PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA 2014.-2020.GADAM
Pārrobežu pārgājiena maršruts “Meža taka”
(Forest Trail)

Pabeigts darbs pie Mežtakas ceļveža izstrādes par Vidzemes posmiem;
Pabeigts darbs pie Mežtakas attēlu brošūras izstrādes, saņemtas brošūras 5 valodās izplatīšanai TIC, uzņēmējiem u.c.;
Uzsākts darbs pie informatīvo stendu izstrādes, saskaņotas 5 informatīvo stendu izvietošanas vietas Valmierā, Brenguļos, Cēsīs,
Līzespastā un Kornetos;
Projekta vadības nodrošināšana (dalība partneru sanāksmēs);
Dalība partneru sanāksmē par Mežtakas marķēšanu20.05.2020. Siguldā;
Mežtakas attēlu brošūras izplatītas reģiona TIC;
Mežtakas ceļvedis nodots tulkošanai uz krievu, vācu, angļu valodām;
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Līdzdalība Mežtakas ceļojumu pakas izstrādē tūrisma operatoriem;
Projekta vadības nodrošināšana (dalība tiešsaistes partneru sanāksmē 19.05.2020., sagatavota un iesniegta projekta atskaite,
publicitātes nodrošināšana;
Noslēgts līgums par studentu iesaisti Mežtakas pilotēšanā;
Veikta Mežtakas pilotēšana posmos Sigulda-Līgatne un Valmiera-Strenči, saņemts pilotēšanas ziņojums un rekomendācijas;
Nodrošināta informācijas izplatīšana par Mežtaku. VPR mājas lapā ielikta saite uz Mežtakas mājas lapu;
Noorganizēts tiešsaistes vebinārs tūrisma pakalpojuma sniedzējiem "Kā piedāvāt savu pakalpojumu dabas tūristam" 01.12.2020. ar
269 dalībniekiem;
Mežtaka sasaistīta ar Eiropas E11 garās pārgājienu distances maršrutu, komunikācijā par Mežtaku izcelta Mežtaka kā daļa no šīs
liela maršruta;
VPR darbs pie ceļveža izstrādes pabeigts - pārskatīti un saskaņoti ceļveža gala nodevumi 5 valodās - latviešu, vācu, angļu, krievu un
igauņu. (par druku atbildīgi citi projekta partneri);
Turpinās darbs pie ceļojumu pakas izstrādes tūrisma operatoriem - VP ieguldījums šajā aktivitāte - pārskatīt, rediģēt un saskaņot
partneru izstrādātos materiālus. Izskatīti un rediģēti materiāli angļu un vācu valodā. Darbs turpināsies 2021.gadā;
Turpinās darbs pie informatīvo stendu izvietošanas - noslēgti līgumu par informatīvo planšetu izstrādi un stendu
izgatavošanu/uzstādīšanu. Sakarā ar ieilgušo planšetu satura saskaņošanu ar attiecīgajām pašvaldībām, darbu izpildes termiņš
pagarināts līdz 2021.gada janvārim;
Kopīgi ar partneriem noorganizēta un aizvadīta mediju tūre 15.10.2020. ar 22 dalībniekiem.

Baltijas transporta loks'' (Baltic Loop)

Uzsākts darbs pie Via Hanseatica tūrisma un transporta koridora (LV, EST posms) attīstības vīzija līdz 2040. gadam;
Nodrošināta projekta publicitāte (VPR ir par projekta publicitāti atbildīgais partneris);
Veikts pētījums par kravu un pasažieru pārvadājumu pakalpojumus kavējošiem šķēršļiem transporta koridora posmā Rīga Valmiera – Valka;
Nodrošināta projekta vadība;
Uzsākts darbs pie iepirkuma Via Hanseatica transporta koridora attīstības vīzijas izstrādei;
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Notiek darbs pie Via Hanseatica transporta un tūrisma koridora attīstības vīzijas izstrādes, noorganizēta iesaistīto pušu diskusija
vīzijas izstrādes ietvaros;
Sagatavota un izsūtīta projekta ziņu lapa;

INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam
Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana
reģionos (RDI2CluB)

Organizēta projekta tematikai atbilstoša sesija Vidzemes Inovāciju konferencē 27.februārī Cēsīs;
Turpinās darbs pie bioekonomikas labo prakšu tiešsaistes brošūras izstrādes - tekstuālais materiāls jau nodots uz gramatikas un
stila labošanu;
Noorganizētas saturiskās un praktiskās nianses, lai uzņemtu projekta partnerus Latvijā, Vidzemē, uz pieredzes apmaiņas vizīti
aprīlī, taču to nācās atcelt COVID-19 dēļ;
Dalība projekta izveidotās bioekonomikas inovāciju platformas Biobord attīstībā un izstrādē, satura veidošanā;
Dalība projekta darba grupu tiešsaistes sanāksmēs; Atgriezeniskās saites sniegšana par platformas Biobord funkcionalitāti;
Publicitātes par zināšanās balstītas bioekonomikas inovāciju ekosistēmas attīstīšanu reģionā nodrošināšana, plāna publicēšana;
Saturiskā vadība pārrobežu rīcībplāna aktualizēšanai, attiecīgās darba grupas koordinēšanā;
Sadarbības stiprināšana ar Valsts lauku tīklu, pārrunājot potenciālās tālākās sadarbības iespējas attīstot bioekonomiku;
Dalība projekta darba grupu tiešsaistes sanāksmēs;
Organizēta visu partneru tiešsaistes sanāksme 23.04.2020. kā alternatīva klātienes pieredzes apmaiņas vizītes laikā plānotajām
sanāksmēm;
Koordinēta Pārrobežu rīcībplāna atjaunošana;
Dalība bioekonomikas inovāciju platformas Biobord satura veidošanā, platformas funkcionalitātes pilnveidošanā;
Turpinās darbs pie 25 bioekonomikas inovāciju stāstu - labo prakšu - tiešsaistes brošūras/kataloga izstrādes - t.sk. gatavie teksti
tulkoti latviešu valodā, rediģēti;
Iesniegts projekta 5.perioda pārskats;
Nodrošināta projekta publicitāte, t.sk. turpinot dalīties ar saturu no Inovāciju konferences;
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Izstrādāta tiešsaistes un drukātā brošūra "25 stāsti par bioekonomikas inovāciju Baltijas jūras reģionā" tās ir paredzēts nogādāt
t.sk. 7 lielākajās Latvijas bibliotēkās;
Sagatavots video materiāls par Vidzemes kā bioekonomikas investīcijām piemērotu reģionu;
Dalība projekta izveidotās bioekonomikas inovāciju platformas Biobord attīstībā un izstrādē, satura veidošanā, t.sk. publicējot
saturu par Vidzemes aktualitātēm;
Dalība projekta darba grupu tiešsaistes sanāksmēs;
Sadarbības stiprināšana ar Valsts lauku tīklu, pārrunājot potenciālās tālākās sadarbības iespējas attīstot bioekonomiku, sadarbību
ar Vidzemes Augstskolu;
Nodrošināta projekta publicitāte. Dalība sarunu festivālā LAMPA 4.09.2020., popularizējot projekta rezultātus un bioekonomiku
kopumā;
Dalība projekta noslēguma tiešsaistes pasākumā, tostarp prezentējot pārrobežu rīcību plāna un Vidzemes rīcību plāna attīstību un
rezultātus, un dalība tiešsaistes tematiskajā diskusijā ar Somijas uzņēmēju;
sagatavojot ziņojumu par potenciālām sadarbības iespējām starp reģioniem projekta vajadzībām;
Sagatavots projekta pagarinājuma projekts ConnectedByBiobord;
sagatavota un iesniegta projekta noslēdzošā, 6.perioda atskaite.

Zemas temperatūras centrālās apkures
sistēmas tehnoloģijas Baltijas jūras reģionam
(LowTEMP)

Veikta esošo centrālās apkures sistēmu, to pieejamības un efektivitātes analīze, kas apkopota projekta ietvaros izstrādātā zināšanu
platformā;
Pētījuma par ZTCAS piemērošanu pie esošajiem VPR enerģijas stratēģijas dokumentiem cenu piedāvājuma izpēte, pētījuma
izstrādes uzsākšana;
Memoranda par energoefektivitāti parakstīšana VPR un Ekonomikas Ministrija, VARAM;
Video klipa par LowTEMP sasniegumiem Alūksnē montāža un prezentācija pasākumos;
Monitoringa sistēmas prezentācija Inovācijas pasākumā;
Veiktas apmācības par ZTCAS piemērošanu un iespējamību Latvijā, tiešsaistes vebinārs;
ZTCAS ieviešanas izvērtējums kādā no VPR pašvaldībām, Palsmane;
Lektoru par Zemas T jautājumiem filmēšana un video prezentāciju pielāgošana lekcijām un internet videi;
Apmācības pašvaldību darbiniekiem un energo jautājumiem strādājošiem uzņēmumiem, ieinteresētajām pusēm;
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Datu monitorēšana un pārraudzība PII Pienenīte, Alūksne;
Dalība projekta tiešsaistes partneru sapulcēs;
Veiktas apmācības ( sadarbībā ar RTU) par ZTCAS piemērošanu un iespējamību Latvijā,
tiešsaistes vebinārs;
Pabeigts pētījums par ZTCAS pielāgošanu VPR enerģijas stratēģijas dokumentiem;
Rezultātu prezentācija par Palsmani;
Paaugstinātas zināšanas par zemas T centrālās apkures sistēmu risinājumiem un pielietojumu VPR;
Pilotvietas datu monitorēšana un pārraudzība PII Pienenīte, Alūksne.

Efektīvi finanšu instrumenti ēku
energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu ieviešanai (Effect4Buildings)

Noorganizētas apmācības ēku apsaimniekotājiem, pašvaldību darbiniekiem;
Noorganizēts skolu programmas noslēguma pasākums;
Nodrošināta projekta vadība, sagatavots projekta pārskats;
Nodrošināta projekta rezultātu popularizēšana;
Noorganizēts vebinārs - apmācības ēku apsaimniekotājiem, pašvaldību speciālistiem par saules enerģijas izmantošanu, kā arī zemo
temperatūru apkuri;
sagatavots mācību materiāls par energoefektivitāti skolām;
Pabeigts darbs pie rokasgrāmatu par dažādiem finanšu instrumentiem sagatavošanas, izstrādāta rokas grāmata par Saules
enerģijas izmantošanas iespējām Latvijā, kā arī kalkulators saules enerģijas izmantošanas potenciāla aprēķināšanai ēkām;
Nodrošināta projekta vadība;
Noorganizēts 1 klātienes apmācību seminārs un 1 tiešsaistes apmācību seminārs ēku apsaimniekotājiem, pašvaldību speciālistiem
par ēku apsaimniekošanu, energopārvaldības jautājumiem;
Dalība projekta starptautiskajā noslēguma konferencē;
Sagatavots paraugs/vadlīnijas līgumam par ēku apsaimniekošanu;
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Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības
palielināšana demogrāfisko pārmaiņu
skartajos reģionos (MAMBA)

Visas projekta rokasgrāmatas tulkotas latviešu valodā un izsūtītas projekta ieinteresētajām pusēm (10 rokasgrāmatas).
Pilotprojektu Transports pēc pieprasījuma (TPP) ieviešana Alūksnes un Mazsalacas novada pilota teritorijās;
Iedzīvotāju attālajos lauku reģionos mobilitātes nodrošināšana;
Pakalpojuma TPP datu monitorēšana un pakalpojuma novērtējums, tikšanās ar pakalpojuma TPP lietotājiem Mazsalacas un
Alūksnes pilota teritorijās;
Mobilitātes programmatūras pilnveidojumi, lai nodrošinātu TPP pakalpojuma labāku ieviešanu;
Mobilitātes centra darbības nodrošinājums: sadarbība ar TPP pakalpojuma lietotājiem un pārvadātājiem;
Projekta partneru sanāksme (tiešsaistē);
Mobilitātes seminārs par digitalizācijas iespējām mobilitātes jautājumu risināšanā – vebinārs;
Projekta SMARTA 2 sanāksmes (tiešsaistē) par iespēju VPR mobilitātes risinājumu pētīt un piedāvāt kā mobilitātes nodrošinājuma
variantu ES līmenī;
Jaunu risinājumu vietējās mobilitātes nodrošināšanā meklēšana un piedāvāšana ieinteresētajām pusēm - nozaru ministrijām;
Pilotprojekts “transports pēc pieprasījuma”, kas 11 mēnešu garumā no 2019. gada 21. oktobra tika organizēts Mazsalacas un
Alūksnes novadu teritorijās, apkopotie dati liecina, ka pārvadāti 2777 pasažieri; veikti 1277 reisi un nobraukti 24 821 kilometrs;
Pakalpojums tika organizēts vietās, kur sabiedriskais transports nekursē vispār vai ir pieejams nepietiekamā apjomā.
Gala atskaišu sagatavošana;
TPP secinājumu, iespējamo risinājumu sagatavošana, prezentācija;
Rezultātu prezentācija MAMBA starptautiskā mobilitātes semināra (10.09.2020) un The Urban Mobility Days konferencē (
septembris - oktobris 2020).

Viedās specializācijas stiprināšana attīstot
starptautisko sadarbību (GoSmart BSR)

Organizēts GoSmart BSR inovāciju kapacitātes celšanas pasākums uzņēmējiem un biznesa atbalsta organizācijām Vidzemes
inovāciju nedēļas ietvaros 27.februārī Cēsīs;
Nodrošināta projekta publicitāte;
Uzsākts darbs pie starptautiskās konferences organizēšanas, kas notiktu apvienojumā ar ESSBJR forumu Somijā (pārcelts uz oktobri
COVID-19 dēļ);
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Uzsākts darbs pie uzņēmēju inovāciju kapacitātes celšanas pasākumu cikla Vidzemē ar ievirzi IT jomā, lai nodrošinātu uzņēmēju
spēju veiksmīgāk strādāt starptautiskā vidē;
Izstrādāti suvenīri projekta reprezentācijas vajadzībām - usb, plecu somas, datora aizsargactiņas;
Organizētas tikšanās ar uzņēmējiem, lai sniegtu tiem inovāciju brokera atbalstu internacionalizācijas un inovāciju jautājumos;
Organizēti tiešsaistes inovāciju kapacitātes celšanas pasākumi - pasākumu cikls - Vidzemē ar ievirzi IT jomā, lai nodrošinātu
uzņēmēju spēju veiksmīgāk strādāt starptautiskā vidē privātajam un publiskajam sektoram;
Iesniegts projekta 5.perioda pārskats;
Nodrošinātas konsultācijas uzņēmējiem inovāciju attīstīšanai un pārrobežu sadarbības veidošanai;
Uzsākta Inovāciju koprades laboratorijas aktivitātes organizēšana kā papildus inovāciju kapacitātes celšanas pasākums, veikts
publiskais uzsaukums uzņēmējiem dalībai;
Dalība projekta partneru tiešsaistes sanāksmē, kas tika organizēta kā alternatīva sanāksmei Dānijā;
Dalība iknedēļas inovāciju brokeru statusa sanāksmēs;
Veikti projekta plānu un aktivitāšu pielāgojumi atbilstoši projektam piešķirtajam papildu 6 mēnešu ieviešanas periodam;
Sadarbības intereses tālāk apskatītas un analizētas 4 uzņēmējiem, sadarbības piedāvājumi citu valstu brokeriem izstrādāti 6,
piemeklēti sadarbības partneri 5 gadījumos);
Turpināta Inovāciju koprades laboratorijas aktivitātes organizēšana kā papildus inovāciju kapacitātes celšanas pasākums, kas notiks
novembrī, ar interviju un klātienes vizīšu palīdzību atlasīti 8 uzņēmēji, pašlaik notiek pētnieku piesaistes darbs;
Turpinās projekta plānu un aktivitāšu pielāgošana atbilstoši projektam piešķirtajam papildu 6 mēnešu ieviešanas periodam;
Sagatavots video materiāls inovāciju brokeru tīkla popularizēšanas vajadzībām ar uzņēmēja atgriezeniskās saites integrēšanu;
Nodrošināta dalība vairākos tīklošanās pasākumos, lai popularizētu brokeru tīkla sniegto atbalstu;
Sagatavots projekta pagarinājuma projekts GoSmart&Excel BSR;
Dalība Pārrobežu inovāciju brokeru tīkla vadlīniju izstrādes sanāksmēs, kas kopš oktobra norisinās katru otrdienu, dokumentējot
un uzlabojot procedūras katrā brokeru tīkla posmā;
Iesniegts projekta 6.perioda pārskats;
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Komandā kopš 01.12. darbu uzsācis cits inovāciju brokeris, turpinot identificēt uzņēmumus un to sadarbības intereses vietējā un
pārrobežu līmenī;
Organizētas projekta iekšējās darba grupas sanāksmes;
Organizēti divi tiešsaistes pasākumi inovāciju koprades laboratorijas ietvaros par ilgtspējīga pārtikas iepakojuma attīstību
piedaloties 6 pētniekiem no RSU, LU, LLU, RTU, BIOR, un 9 uzņēmējiem no pārtikas nozares uzņēmumiem, ar mērķi iztestēt un
sagatavot vadlīnijas koprades procesa organizēšanai Latvijā tiešsaistes apstākļos, vienlaikus veicinot uzņēmēju, izglītības un
pētniecības iestāžu sadarbību un zināšanu pārnesi;
Uzsākta projekta starptautiskās konferences organizēšana, sagatavota dienaskārtība, organizēta tikšanās ar vadošo partneri un
ESSBJR politikas jomas "Inovācija" vadītāju, lai vienotos par saturu;
Sagatavots pieteikums starptautiskās konferences iekļaušanai Eiropas Savienības Industrijas nedēļas 2021 pasākumu kalendārā;
Dalība inovāciju brokeru sanāksmē;
Prezentēts inovāciju brokeru tīkls kā labā prakse LU studentu grupai konferencē "design4future" projekta "fit for REACH"
noslēguma pasākumā Cēsu uzņēmējdarbības forumā un Gulbenes pašvaldības uzņēmējdarbības pasākumā.

Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos jaunas pieejas mobilitātes koncepciju
izstrādei attālos reģionos” (MARA)

Nodrošināta projekta vadība un komunikācija;
Dalība projekta vadības sanāksmē Krievijā (6 pārstāvji);
Projekta darba grupas sanāksme;
nodrošināta projekta publicitāte VPR mājas lapā un sociālajos tīklos;
Noslēgts līgums par jaunu mobilitātes pakalpojumu ieviešanas priekšizpētes veikšanu Vidzemes reģionā;
Nodrošināta projekta vadība un komunikācija ar partneriem;
Informācija pārpublicēta arī citos masu medijos;
Organizēts tiešsaistes seminārs “Elektrisko velosipēdu potenciāls tūrisma attīstībai Vidzemē;
Izstrādāts pētījums ,,Priekšizpēte par jaunu transporta pakalpojumu ieviešanu Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībās”;
Sagatavota tirgus izpētes dokumentācija par elektrovelosipēdu bezmaksas lietošanas pakalpojuma nodrošināšanu un publicitātes
materiālu izgatavošanu;
Sagatavots 3. projekta progresa pārskats;
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Nodrošināta projekta vadība un komunikācija ar partneriem;
Apstiprināts 3. projekta progresa pārskats;
Projekta partneru sanāksme tiešsaistē, sniegtas 2 prezentācijas;
Īstenots pilotprojekts Cēsīs un Valmierā par elektrovelosipēdu bezmaksas lietošanas pakalpojuma nodrošināšanu un publicitātes
materiālu izgatavošana pilotprojekta īstenošanai;
Izstrādāts Reģionālais Rīcības plāns;
sagatavota iepirkuma dokumentācija pētījumam ,,Smiltenes novada mobilitātes plāna 2021-2030 izstrāde projekta “Mobilitāte un
pieejamība lauku reģionos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos lauku reģionos (MARA)” ietvaros”, izsludināts
iepirkums;
Nodrošināta informācija masu mēdijiem un pašvaldībām par elektrovelosipēdu lietošanas pilotprojekta rezultātiem.

Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas
jūras reģionā (EmPaci)

Nodrošinātas projekta administrēšanas aktivitātes;
Projektā iesniegts pārskats par 2.periodu un saņemti I līmeņa atzinums;
Saņemts II līmeņa atzinums par 1.perioda atskaiti;
Īstenotas konsultācijas ar sabiedrību par 2020.gada Vidzemes kultūras programmas prioritātēm;
Nodrošināta iedzīvotāju aptauja par līdzdalības budžetēšanu Gulbenes novada pašvaldībā klātienes projekta partneru sanāksme
Rīgā, Latvijā COVID-19 situācijas dēļ, tika atcelta. Tās vietā organizēta tiešsaistes projekta partneru sanāksme, kas tehnisku
iemeslu dēļ nenotika un tika pārcelta;
Projekta pilotaktivitātes ietvaros izstrādāta balsošanas platforma balso.vidzeme.lv, kas tiks testēta, sabiedrībai balsojot par
Vidzemes kultūras programmas projektiem;
Dalība projekta partneru tiešsaistes sanāksmēs;
Līdzdalības budžeta pieeja tika testēta projekta 1. pilotaktivitātes ietvaros, kad tika īstenots sabiedrības balsojums (balsošanas
platformā balso.vidzeme.lv) par Vidzemes kultūras programmā pieteiktajām projektu iniciatīvām;
Projektā nodrošināti publicitātes pasākumi;
Sagatavots un iesniegts 3.progresa pārskats;
Saņemts pirmā līmeņa atzinums;
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Noorganizēta tiešsaistes sanāksme 12.08.2020. ar VKKF par līdzdalības budžeta pieejas izmantošanas iespējām Vidzemes kultūras
programmas ietvaros 2021.gadā;
Uzsākts darbs pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas balsošanas platformas balso.vidzeme.lv uzlabojumiem un
papildinājumiem ar elektronisko projektu pieteikumu anketu;
Dalība projekta uzraudzības grupas sanāksmē;
Noorganizēta tiešsaistes sanāksme ar KM par līdzdalības budžeta pieejas izmantošanas iespējām Vidzemes kultūras programmas
ietvaros 2021.gadā;
Īstenots sabiedrības balsojums par Vidzemes kultūras programmas prioritātēm, kas iekļaujamas programmas nolikumā 2021.gadā;
Veikts iepirkums par balsošanas platformas balso.vidzeme.lv uzlabojumiem un funkcionalitātes papildinājumiem.

Biomasas vērtību ķēdes attīstība Baltijas jūras
reģionā” (BalticBiomass4Value)

Sagatavots un iesniegts projekta 2. perioda progresa pārskats;
Dalība projekta atklāšanas konferencē un projekta partneru sanāksmē Rostokā, Vācijā atcelta COVID-19 risku dēļ;
Projekta komanda piedalījās projekta partneru sanāksmē Rostokā, Vācijā pieslēdzoties attālināti vebināra formā;
Nodrošināts vietējais aprites bioekonomikas seminārs Cēsīs, Vidzemes inovāciju konferences 2020 Paralēlās sesijas
"Bioekonomikas inovācijas pārtikas ražošanā un gastronomijā" ietvaros;
Nodrošināta semināra komunikācija;
Tiek izstrādātas aprites bioekonomikas labās prakses vadlīnijas;
Nodrošināta dalība projekta partneru on-line sanāksmēs;
Nodrošināta projekta komunikācija;
Sagatavots ziņojums par A2.3 vietējā aprites bioekonomikas semināra rezultātiem;
Nodrošināta projekta komandas dalība projekta starptautiskajā tiešsaistes konferencē “Biorūpniecības izrāviens” (Bio-based
Industries Fast Forward);
Sagatavoti un projekta vadošajam partnerim iesniegti priekšlikumi budžeta grozījumiem un papildus aktivitāšu īstenošanai;
Sagatavots un iesniegts projekta 3. perioda progresa pārskats;
Nodrošināts darbs pie starptautiskās labās prakses pārneses semināra plāna, aprites bioekonomikas labās prakses pārneses
vadlīniju izstrādes kopā ar projekta partneri - Latvijas Lauksaimniecības universitāti;
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Veikti projekta budžeta un aktivitāšu plāna grozījumi saskaņā ar projekta pagarinājumu līdz 2021.g. decembrim;
Sakarā ar projekta pagarinājumu, starptautiskie labās prakses aprites bioekonomikas semināri un saistītās WP3.1 un WP3.2.
aktivitātes ir pārceltas uz 2021.g. (labās prakses aprites bioekonomikas vadlīnijas, starptautisko labās prakses semināru plāns un
semināri);
Sagatavots aprites bioekonomikas labās prakses uzņēmuma apraksts;
Nodrošināta projekta komandas dalība on-line projekta partneru sanāksmēs;
Nodrošināta WP3 aktivitāšu pakas koordinācija kopā ar projekta partneri - Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

"Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020. gadam"
Tūrisma galamērķu MVK (Destination
SMEs)".

Projektā nodrošinātas projekta administrēšanas aktivitātes;
Dalība projekta partneru sanāksmē Amsterdamā, Nīderlandē;
Notiek darbs pie rīcības plāna monitoringa aktivitātēm;
Dalība projekta partneru tiešsaistes sanāksmē par jautājumiem, kas saistīti ar projekta noslēguma pasākuma organizēšanu Briselē;
Projektā nodrošinātas II. fāzes monitoringa aktivitātes;
Sagatavots un iesniegts projekta progresa pārskats nr.7;
Saņemts pirmā līmeņa atzinums;
Dalība projekta noslēguma konferencē;
Dalība projekta vadības grupas sanāksmē.

Atbalsts eko-inovāciju virzībai
starptautiskajos tirgos (SUPER)

Nodrošinātas projekta administrēšanas aktivitātes;
Dalība projekta partneru sanāksmē Online versijā (COVID-19 situācijas dēļ, klātienes partneru sanāksme Grieķijā ir atcelta);
Sagatavota, iesniegta un apstiprināta projekta atskaite par 2. fāzes pirmo gadu;
Notiek diskusijas par projekta partneru sanāksmes pārplānošanu, ņemot vērā esošos COVID-19 apstākļus partneru valstīs;
Sagatavota un iesniegta projekta atskaite;
Nodrošinātas publicitātes aktivitātes;
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2. fāzes monitoringa aktivitātes;
COVID-19 situācijas dēļ, projekta rezultātu izplatīšanas pasākums Spānijā tika atcelts un tas norisinājās tiešsaistē;
VPR piedalījās konferencē un dalījās ar sasniegtajiem rezultātiem diskusijā;
Tiek gatavots projekta noslēguma pārskats un atskaite.

Pasākumi Eiropas Savienības darbības
programmu inovēšanai (RATIO)

Sagatavota projekta noslēguma atskaite;

Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana
ūdensceļu reģionos (SWARE)

Projektā nodrošinātas projekta administrēšanas aktivitātes;

Projekta noslēdzoša atskaite ir apstiprināta programmas sekretariātā un projekts ir pabeigts.

Projektā saņemts II līmeņa atzinums par projekta pārskatu;
Notiek darbs pie rīcības plāna monitoringa aktivitātēm;
Dalība projekta partneru tiešsaistes sanāksmē par jautājumiem, kas saistīti ar projekta noslēguma pasākuma organizēšanu;
Projektā nodrošinātas II. fāzes monitoringa aktivitātes;
Projekts pagarināts par 6 mēnešiem, līdz 31.03.2021;
Gatavošanās projekta noslēguma pasākumam, komunikācija ar projekta ieinteresēto pušu platformas biedriem;
Projekta monitoringa atskaites sagatavošana vadošajam partnerim;
Nodrošinātas publicitātes aktivitātes;
Sagatavots un iesniegts projekta noslēdzošais progresa pārskats;
Saņemts I līmeņa atzinums;
Dalība projekta noslēdzošajā tiešsaistes konferencē un projektu partneru tiešsaistes sanāksmē.

Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu
atbalsta politikas instrumenti (ecoRIS3)

Iesniegta un apstiprināta projekta atskaite;
iesniegts pieteikums projekta rīcības plāna pilota aktivitātes ieviešanai;
Noticis darbs pie projekta rīcības plāna monitoringa aktivitāšu plānošanas;
Apstiprināta projekta rīcības plāna pilota aktivitāte;
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2. fāzes monitoringa aktivitātes;
Nodrošinātas publicitātes aktivitātes;
Projektā nodrošinātas administrēšanas aktivitātes;
Projektā iesniegts progresa pārskats;
Uzsākta pilota aktivitātes ieviešana, t.sk. veikts iepirkums par ekspertu pakalpojumiem;
Notiek darbs pie abu rīcības plānu aktivitāšu testēšanas;
Monitoringa aktivitātes;
Notikušas 2. fāzes monitoringa aktivitātes;
Testēta rīcības plāna aktivitātes "Inovāciju koprades laboratorijas" metode;
Uzsākts darbs ar pieciem MVU aktivitātē "Inovāciju projektu vadītājs".

Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju
infrastruktūras izmantošanai
(INNO INFRA SHARE)

Sagatavots un iesniegts projekta 5. progresa pārskats;
Sagatavots un iesniegts projekta 6. progresa pārskats;
Nodrošināta projekta rīcības plāna ievešana un uzraudzība;
Sagatavoti papildus skaidrojumi Interreg Europe programmas sekretariātam par projekta 5. un 6. progresa pārskatu un projekta
rezultātiem šajos periodos;
Nodrošināta projekta noslēguma on-line konferences dienaskārtības izstrāde, komunikācijas materiālu sagatavošana, dalībnieku
apzināšana, konferences komunikācija;
Sagatavots un iesniegts projekta 6. progresa pārskats;
Nodrošināta dalība projekta noslēguma on-line konferencē;
Noorganizēts on-line apmācību seminārs par Flanders Make pieredzes pārnesi par atvērtās pētniecības un inovāciju infrastruktūras
darbības modeļiem Vidzemes Augstskolai un Vides risinājumu institūtam;
Nodrošināta dalība projekta partneru noslēguma sanāksmēs;
Nodrošināta projekta publicitāte un komunikācijas koordinācija;
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Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu
vienota apsaimniekošana pārrobežu GaujasKoivas upju baseina apgabalā (Ground Eco)

Izgatavota informatīvā brošūra par no pazemes gruntsūdeņiem atkarīgām ekosistēmām latviešu, angļu un igauņu valodās;

Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot
mākslu un amatniecību (WasteArt)

Dalība projekta partneru sanāksmēs;

Noorganizēts projekta noslēguma pasākums (COVID sakarā aizstāts ar tiešsaistes sanāksmi);
Sagatavota un iesniegta projekta partnera atskaite.

Nodrošināta projekta aktivitāšu publicitāte;
Sagatavota un iesniegta projekta partnera atskaite;
Īstenoti atkritumu daudzuma samazināšanas rīcībās plāni Vidzemes izglītības iestādēs;
Epidemioloģiskās situācijas dēļ saistībā ar COVID-19, tai skaitā noteikto attālināto mācību procesu skolās, plānotās mākslinieku
viesošanās/darbnīcas Vidzemes izglītības iestādēs (3) tika aizstātas ar mākslinieku video nodarbībām, kuras izplatītas izglītības
iestādēm un plašākai sabiedrībai;
Noorganizēta ZOOM tiešsaistes tikšanās ar Latvijas skolu pārstāvjiem par aktivitāšu ieviešanu;
Dalība pieredzes apmaiņas pasākumā, kas epidemioloģiskas situācijas dēļ tika organizēts ZOOM tiešsaistes platformā;
Dalība projekta partneru sanāksmē tiešsaistē ZOOM platformā.

„Praktiski risinājumi gudrai energoresursu
izmantošanai”/„Energy saving through
„Smart Living” solutions”

Dalība attālinātā projektu partneru sanāksmē;
Uzsākta programmas izstrāde semināriem mājsaimniecībām par energoefektivitāti;
Pabeigta interaktīva energoefektivitātes mērīšanas rīka 1.kārtas izstrāde;
Izveidots energoefektivitātes ekspertu tīkls;
Izstrādāta programma pirmajam semināram mājsaimniecībām par energoefektivitāti;
Iesniegta projekta atskaite;
Organizēti semināri mājsaimniecībām par energoefektivitāti - Gulbenē klātienē un Zoom platformā;
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Vienotu darbību kopums efektīvākai kopējo
pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanai
(WaterAct)

Uzsākta projekta īstenošana, tai skaitā, noslēgts partnerības un finansēšanas līgums;
Noorganizēts pieredžu apmaiņas pasākums/projekta uzsākšanas sanāksme, tai skaitā komandas saliedēšanas pasākums;
Nodrošināta projekta publicitāte;
Sagatavota un iesniegta projekta partnera atskaite.

“Livonijas kulinārais ceļš” (LIVONIAN
CULINARY ROUTE)

Nodrošināta projekta vadība;
Sagatavota un iesniegta 8.perioda atskaite;
Dalība projekta partneru sanāksmē;
Dalība uzraudzības grupas sanāksmē;
Dalība starptautiskajā izstādē "Zaļā nedēļa" Berlīnē, Vācijā;
Nodrošināta uzņēmēju dalība kontaktu veidošanas pasākumā Cēsīs, Vidzemē;
Saistībā ar COVID-19 atcelta Livonijas kulināro tūrisma ceļu uzņēmēju dalība apvienotajā Igaunijas un Latvijas seminārā;
Nodrošināta projekta publicitāte.
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2.3. IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
2.3.1. 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.
Arī 2020. gadā Teritorijas plānošanas nodaļas prioritāte bija darbs pie jaunās attīstības
programmas 2021-2027 izstrādes. Tāpat tikpat būtiski bija nodrošināt veiksmīgu spēkā esošo
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:
• aktualizēta Pašreizējās situācijas analīze, veikts plaša datu analīze;
• VPR attīstības izaicinājumu un virzienu apkopojuma sagatavošana,
• izstrādāts VPR Attīstības programmas 2021-2027 projekts – Stratēģiskais
ietvars
• notikušas Tematiskās darba grupas AP izstrādes ietvaros;
• apkopotas pašvaldību iesniegtās reģionālo projektu idejas;
• aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze;
• aktualizēta datu bāze par vietējo pašvaldību attīstības plānošanas
dokumentiem;
• 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.;
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•

koordinēta un veicināta plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta
pasākumu izstrāde, īstenošana, uzraudzība un novērtēšana;
• nodrošināta plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbība ar nacionālā līmeņa
institūcijām:
•
priekšlikumu izstrāde Valsts autoceļu sakārtošanas programmai;
•
nodrošināta līdzdalība Koordinācijas padomes sēdēs;
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), VPR pārskata gadā sniedzis atzinumus par:
• teritorijas plānojumiem (4).
2021. gada prioritātes

̶
̶
̶
̶
̶
̶

̶

̶
̶

̶
̶

VPR attīstības programmas 2021-2027 izstrādes pabeigšana, apstiprināšana
VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 aktualizācija,
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde VPR attīstības programmai;
Reģionālas nozīmes projektu identificēšana to iekļaušanai attīstības programmā
Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību darba koordinācija un pārraudzība
attīstības plānošanas dokumentu izstrādē;
Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību Ilgtermiņa attīstības stratēģiju
savstarpējās saskaņošanas nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas
dokumentiem;
Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību Attīstības programmu savstarpējās
saskaņošanas nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas
dokumentiem;
Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību darba koordinācija un pārraudzība
attīstības plānošanas dokumentu izstrādē;
Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību Teritorijas plānojumu savstarpējās
saskaņošanas nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas
dokumentiem;
Informācijas pieejamības nodrošināšana par reģiona un vietējo pašvaldību plānošanas
dokumentu izstrādi;
Plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu atbilstības izvērtēšana nacionālā
līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem;
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2.3.2. Attīstības un projektu nodaļa

2.3.2.1. ENERGOEFEKTIVITĀTE
Smart Living
Interreg Igaunijas-Latvijas programma
2014.–2020. gadam
2020. gadā tika uzsākts Interreg Igaunijas–Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas projekts "Praktiski risinājumi gudrai energoresursu izmantošanai”
(Smart Living) ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un pārdomātu
enerģijas resursu izmantošanu Latvijā un Igaunijā, apvienojot abu valstu zināšanas un partneru
organizāciju kompetenci. Laikā, kad ir pieejami tik daudz un dažādi tehniskie risinājumi, pakalpojumi
un padomi, kā būt energoefektīvam un kā samazināt enerģijas patēriņu savā mājoklī, ir jāprot šajā
informācijas plūsmā un piedāvājumā neapjukt. Ar projektā izstrādātas interaktīvās platformas
palīdzību un vairāk nekā 40 pasākumiem mājsaimniecībām un 24 pasākumiem nekustamo īpašumu
apsaimniekotājiem gan Latvijā, gan Igaunijā notiks plaša kampaņa, kuras galvenais uzdevums būs
veicināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un pārdomātu enerģijas patēriņu,
uzsverot arī atjaunojamo energoresursu izmantošanu.
Kampaņa uzsākās oktobrī ar semināru Gulbenē, kur klātesošie diskutēja par enerģijas patēriņa
paradumiem un to ietekmi uz elektroenerģijas izmaksām, apgaismojuma veidiem un
energoefektivitātes marķējuma nozīmi, iegādājoties elektroierīces. Savukārt Gulbenes novada
pašvaldība atklāja savu pieredzi, uzstādot saules paneļus elektroenerģijas ražošanai.
Savukārt decembrī vairāk kā 20 interesenti izmantoja iespēju piedalīties individuālās tiešsaistes
sarunās ar energoefektivitātes ekspertu “1:1 ar energoefektivitātes ekspertu”. Konsultāciju laikā
ikviens varēja risināt sev interesējošus jautājumus par elektrības patēriņu mājsaimniecībā, saules
paneļiem, siltumapgādes sistēmām, ventilāciju, elektromobiļiem vai jebkuru citu energoefektivitātes
tēmu ar kādu no 15 zinošiem Latvijas un Igaunijas ekspertiem.

CEESEU
Programma “Apvārsnis 2020”
2020. gadā tika uzsākts “Apvārsnis 2020” programmas
projekts “Centrālās un Austrumeiropas ilgtspējīgas
enerģētikas savienība” (CEESEU), kura mērķis ir pilnveidot valsts pārvaldes iestāžu spējas
Centrāleiropā un Austrumeiropā (CAE) izstrādāt ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānus
(SECAP), kas veicinās paaugstinātu energoefektivitāti, ilgtspējīgu enerģiju, samazinātu oglekļa emisijas
un uzlabotu pielāgošanās spēju klimata pārmaiņām, palīdzot reģionam dot ieguldījumu ES klimata
mērķu sasniegšanā. CEESEU projekta rezultātā tiks sasniegti vairāki svarīgi ilgtermiņa efekti,
piemēram, ietaupīti 650 GWh enerģijas, uzlabotas vismaz 645 valsts administratoru zināšanas un
prasmes CAE pašvaldībās, labāk savstarpēji saskaņoti valstu un reģionālie attīstības plāni ar SECAP
CEESEU valstīs un uzlabotas valsts un reģionālās ilgtspējīgas enerģijas un energoefektivitātes politikas,
kā arī palielināts ēku energoefektivitātes pasākumu skaits publiskajās ēkās visā Baltijas jūras reģiona
teritorijā.
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EFFECT4buildings
Interreg Baltijas jūras reģiona programma
2014.–2020. gadam
2020. gadā noslēdzās Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projekts “Efektīvi
finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai”
(EFFECT4buildings), kura mērķis bija palielināt ēku energoefektivitātes pasākumu skaitu publiskajās
ēkās visā Baltijas jūras reģiona teritorijā.
2020. gada sākumā noslēdzās skolu sacensības "Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs", kurās
piedalījās 21 izglītības iestāde no 8 VPR pašvaldībām, kas apņēmās samazināt savas skolas enerģijas
patēriņu, mainot paradumus un ieviešot regulārus energotaupības pasākumus. Grupā, kurā tika
apkopoti dati gan par patērēto elektroenerģiju, gan siltumenerģiju, 1. vietu izcīnīja Kocēnu novada
Kocēnu pamatskola 2019. gadā, samazinot enerģijas patēriņu (elektrība un siltums) par 18,52%.
Savukārt grupā, kurā startēja skolas, uzskaitot tikai elektroenerģijas patēriņu, godpilnajā 1. vietā
Smiltenes novada Bilskas pamatskola ar samazināto enerģijas patēriņu 14,91 % apmērā.
Lai veicinātu racionālu enerģijas patēriņu izglītības iestādēs un rosinātu skolēnus kļūt par zinošiem un
atbildīgiem enerģijas lietotājiem, VPR sagatavoja izglītojošu mācību materiālu “Efektīvs enerģijas
patēriņš izglītības iestādēs”. Mācību materiāla mērķis ir sniegt saturisku un metodisku atbalstu
pedagogiem skolēnu motivēšanā un sagatavošanā, kļūstot par zinošiem un atbildīgiem enerģijas
lietotājiem.
2020. gadā tika prezentēta projektā izstrādātā energoefektivitātes finanšu rīku rokasgrāmata, kurā
apkopoti astoņi finanšu rīki, kas var uzlabot rentabilitāti, atvieglot finansējuma piesaisti un samazināt
riskus, ko rada ieguldījumi ēku energoefektivitātē. Rokasgrāmata ir labs palīgs ēku apsaimniekotājiem
un pašvaldību speciālistiem energoefektivitātes projektu realizēšanā. Lai energoefektivitātes
speciālistus iepazīstinātu ar šiem finanšu instrumentiem, tika rīkoti vairāki semināri – oktobrī par
energoefektivitātes pakalpojuma līgumu un daudzpakalpojuma līgumu. Decembrī par zaļās nomas
līgumu, un vēlāk arī par finanšu aprēķinu rīku un lēmumu pieņēmēju pārliecināšanu.
2020. gada decembrī tika aizvadīta projekta EFFECT4buildings noslēguma konference “Finanšu rīki un
instrumenti ēku energoefektivitātei”, kurā tika runāts par energoefektivitātes situāciju un jomas
aktualitātēm Baltijas jūras reģionā, kā arī būtiska uzmanība tika pievērsta katram no finanšu rīku
rokasgrāmatā esošajiem rīkiem un to pielietošanas ieguvumiem.

LowTemp
Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014.–2020. gadam
2020. gadā noslēdzās Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.2020. gadam projekts “Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes
sistēmas tehnoloģijas Baltijas jūras reģionam” (LowTemp), kura mērķis bija
paaugstināt energoefektivitāti, veicinot enerģētikas jomā iesaistīto valsts
un privātā sektora dalībnieku zināšanas par zemas temperatūras centrālās
apkures sistēmu plānošanu, uzstādīšanu un pārvaldību.
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2020. gadā tika veikts pētījums “Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas ieviešanas
iespējas. Palsmanes piemērs.” Par pētījuma rezultātiem sagatavotas vairākas video prezentācijas, kas
demonstrētas VPR energopārvaldniekiem un energoefektivitātes speciālistiem 2020. gada jūnijā
tiešsaistes apmācībās par saules enerģiju elektroenerģijas ražošanai un zemas temperatūras
centralizēto siltumapgādi, kā arī decembrī seminārā “Vieda un atbildīga pašvaldību ēku
apsaimniekošana”.
Tāpat arī semināros stāstīts par pāreju uz zemas temperatūras centralizēto siltumapgādi un tās
ieviešanas pieredzi Vidzemē, apskatot projekta “LowTemp” ietvaros izveidoto stratēģiju pārejai uz
zemas temperatūras siltumapgādes sistēmu, kas aprobēta uz Palsmanes ciema piemēra, kas ļautu
samazināt siltumenerģijas tarifu, kā arī Gulbenes novada pašvaldības pieredzi siltumapgādes sistēmas
transformācijai.
Decembrī starptautiskā projekta noslēguma konference bija veltīta ieguvumiem pārejai uz zemas
temperatūras centralizēto siltumapgādi un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām, ko tā
piedāvā. Konferencē tika prezentēti pilotprojekti un bija dzirdamas ekspertu prezentācijas par
siltumapgādes nākotnes tendencēm.

2.3.2.2. ILGTSPĒJĪGA UN PIEVILCĪGA DZĪVES VIDE
BeUBio
Zviedrijas institūta Baltijas jūras sadarbības programma
2020. gadā turpinājās projekts “Baltijas jūras reģiona
jaunatnes loma aprites ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības
mērķu sasniegšanai” (BeUBio), kura mērķis ir veicināt Baltijas jūras reģionā (BJR) esošās jaunatnes
aktīvu iesaisti un līdzdalību bioekonomikas attīstīšanai, un radītu sinerģiju ar citiem dalībniekiem un
iniciatīvām, kas fokusējas uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
Projekta ietvaros norisinājās aktīva iesaiste Baltijas jūras reģiona bioekonomikas padomes darbā un
jaunatnes integrēšanas popularizēšana tajā, kā arī apzināti jaunieši, kas strādā ilgtspējīgas
ekonomikas jomās, lai sagatavotu to stāstus BJR jauniešu iedvesmošanai un politikas veidotāju
zināšanai, kā rezultātā izstrādāta iedvesmojoša jauniešu stāstu tiešsaistes brošūra.
Sagatavots projekta pagarinājuma pieteikums projekta finansētājam – Zviedrijas Institūtam – jo Covid19 apstākļos nebija iespējams realizēt būtiskas aktivitātes – organizēt tikšanos Briselē un Vidzemē, kā
arī sagatavot projekta konceptu. Būtiski ir arī tas, ka, projekta ietvaros, pārstāvēts VPR Eiropas
Savienības inovatīvo reģionu nedēļas (WIRE) diskusijā par bioekonomikas un industriālās simbiozes
attīstību reģionā.
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EmPaci
Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014.–2020.
gadam
2020. gadā turpinājās darbs pie sabiedrības līdzdalības jautājumu aktualizēšanas reģionā Interreg
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektā “Līdzdalības budžeta procesa
attīstība Baltijas jūras reģionā” (EmPaci). Lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos kultūras procesos un
viedokļa paušanu, VPR īstenoja plašu kampaņu, aicinot balsot par konkursam “Vidzemes kultūras
programma 2020” iesniegtajiem kultūras projektiem. Tā ietvaros tika izstrādāta vietne
http://balso.vidzeme.lv/, kurā kopsavilkuma veidā publiskota informācija par katru projektu. Kopumā
vietnē balso.vidzeme.lv par iesniegtajiem projektiem tika reģistrētas vairāk nekā 12 300 balsu, kas
liecina par vidzemnieku augsto interesi par kultūras procesiem reģionā. Saskaņā ar nolikumu – ar
rezultātiem tika iepazīstināta programmas ekspertu komisija, bet lēmumu par projektu atbilstību
programmai, kā arī finansējuma piešķiršanu, pieņēma Valsts kultūrkapitāla fonds saskaņā ar ekspertu
komisijas sagatavoto ieteikumu. Papildus gada nogalē veikta iedzīvotāju aptauja par vidzemniekiem
svarīgākajām kultūras prioritātēm, kas bija noteicošās, definējot kultūras prioritātes, kurās varētu
iesniegt projektus un saņemt finansējumu projektu ideju realizācijai 2021. gadā. Viedokli pauda 1004
vidzemnieki.

Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un
amatniecību (WasteArt)
Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programma
2014.–2020. gadam
Lai sekmētu sabiedrības, jo īpaši bērnu un jauniešu,
izpratni par pieaugošā sadzīves atkritumu daudzuma
problemātiku, 2020. gadā turpinājās darbs projektā “Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot
mākslu un amatniecību (WasteArt)”, kurā tika izstrādāts atkrituma audita rīks/metodika, kas sākotnēji
paredzēts skolām un bērnudārziem, bet tika pielāgots arī ģimenēm un darbavietām.
Visas 14 projektā iesaistītās Vidzemes izglītības iestādes pēc atkritumu audita veikšanas izstrādāja
rīcības plānus atkritumu daudzuma samazināšanai, kuru īstenošana tika uzsākta 2019. gadā un 2020.
gadā turpinājās. Kopumā abos gados projekta aktivitātēs bija iesaistīti vairāk kā 6 tūkstoši bērnu un
pedagogu Vidzemē. Daļa izglītības iestāžu (kam bija iespēja to īstenot pandēmijas ierobežojumu
apstākļos) 2020. gadā veica atkārtotu atkritumu auditu, lai novērtētu īstenoto rīcību rezultātus.
Rezultāti parādīja, ka vidēji gada laikā izglītības iestādēs panākts radīto atkritumu daudzuma
samazinājums par 4 kg uz 1 personu.
Lai popularizētu izglītības iestāžu labo prakšu piemērus par bērnu izglītošanu, atkritumu daudzuma
samazināšanu un jaunu paradumu veidošanu, Vidzemes plānošanas reģions izveidoja stāstu sēriju, kas
tika publicēta projekta sociālo mediju kanālos.
Lai palīdzētu pedagogiem un vecākiem izglītot bērnus par atkritumu tēmu aizraujošā veidā, 2020. gadā
Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar māksliniekiem radīja izglītojošu galda spēli bērniem
“Atkritumu tvertne nav melnais caurums” un 11 radošas video nodarbības “Piešķir lietām otru
elpu!”. Galda spēle, izdrukāta uz A2 izmēra planšetes, kā mācību procesu papildinošs materiāls tika
piešķirta visām projekta izglītības iestādēm Vidzemē, savukārt spēles elektroniskā versija Vidzemes
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plānošanas reģiona mājas lapā ir pieejama lejupielādei jebkuram interesentam. Savukārt, 11 video
meistarklases, kur mākslinieču vadībā iespējams radīt sadzīvē vai rotaļās noderīgas lietas, pagarinot
mūžu materiāliem, kas citādi nonāktu atkritumos, ir brīvi pieejamas projekta “WasteArt” Youtube
kanālā izmantošanai gan izglītības iestādēs, gan ģimenēs. Video formāts ļauj nodarbības integrēt
attālinātajā mācību procesā.

Pārrobežu pārgājiena maršruts “Meža taka” (FOREST TRAIL)
Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma
2014.–2020. gadam
2020. gadā Vidzemes plānošanas reģions kopā ar 9 partneriem Latvijā un
Igaunijā turpināja darbu pie jaunā garās distances pārgājienu maršruta
Mežtaka izveides, kas aptuveni 1060 km garumā ved no Rīgas līdz Tallinai. Plānojot maršrutu, tika
izvēlētas takas un ceļi, kas šķērso valstij vai pašvaldībām piederošas zemes, lai nodrošinātu takas
ilgtspējību un pēc iespējas izvairītos no maršruta pārrāvumiem un izmaiņām nākotnē. Tāpat taka tika
veidota, pēc iespējas vairāk piekļaujoties dažādiem dabas un kultūrvēstures tūrisma objektiem.
2020. gada vasarā Vidzemes plānošanas reģions organizēja maršruta marķēšanu dabā teritorijā no
Valmieras līdz Igaunijas robežai, iesaistot arī vietējo sabiedrību, lai sekmētu sabiedrības un tūrisma
jomas pārstāvju iesaisti un piederības sajūtas veidošanos.
Šajā gadā notika aktīvs darbs pie Mežtakas mārketinga materiālu izstrādes, kuros pievērsta īpaša
uzmanība arī gājēju izglītošanai par dabas un meža vērtībām, kā arī uzsvērts, ka, dodoties mežā, jābūt
saudzīgam pret dabu un jāsavāc aiz sevis atkritumi.
2020. gadā tika izstrādāti gājējiem draudzīgu pakalpojumu sniedzēju kritēriji un izveidota
atpazīstamības zīme “Gājējam draudzīgs”, kā arī izraudzīta zīmes piešķiršanas komisija, kurā ir 13
dalībnieki – gan valsts iestādes, tostarp arī Vidzemes plānošanas reģions, gan organizācijas, kuras
atbalsta kājāmiešanu, aktīvo atpūtu un dabas tūrismu. 2020. gada oktobrī notika pirmā zīmes
piešķiršanas komisijas sēde, un 10 Vidzemes tūrisma uzņēmējiem tika piešķirta jaunā zīme.
Mežtaka pieved tūristu tuvāk pakalpojuma sniedzējiem reģionā ārpus pilsētām un sniedz iespēju arī
tūrisma uzņēmējiem attīstīt jau savus esošos vai radīt jaunus pakalpojumus. 2020. gada decembrī
Vidzemes plānošanas reģions rīkoja vebināru tūrisma nozares pārstāvjiem, lai izglītotu par dabas
gājēju vajadzībām un rosinātu domāt par to, kādi pakalpojumi ir aktuāli dabas tūristiem un kādus
jaunus un inovatīvus pakalpojumus varētu veidot kā papildinājumu esošajiem.
Šajā gadā Mežtaka saņēma arī nozīmīgu nacionāla līmeņa novērtējumu. Vidzemes plānošanas reģions
pieteica maršrutu Mežtaka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras konkursam "Veiksmīgākais
jaunais tūrisma produkts 2020", un pēc 3 konkursa kārtām žūrijas komisija par laureātu izvēlējās
projektu “Mežtaka”.
https://baltictrails.eu/lv/forest
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CITIES2030
Programma “Apvārsnis 2020”
2020. gada pēdējā ceturksnī tika uzsākts programmas “Apvārsnis 2020”
projekts “Sadarbībā balstīta ilgtspējīgu un drošu pārtikas sistēmu
veidošana “Food 2030” mērķu sasniegšanai (CITIES2030)”. Šobrīd esošās pilsētu un reģionu pārtikas
sistēmas nav ilgtspējīgas, un sabiedrība gaida un pieprasa pārmaiņas. CITIES2030 ietvaros tiks meklēti
un izmēģināti risinājumi, kā pārstrukturēt vai pārveidot pārtikas ķēdes dažādos posmus atbilstoši 21.
gadsimta sabiedrības izaicinājumiem un vajadzībām, lai veicinātu bioloģiskās un vietējās (Latvijā, jo
īpaši Vidzemē ražotas) pārtikas pieejamību ikvienam cilvēkam.
VPR teritorija ir izvēlēta starp tiem CITIES2030 2 reģioniem un 9 Eiropas Savienības (ES) pilsētām, kur
tiks izveidotas un notestētas politikas un “dzīvās” laboratorijas (policy and living lab), kas tālāk tiks
pielāgotas un īstenotas kopumā 50 ES pilsētās vai reģionos. Šo laboratoriju ietvaros kopā ar Vidzemes
pašvaldībām paredzēts apzināt un testēt risinājumus efektīvākai vietējās pārtikas virzīšanai pārtikas
ķēdēs.
No Latvijas projektā ir iesaistīti trīs partneri: VPR kā pilotvieta risinājumu izmēģināšanai, Latvijas Lauku
forums kā pilsoniskās sabiedrības interešu pārstāvis un Rīgas Tehniskā universitāte kā zinātniskā
pamatojuma sniedzējs. 2020. gada pēdējā ceturksnī sadarbībā ar Latvijas partneriem tika izstrādāts
Latvijas pilota apraksts, organizēta Latvijas partneru un iekšējā darba sanāksme, kā arī veikta
iepazīšanās ar CITIES2030 projekta vadības komitejas sanāksmju video ierakstiem.

PoliRural
Programma “Apvārsnis 2020”
Turpinot īstenot projektu, 2020. gada sākumā tika
izstrādāta aptauja un ikviens interesents līdz 2020. gada 4.
martam bija aicināts tajā piedalīties, lai sniegtu savu viedokli par to, kas raksturo Vidzemes reģiona
pievilcību, kā arī iezīmēt galvenās problēmas, ar kurām vidzemnieki ikdienā sastopas. Aptaujā
piedalījās 439 respondenti.
Aptaujā tika iekļauti nozīmīgākie jautājumu bloki, raksturojot vietas pievilcību – sabiedriskā transporta
un citu pakalpojumu pieejamība, atpūtas un sociālo aktivitāšu iespējas, dzīves apstākļi, dzīves kvalitāte
un dzīves līmenis, demogrāfija un cilvēkkapitāls, uzņēmējdarbība, ekonomika un inovāciju iespējas,
lauku teritoriju sociālie un kultūras aspekti, vide un bioloģiskā daudzveidība, jaunienācēju loma dzīves
vietā.
Profesionālās un augstākās izglītības iespējas, labas kvalitātes interneta un telekomunikāciju sakari,
tiešsaistes sabiedriskie pakalpojumi, gaisa kvalitāte ir tikai daži no piemēriem, kas minēti aptaujas
anketā kā Vidzemes stiprās puses. Savukārt vājās puses Vidzemē saistās ar nepietiekamu mājokļu
pieejamību, kas kavē potenciālo iedzīvotāju un nozaru profesionāļu ienākšanu Vidzemē. Atbildēs
izskan arī nepietiekamās mobilitātes iespējas nokļūšanai uz novadu centriem, kā arī nepieciešamība
pēc vēl plašāka atbalsta uzņēmējdarbības uzsākšanai. Iegūtie aptaujas rezultāti ir tikai pirmais solis, lai
identificētu virzienus un aktualitātes, kas ir būtiskas esošajiem un potenciālajiem iedzīvotājiem, kā arī
tiem, kas Vidzemes reģionā veic ekonomiskās aktivitātes.
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Apkopotie viedokļi tiks izmantoti Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021-2027
izstrādes procesā, kā arī būs svarīgs turpmākās lauku attīstības politikas pilnveidošanai.
25. martā tiešsaistes platformā ZOOM tika organizēta projekta reģionālā paneļa - Konsultatīvās
padomes sanāksme. Tajā piedalījās ap 30 dalībnieki - pašvaldību un ministriju pārstāvji, aktīvi
Vidzemes iedzīvotāji un kopienu pārstāvji, uzņēmēji, zinātnieki un mācībspēki, dažādu nozaru un
profesiju pārstāvji ar mērķi sniegt priekšlikumus un izteikt viedokli par Vidzemes reģiona līdzšinējo
attīstību, kā arī globālām tendencēm un izaicinājumiem, kas būtu jāizvērtē, izstrādājot VPR Attīstības
programmu 2021. - 2027. gadam. Sarunu fokusā bija arī sistēmdinamikas modelēšanas rīks reģiona
attīstības plānošanai, kas tiks izmantots, modelējot nākotnes scenārijus Vidzemē.

Par Konsultatīvo padomi:
Mērķis: Konsultatīvās padomes izveides mērķis ir veicināt līdzdalību VPR Attīstības
programmas izstrādē, ieviešanas uzraudzībā un novērtēšanā, balstoties uz
konkrētās vietas un iedzīvotāju vajadzībām, tādejādi arī nodrošinot saskaņotas
reģionālās politikas veidošanu, īstenošanu un novērtēšanu.
Dalībnieki: Vidzemes iedzīvotāji, potenciālie un jau esošie jaunienācēji,
lauksaimnieki, uzņēmēji, kvalificētu un konkurētspējīgu dažādu profesiju pārstāvji,
pētnieki un citu nozaru pārstāvji.
Uzdevumi: VPR Attīstības programmas izstrādes laikā identificēt reģiona attīstībai
aktuālās problēmas un izaicinājumus, sniegt savā pieredzē un zināšanās balstītus
priekšlikumus šo problēmu risināšanā. Izvirzīt priekšlikumus Attīstības programmas
mērķiem, prioritātēm un uzdevumiem, kas būtu veicami, lai nodrošinātu Vidzemes
reģiona konkurētspējīgu attīstību un izaugsmi, kā arī veicinātu reģionālās politikas
integrēšanu visu līmeņu un nozaru attīstības politikās.

VPR Attīstības programmas 2021-2027 dokumenta izstrādes procesā iecerēts izmēģināt tādas
metodes, kā piemēram, sistēmdinamisko modelēšanu attīstības scenāriju veidošanai, tekstizraces
(text-mining) un nākotnes prognozēšanas (foresight) metodes, dizaina domāšanu un citas.
Aktualizējot tekstizraces pieeju, 2020. gada oktobrī tika popularizētas metodes priekšrocības lauku
politikas veidošanā Latvijas Universitātes studentu grupai.
Tāpat 2020. gadā, izvirzot jaunienācējus laukos kā vienu no prioritārajām mērķgrupām lauku reģionu
attīstībai Eiropā, digitālā pieredzes stāstu atlantā publicēti 13 stāsti no visas Eiropas, tostarp arī no
Vidzemes reģiona, plašākai sabiedrībai atklājot Burkānciema siera darītavas saimnieku dzīvesstāstu
par pārmaiņām, kas notikušas pēc pārcelšanās uz dzīvi laukos Madonas novadā.
Plānots, ka jaunienācēju stāsti tiks gatavoti arī 2021. gadā; kopumā platformā būs lasāmi 9 Latvijas
pieredzes
stāsti
angļu
valodā.
Plašāka
informācija
pieejama
šeit:
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/sadarbibas_virzita_nakotnes_politika_lauku_regioniem_un_iedzi
votajiem_polirural/vidzemes_lauku_regiona_jaunienaceju_stasts_publicets_polirural_eiropas_labo_
praksu_atlanta/
2020. gadā notikusi arī dalība divu politiku izvērtēšanā LEADER 19.2. un SAM 3.3.1., sniedzot
informāciju par VPR kontekstu. Vairāk informācijas par projektu: https://polirural.eu/
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WaterAct
Interreg Igaunijas – Latvijas programma 2014.-2020. gadam

Kā turpinājums projektam “GroundEco” 2020. gadā uzsākās
Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekts “Vienotu darbību kopums efektīvākai kopējo pazemes
ūdeņu resursu apsaimniekošanai” (WaterAct). Tā mērķis ir veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdens
resursu apsaimniekošanu pārrobežu teritorijā. Projekta ietvaros turpinās cieša sadarbība starp upju
baseinu apsaimniekošanas plānu sagatavošanā iesaistītajām Igaunijas un Latvijas organizācijām, lai
uzlabotu kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanas efektivitāti pārrobežu teritorijā. Projekts
nodrošinās harmonizētu pieeju pazemes ūdens resursu pārvaldībai un pazemes ūdensobjektu stāvokļa
novērtēšanai Latvijas - Igaunijas pārrobežas reģionā, ilgtermiņā nodrošinot ilgtspējīgu galvenā
dzeramā ūdens resursa – pazemes ūdeņu – pārvaldību un aizsardzību. VPR sadarbībā ar projekta
partneriem strādā pie tā, lai veicinātu sabiedrības un atbildīgo organizāciju izpratni par pazemes ūdeņu
un saistīto ekosistēmu aizsardzību. 2020. gadā uzsākās darbs pie vietnes allikad.info un praktisku
vadlīniju izstrādes avotu monitoringam, kas ir daļa no sabiedrības kampaņas, ko īstenos VPR sadarbībā
ar projekta partneriem.

Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana
ūdensceļu reģionos (SWARE)
Interreg Europe programma 2014.–2020. gadam
2020. gadā noslēdzās projekts SWARE, kurā noritēja darbs pie
Rīcības plāna uzdevumu izpildes.
Atbilstoši šiem uzdevumiem arī šogad, tāpat kā iepriekšējā gadā, Vidzemes kultūras programmas 2020
atbalstāmajās prioritātēs tika iekļauta prioritāte “Sabiedrības iesaiste dabas un kultūras mantojuma
vērtības apzināšanā un integrētā attīstībā”. No kopumā atbalstītajiem 69 projektu pieteikumiem 24
projekti atbilda šai jaunajai prioritātei.
Projekta SWARE ieinteresēto pušu grupas pārstāvis – Burtnieku novada pašvaldība – Vidzemes
plānošanas reģiona organizētās Vidzemes inovāciju nedēļas 2020 ietvaros rīkoja tīklošanās pasākumu
uzņēmējiem un diskusiju par vietējo dabas un kultūrvēstures resursu uzturēšanu un saglabāšanu.
Diskusijā piedalījās Burtnieku novada uzņēmēji, kas, īstenojot savu uzņēmējdarbību, atbildīgi izturas
pret dabas un kultūras mantojumu. Pēc diskusijas un tīklošanās gan pašvaldība, gan uzņēmēji secināja,
ka ir nepieciešams stiprināt savstarpējo sadarbību, būt atvērtiem dialogam, lai kopīgiem spēkiem
varētu mērķtiecīgi strādāt pie teritorijas attīstības, padarītu to pieejamāku, sakārtotāku un līdz ar to
radītu vietu jaunām idejām un jauniem uzņēmējdarbības virzieniem.
2020. gada oktobrī norisinājās projekta noslēguma konference, kurā ar savu pieredzi un Interreg
Europe pārrobežu sadarbības rezultātā iegūto dalījās visu 5 projekta reģionu pārstāvji no Itālijas, Īrijas,
Latvijas, Nīderlandes un Slovākijas. Ar piemēru no Vidzemes reģiona dalījās Vidzemes Augstskolas
asociētais profesors un Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, projekta SWARE ieinteresēto
pušu grupas pārstāvis, Dr. geogr. Andris Klepers, kurš pastāstīja par Gaujas promenādes projektu
Valmierā. Nīderlandē projekta SWARE pieredzes apmaiņas laikā iepazītā Roterdamas Tidal Park labā
prakse palīdzēja būtiski pilnveidot Gaujas promenādes projektu.

PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS 2020

45

LIVONIJAS KULINĀRAIS CEĻŠ
Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu
sadarbības programma 2014.–2020. gadam
“Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020. gadam” projekts “Livonijas kulinārais ceļš”
noslēdzās 2020. gada aprīlī. Tas tika īstenots gandrīz trīs gadu
garumā Latvijā un Igaunijā. Plašam cilvēku lokam (ceļotājiem,
svētku tirdziņu un gastronomijas festivālu apmeklētājiem)
projekts atklāja Livonijas garšas – ar saknēm tīrā dabā, kulinārajā
mantojumā un jaunradē. VPR, Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku Ceļotājs” Latvijā kopā ar
pieciem sadarbības partneriem Igaunijā izveidoja abām valstīm kopīgu tūrisma zīmolu “Livonijas
garša” ar apakšzīmolu “Taste Hanseatica”.
Šie ir ilgtspējīgi zīmoli, kuri arī pēc projekta noslēguma turpina piedāvāt gardēžu tūrisma ceļus, kas ļauj
ceļotājiem izzināt kulināro mantojumu un baudīt sezonālus, vietējos produktus. Piedāvātie tūrisma ceļi
apvieno gan lauku saimniecības un ražotājus, gan krodziņus, kafejnīcas un restorānus. Kopīgajā
Igaunijas un Latvijas projektā pavisam iesaistījās 337 uzņēmumi, tai skaitā 52 ražotāji un 49 ēdināšanas
pakalpojumu sniedzēji Vidzemē.
2020. gada janvārī gardēžu tūrisma ceļš "Livonijas garša" ar tā ceļa posmu Vidzemē un Dienvidigaunijā
"Taste Hanseatica" tika popularizēts 85. starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības
izstādē “Zaļā nedēļa” (Berlīne). Ar gardēžu tūrisma iespējām Latvijā, Vidzemē, iepazīstināja arī VPR
pārstāves.
Lai palīdzētu projektā iesaistīto uzņēmumu attīstībai, projekta laikā notika daudz praktisku semināru.
Turpinot šo tradīciju un reaģējot uz vīrusa Covid-19 nestajām pārmaiņām tūrismam un
uzņēmējdarbībai, aprīlī notika tiešsaistes seminārs "Vai internets var glābt manu biznesu?", kur
uzņēmēji uzzināja vairāk par digitālā mārketinga rīkiem, kas var palīdzēt sasniegt auditoriju un dot
iespēju pārdot produktus un pakalpojumus arī ārkārtējās situācijas laikā.
Projektam noslēdzoties, lai iedvesmotu aktualizēt aizmirstas garšas un senas receptes mūsdienu
virtuvēs, kopā ar Signi Meirāni, daudzu pavārgrāmatu autori un ēdiena un dzīvesstila blogeri, tapa četri
video par ēdienu gatavošanu. Iedvesma to gatavošanai tika meklēta "Tā pirmā pavāru grāmata, no
vāces grāmatām tulkota” (1795) receptēs. Šo pirmo latviešu valodā iespiesto pavārgrāmatu, kas
mūsdienu latviešu valodā tika pārcelta projekta “Livonijas kulinārais ceļš” ietvaros, pateicoties
projekta lielajam ieguldījumam, 2020. gada pēdējā ceturksnī Kocēnu novada pašvaldība izdeva
iespiestā grāmatā.

GroundEco
Interreg Igaunijas – Latvijas programma

2014.–2020. gadam
2020. gadā noslēdzās Interreg Igaunijas-Latvijas
programmas projekts “No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu
Gaujas - Koivas upju baseina apgabalā (GroundEco)”. Aptuveni divu gadu periodā komandā darbojās
latviešu un igauņu profesionāļi, lai izstrādātu vienotu metodiku no pazemes ūdeņiem atkarīgo
sauszemes ekosistēmu (PŪASE) identificēšanai un novērtēšanai. Pirmā metodikas aprobācija notika
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projekta pilotvietās – Matsi avotu purvā (Igaunijā) un Kazu lejā, kur tika meklētas labākās pieejas
PŪASE turpmākajiem pētījumiem. Metodika turpmāk tiks pielietota 3. cikla upju baseinu
apsaimniekošanas plānu sagatavošanā (2022-2027), kas savukārt nodrošinās kopīgo pazemes ūdens
resursu (galvenā dzeramā ūdens avota) un saistīto ekosistēmu aizsardzību ilgtermiņā. Papildus VPR
strādāja pie tā, lai reģiona speciālisti, kuri ikdienā strādā ar vides aizsardzības un saglabāšanas
jautājumiem (t.sk. pašvaldībās, uzņēmumos un citās organizācijās), tiktu informēti par projekta
sasniegumiem, apkopoto informāciju un apjomīgajiem zinātniskajiem materiāliem. Projektā strādāja
speciālisti no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas
Universitātes, Vidzemes plānošanas reģiona, kā arī Igaunijas Republikas Vides ministrijas, Igaunijas
Ģeoloģijas dienesta un Tallinas Universitātes. Iepazīties ar apkopotu informāciju par paveikto
iespējams projekta brošūrā.

2.3.2.3. IZGLĪTĪBA
Spechale
Erasmus+ programma
2020. gada janvārī projekta SPE.C.H.A.L.E. ietvaros Latvijā
tiek izsludināta pieteikšanās bezmaksas pieaugušo
apmācību kursam “Kultūras mantojums un pievilcīga
dzīves vide”. Kursu moduļi: kultūras mantojums (20 stundas), mārketings/tirgvedība (20 stundas),
komunikācija (15 stundas), uzņēmējdarbība (15 stundas). Dalībniekiem bija iespēja piedalīties un
apgūta visas četras pilotkursa tēmas, vai izvēlēties tikai sev interesējošās. Lielākā daļa studenti
izvēlējās apgūt visas 4 tēmas.
Pieteikties tika aicināts jebkurš interesents – kā amatnieki, tā zemnieki, gan tie, kas jau šobrīd ir
iesaistīti vai organizē tūrisma aktivitātēs, gan arī bezdarbnieki. Galvenā ir motivācija – apmācību
dalībniekam jābūt stingrai pārliecībai, ka kultūras mantojumu iespējams veiksmīgi integrēt tūrisma
piedāvājumā.
Plānotais apmācību norises ilgums no 2020. gada marta līdz 2020. gada decembrim. Apmācību
programma bija pieejama īpaši veidotā platformā, kas izveidota https://www.spechaleerasmus.eu/.
Izsludinātajam mācībām no Latvijas pieteicās 145 interesenti. Lai gan sākotnēji bija plānots atlasīt no
Latvijas tikai 24 dalībniekus, tika pieņemts lēmums dot iespēju zināšanas pilnveidot visiem pieteikumu
sniedzējiem. Pieteikumus VPR iesnieguši gan pieredzējuši speciālisti, kuri vēlas atsvaidzināt vai
pilnveidot savas zināšanas, gan arī entuziasti, kuru pārvaldībā nonācis kultūrvēsturiski nozīmīgs
objekts vai arī nākotnē plānots iesaistīties savas dzīvesvietas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā
un popularizēšanā tūristiem un citiem zinātkārajiem. Izvērtējot pieteikumus, novērots, ka kursantus
īpaši interesē apgūt prasmes, kā vēstures mantojumu popularizēt mūsdienīgā veidā, lai meistarīgi
izceltu objekta vērtību.
Apmācības tika uzsāktas 2020. gada 16.martā un tās norisinājās tiešsaistes platformā Google
Classroom.
Bija paredzēts, ka apmācību programma ietvers gan tiešsaistes kursus, gan klātienes aktivitātes, taču,
ņemot vērā Covid-19 izplatību un tā radītos ierobežojumus gan Latvijā, gan citās valstīs, process tika
organizēts tiešsaistē.
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Apkopojums par dalībniekiem, kas apguvuši (nokārtojuši testu un iesnieguši visus mājas darbus) tēmās
un saņēmuši apliecinājumu (sertifikātu):
Module 1 /”Kultūras mantojums” (16.03. – 30.04.2020) – 62 studenti/dalībnieki
Module 2 / “Mārketings/Tirgvedība” (04.05. – 30.05.2020) – 53 studenti/dalībnieki
Module 3 / “Komunikācija” (01.09. – 15.11.2020) – 49 studenti/dalībnieki
Module 4 / Uzņēmējdarbība (16.11. – 20.12.2020) – 46 studenti/dalībnieki
Pilotkursam noslēdzoties, tika veikta arī dalībnieku aptauja (saņemtas 50 aizpildītas anketas) par
pilotkursa satura un mācību organizācijas vērtējumu. Vairāk nekā 60% atzina, ka moduļa programmas
saturs bijis atbilstošs gaidītajam, vēl 28% - ka tas samērā labi atbildis dalībnieku gaidām.
Apmācību programma tika veidota ar nolūku stiprināt to potenciālu, kas piemīt kultūras un dabas
mantojumam attiecībā uz nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi, vienlaikus veicinot lauku, nomaļo
vai mazāk attīstīto teritoriju attīstību. Programma ļaus attīstīt un pilnveidot prasmes un zināšanas
kultūras un dabas mantojuma iekļaušanai tūrisma piedāvājumā.

PULSE
ERASMUS+ programma
2020. gadā turpinājās darbs ERASMUS+ programmas projektā “Uz viedām
specializācijām orientēta pieaugušo prasmju attīstība mazos un vidējos
uzņēmumos” (PULSE). VPR sadarbībā ar ārvalstu partneriem pabeidza
darbu pie metodoloģijas izstrādes, kas iekļauj praktiskus rīkus pieaugušo
izglītības iespēju izmantošanai cilvēkresursu attīstībai mazajos un vidējos
uzņēmumos (MVU). Lai labāk izprastu uzņēmumu un pieaugušo izglītotāju vajadzības, tika īstenotas
intervijas un diskusijas ar vairākiem vietējiem uzņēmējiem. Balstoties uz izstrādāto metodoloģiju, kas
piemērojama dažādu uzņēmumu vajadzībām un izaicinājumiem personālvadībā, tika uzsākta šo
praktisko rīku testēšana trīs Vidzemes uzņēmumos – SIA “Wunder Latvia”, SIA “Baltma”, SIA
“VeryBerry”. Covid-19 radītās ietekmes dēļ VPR un projekta partneri saskaras ar izaicinājumiem pilota
uzņēmumu atrašanā. Izstrādātā metodoloģija vēlāk būs lietderīga arī citiem MVU sektorā, risinot ar
savu darbinieku kompetences stiprināšanu un zināšanu veicināšanu saistītus jautājumus. 2020. gadā
aizvadītas arī projekta partneru apmācības Igaunijā, lai, uzsākot metodoloģijas ieviešanu, labāk
izprastu tajā iestrādāto rīku darbības principus.

2.3.2.4. SOCIĀLĀ DROŠĪBA UN VESELĪBA
Vidzeme iekļauj
Eiropas Sociālais fonds
2020. gadā, turpinot īstenot VPR deinstitucionalizācijas projektu
“Vidzeme iekļauj”, ir organizēts plašs aktivitāšu klāsts sabiedrības
informēšanai un izglītošanai par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,
cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, veicinot sekmīgu
deinstitucionalizācijas norisi reģionā. Aktivitātes vērstas uz sabiedrības stigmu un stereotipus
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mazināšanu par projekta mērķgrupu un sabiedrības informēšanu par mērķgrupas vajadzībām,
attīstāmo pakalpojumu nepieciešamību, kā arī mērķgrupas informēšanu par tai pieejamo atbalstu
projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros.
Izglītojot par saskarsmi ar pilngadīgiem cilvēkiem, kuriem ir garīga rakstura traucējumi, organizētas
apmācības VPR teritorijā esošo pašvaldību vispārējo pakalpojumu sniedzējiem, kurās pārrunātas
biežākās problēmsituācijas un vēlamais risinājums saskarsmē ar cilvēkiem, kuriem ir garīga rakstura
traucējumi.
Sadarbībā ar biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” un biedrības “Papardes zieds” speciālistiem
organizētas apmācības Valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” (šobrīd VSAC ”Zemgale”) filiāles
“Rūja” un filiāles “Valka” darbiniekiem par atbalsta sniegšanu cilvēkiem ar garīga rakstura
traucējumiem, gatavojoties pārejai uz dzīvi sabiedrībā.
Skaidrojot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nepieciešamību un daloties ar labo praksi,
organizēts pieredzes apmaiņas brauciens VPR pašvaldību deputātiem un izpilddirektoriem,
iepazīstinot tos ar dienas aprūpes centra pakalpojumu un specializēto darbnīcu pakalpojumu cilvēkiem
ar garīga rakstura traucējumiem. Apmeklējot kafejnīcu “RBcafe” veicināta izpratne par sociālās
uzņēmējdarbības nozīmi pašvaldībā, integrējot cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem darba tirgū.
Mazinot sabiedrības aizspriedumus un bailes, organizētas tikšanās ar Kocēnu, Gulbenes un Mazsalacas
novadu pašvaldības iedzīvotājiem, lai skaidrotu grupu dzīvokļa pakalpojuma saturu un nozīmi
iekļaujošas sabiedrības veidošanā.
Par projekta aktualitātēm un ar mērķgrupu saistītajiem jautājumiem veidotas publikācijas, kuras
lasāmas gan reģionālajos medijos, gan VPR mājaslapā un projekta sociālajos tīklos. Par pakalpojumu
saņemšanas kārtību veidotas infografikas un informatīvie ieraksti projekta Facebook lapā. Uzrunājot
plašāku auditoriju, izdots VPR tematiskais izdevums “Deinstitucionalizācija Vidzemē”, kurā lasāms par
pašvaldību plānotajiem un topošajiem deinstitucionalizācijas
infrastruktūras projektiem,
iedvesmojošas intervijas, kā arī, izdevumā iekļautas vēstules no grupu dzīvokļa "Vanags" iemītniekiem
un vecāku viedokļi par bērnu dalību projektā "Vidzeme iekļauj".
Ar projekta atbalstu organizētas Aritas Strodes-Kļaviņas foto stāstu izstādes “Neērtie bērni”
Mazsalacas, Strenču, Burtnieku un Kocēnu novada pašvaldībās. Izstādē skatāmi 15 ģimeņu, kurās aug
bērns ar funkcionāliem traucējumiem, foto stāsti.
Sniedzot atbalstu projekta sadarbības partneriem, organizētas informatīvās tikšanās ar Sociālo
dienestu darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem. Sniegts atbalsts dokumentācijas sagatavošanā un
nestandartu situāciju risināšanā. Sadarbības partneru un pakalpojumu sniedzēju savstarpējās
sadarbības veicināšanai organizēts seminārs “Inovatīvi Sociālie pakalpojumi”, pulcējot vairāk par 130
dalībniekiem.
Veicinot bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimeņu iekļaušanu sabiedrībā, kā arī sniedzot
atelpu no ikdienas grūtībām, organizētas trīs integrējošas vasaras nometnes bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem un viņu ģimenēm.
Paplašinot cilvēku loku, kuriem projekta ietvaros nodrošināt atbalstu 2020. gadā, turpināta individuālo
atbalstu plānu izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga
rakstura traucējumiem.
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2020. gadā projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros sniegts atbalsts 132 bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem. Kompensētas 1251 sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reizes. 43 bērni saņēmuši
sociālās aprūpes pakalpojumus, sniedzot iespēju vecākiem mācīties vai saturīgi pavadīt laiku 15254,5
stundas. 1 bērns ir saņēmis atelpas brīža pakalpojumu, ļaujot vecākiem atpūsties 8 diennaktis. 2 bērni
saņēmuši dienas aprūpes centra pakalpojumu, tādejādi esot pieskatīti un saturīgi pavadot laiku 110
stundas.
Atbalstu saņēmuši arī 35 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskie pārstāvji, kopā saņemot 434
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reizes.
Pilngadīgi cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem saņēmuši sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus
- 850 individuālās konsultācijas, 23 cilvēkiem nodrošināts grupu dzīvokļa pakalpojums, 18 cilvēki
apmeklējuši specializēto darbnīcu pakalpojumu, 12 cilvēki saņēmuši dienas aprūpes centra
pakalpojumu, 2 cilvēkiem nodrošināts pakalpojums aprūpe mājās.
Pēc VPR deinstitucionalizācijas plāna ieteikumiem izveidoti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi
cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem Lubānas un Naukšēnu novadu pašvaldībās. Naukšēnu
novadā uzsākts specializēto darbnīcu pakalpojums, savukārt Lubānā novadā - dienas aprūpes centra
pakalpojums.

2.3.2.5. TRANSPORTS UN MOBILITĀTE

MAMBA
Interreg Baltijas jūras reģiona programma
2014.–2020. gadam
2020. gadā turpinājās pilotprojekta “transports pēc pieprasījuma” īstenošana divās Vidzemes
plānošanas reģiona pašvaldību teritorijās – Alūksnes novadā un Mazsalacas novadā. Jāatgādina, ka
abos novados “transports pēc pieprasījuma” tiek izmēģināts atšķirīgi – Mazsalacas novadā transportu
var pieteikt visā novada teritorijā, lai dotos uz pakalpojumu saņemšanas vietām, kamēr Alūksnes
novadā noteiktas konkrētas teritorijas un transportu katrā no tām var pieteikt konkrētā nedēļas dienā.
2020. gada 10. martā VPR tika aicināts piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēdē, lai
iepazīstinātu klātesošos ar Vidzemē īstenoto pilotprojektu “transports pēc pieprasījuma”. Projekta
komanda saņēma daudz interesējošus jautājumus par projekta ieviešanas kārtību, kā arī tika diskutēts
par sabiedriskā transporta nozares atvērtību jauninājumiem. VPR tika uzteikts par vēlmi nākt klajā ar
inovatīviem risinājumiem, īstenojot šādu projektu Latvijā.
2020. gada martā, apzinot pakalpojuma “transports pēc pieprasījuma” lietotāju viedokli Mazsalacas
novadā, novada domes vadība atsaucās iedzīvotāju lūgumam piešķirt asistentu, kurš nepieciešamības
gadījumā iedzīvotājiem palīdzētu ne tikai sagatavoties braucienam (piemēram, uzvilkt virsdrēbes), bet
dotos arī līdzi vizītē pie ārsta, uz aptieku, veikalu, kā arī pēc brauciena palīdzētu iepirkumu somas
ienest mājā. Asistenta pakalpojumu Mazsalacas novada iedzīvotājiem nodrošinās Mazsalacas novada
sociālais dienests. Tas jāpiesaka iepriekš, zvanot uz to pašu telefona numuru, kas tiek izmantots, lai
pieteiktu braucienu ar transportu pēc pieprasījuma.
Pakalpojuma sniegšana netika pārtraukta arī pēc ārkārtas stāvokļa izsludināšanas valstī saistībā ar
Covid-19 izplatību - ievērojot drošības pasākumus, tika nodrošināta iespēja iedzīvotājiem doties uz
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novada centru, lai papildinātu pārtikas un citu pirmās nepieciešamības preču krājumus. Ņemot vērā,
ka ierobežojumi ievērojami ietekmēja cilvēku savstarpējo kontaktēšanos, “transports pēc
pieprasījuma” pakalpojuma lietotāji bija augsta riska grupā, jo lielai daļai no tiem nebija īpašumā
privātās automašīnas, kā arī samazinājās kontaktēšanās ar apkārtējiem kaimiņiem vai ģimenes
locekļiem, kas varētu sniegt palīdzību esošajā situācijā.
Aicinot iedzīvotājus būt atbildīgus un pieteikt braucienus, izvērtējot to nepieciešamību, pasažieru
skaits abās pilotteritorijās samazinājās. Ja Mazsalacas novadā laika posmā no 13. februāra līdz 13.
martam tika izpildīts 151 reiss un pārvadāti 304 pasažieri, tad no 13. marta līdz 13. aprīlim izpildīti 113
reisi un pārvadāti vairs tikai 142 pasažieri, kas ir uz pusi mazāk nekā iepriekš. Savukārt Alūksnes novadā
apkopotā statistika liecina, ka no 13. februāra līdz 13. martam tika izpildīti 34 reisi un pārvadāti 111
pasažieri, bet no 13. marta līdz 13. aprīlim – 24 reisi un 72 pasažieri.
2020. gada 10. septembrī VPR bija aicināts piedalīties starptautiskā konferencē par mobilitātes
iespējām un risinājumiem Baltijas jūras reģiona valstīs, lai tiešsaistē pastāstītu par savu pieredzi,
Latvijā, t.i. Vidzemē ieviešot pilotprojektu “transports pēc pieprasījuma”. Konferences “Vai laukiem
Eiropā vairs nav nākotnes? Kā pārraut apburto loku ar veiksmīgiem mobilitātes un pieejamības
risinājumiem?” (No future for rural Europe? Breaking the vicious circle with successful mobility and
accessibility ideas”) pirmo reizi tika demonstrēts arī video, kas tika filmēts Latvijā 2020. gada vasarā
un kura galvenie varoņi ir “transports pēc pieprasījuma” pasažieri Vidzemē. Četru vietējo iedzīvotāju
stāsts piecu minūšu garā video atklāj patieso situāciju valsts pierobežā un arī citviet Latvijā, kur
sabiedriskā transporta pakalpojums ir nepietiekams. Video skatāms šeit (latviešu valodā, ar subtitriem
angļu valodā).
2020. gada 24. septembrī VPR organizēja sanāksmi, lai valsts līmenī iniciētu diskusiju par
nepieciešamību ieviest alternatīvus mobilitātes risinājumus attālos lauku reģionos. Sanāksmes
dalībnieki tika informēti par pilotprojekta “transports pēc pieprasījuma” ieviešanas rezultātiem un
secinājumiem, kas jāņem vērā, lai attīstītu alternatīvus mobilitātes risinājumus ne tikai Vidzemē, bet
visā valsts teritorijā.
Diskutējot par pakalpojuma “transports pēc pieprasījuma” attīstības iespējām nākotnē, tika saņemts
klātesošo konceptuāls atbalsts jautājuma virzīšanai Satiksmes ministrijā, rosinot papildināt esošo
sabiedriskā transports pakalpojumu sistēmu ar alternatīviem risinājumiem vietējo pārvadājumu
nodrošināšanai reti apdzīvotās lauku teritorijās.
2020. gada 30. septembrī pilotprojekta īstenošana noslēdzās. Apkopotie dati liecina, ka ar transportu
pēc pieprasījuma pārvadāti 2777 pasažieri; veikti 1277 reisi un nobraukti 24 821 kilometrs.
Pakalpojums tika organizēts vietās, kur sabiedriskais transports nekursē vispār vai ir pieejams
nepietiekamā apjomā. Iedzīvotāju galamērķi bija primārās pakalpojumu saņemšanas vietas, kas,
galvenokārt, atrodas novadu centros: ārsts, aptieka, pārtikas veikals, sabiedriskā autobusa pieturas,
bankomāts, bibliotēka, frizieris, valsts iestādes, pasts, interešu nodarbības, pašvaldības organizēti
kultūras pasākumi. Iedzīvotāji pakalpojumu izmantojuši arī nokļūšanai uz darba vietu.
Iedzīvotāji par saņemto pakalpojumu bija apmierināti, jo sevišķi būtiski tas atvieglojis ikdienu tiem
iedzīvotājiem, kuriem nav iespēju izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus dzīvesvietas tuvumā
un kuriem īpašumā nav privātās automašīnas.
Lai gan projekta MAMBA īstenošanā noslēdzās 2020. gada 30. septembrī, VPR turpināja iesāktās
iniciatīvas realizēšanu. 2020. gada 12. oktobrī VPR pārstāvji tikās ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu,
lai iepazīstinātu ar transports pēc pieprasījuma pilotprojekta rezultātiem un secinājumiem, kā arī
rosināja veidot atbalsta mehānismu mobilitātes nodrošināšanai lauku teritorijās. Īstenotā
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pilotprojekta rezultāti uzskatāmi parādījuši, ka pieprasījums pēc pasažieru pārvadājumiem pastāv arī
attālās un mazapdzīvotās lauku teritorijās. Satiksmes ministrs klātesošajiem norādīja, ka transports
pēc pieprasījuma pakalpojuma administrēšana būtu jāveic plānošanas reģioniem, kam piekrita arī VPR
Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede, vienlaikus norādot, ka pašvaldības pārzina savu
teritoriju un spēj vislabāk novērtēt iedzīvotāju vajadzības. Tāpat VPR pārstāvji sarunas laikā norādīja,
ka pasažieru pārvadājumu pieprasījumu nevar konstatēt ar regulārajiem sabiedriskā autobusa
maršrutiem, jo šāds piedāvājums, diemžēl, ne vienmēr atbilst iedzīvotāju vajadzībām. Ja sabiedriskā
autobusa reisā ir maz pasažieru, tas nenozīmē, ka nav pieprasījuma pēc transporta pakalpojumiem,
bet drīzāk liecina par nepiemērotu piedāvājumu. Sabiedriskā transporta sistēmai ir jākļūst elastīgākai,
lai tā atbilstu iedzīvotāju vajadzībām un nodrošinātu efektīvāku resursu izmantošanu.
2020. gada 17. decembrī VPR rosinātais priekšlikums par iespēju veikt pasažieru pārvadājumus pēc
pasažieru pieprasījuma saņēma vienbalsīgu atbalstu Saeimā. Deputāti ir uzdevuši Ministru Kabinetam
līdz 2021. gada 30. novembrim iesniegt Saeimai likumprojektu, kas paredz pasažieru pārvadājumu
pakalpojumu sniegšanu pēc pasažieru pieprasījuma. Priekšlikumu vienbalsīgi atbalstīja 82 klātesošie
Saeimas deputāti.
Vairāk par projektu: www.mambaproject.eu un www.vidzeme.lv.
MARA
Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014.–2020. gadam
VPR pēdējos gadus aktualizē jautājumus par mobilitāti lauku
teritorijās, aicinot ne tikai saglabāt sabiedriskā transporta
pakalpojumu tīkla struktūru, bet arī rosina diskusijas un testē
jaunus pārvietošanās veidus, lai iedzīvotāji laukos, neskatoties uz to, kur ir viņu dzīvesvieta, joprojām
varētu brīvi nokļūt uz pakalpojumu saņemšanas vietām arī tad, ja to īpašumā nav privātā vieglā
automašīna vai kādu apstākļu dēļ to nav iespējams izmantot.
Turpinot ieviest Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu “Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos lauku reģionos (MARA)”, tika uzsākts darbs pie
pētījuma par jaunu transporta pakalpojumu ieviešanas iespējamību un ekonomisko pamatotību VPR
pašvaldībās. Pētījuma rezultāti kalpos par pamatu turpmākajām diskusijām ar nozari regulējošajām
ministrijām, pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldībām, rosinot iesaistītās puses kļūt atvērtākas pret
alternatīviem transporta risinājumiem un paplašinot tradicionālo pakalpojumu klāstu.
Pētījuma ietvaros tika veikta priekšizpēte par to, kā jauni transporta pakalpojumi var uzlabot
iedzīvotāju un tūristu mobilitātes iespējas mazapdzīvotās teritorijās Vidzemes reģionā.
2020. gada 4. jūnijā tika organizēts tiešsaistes seminārs “Elektrisko velosipēdu potenciāls tūrisma
attīstībai Vidzemē”, kurā interesenti varēja saņemt atbildes uz trīs jautājumiem: Kāpēc ir vērts
iedzīvināt elektrisko velosipēdu sistēmu? Kādos apstākļos ideja darbosies un kādos nē? Kas jāņem
vērā, lai izvairītos no neveiksmīga rezultāta? Ar savām zināšanām un pieredzi dalījās četri zinoši
nozares eksperti, kas sniedza pilnvērtīgu ieskatu tēmā. Par mobilitātes paradumu maiņu un
elektrovelosipēda lomu tūrismā savu redzējumu pauda politikas plānotājs, tūrisma produktu
attīstītājs, velopakalpojumu sniedzējs un tā lietotājs.
No 2020. gada 14. augusta līdz 28. augustam Valmierā un Cēsīs tika īstenots pilotprojekts, kura laikā
iedzīvotājiem bija iespēja veikt bezmaksas izmēģinājuma braucienus ar elektriskajiem velosipēdiem.
Pakalpojuma lietotājiem, atgriežoties no izbraucieniem, tika lūgts aizpildīt arī novērtējuma anketu par
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saņemto pakalpojumu un braucamrīka lietošanas pieredzi. Anketas rezultāti tika apkopoti un
izmantoti pētījumā par mobilitātes paradumiem, analizējot, vai elektriskie velosipēdi varētu būt viens
no potenciālajiem pārvietošanās veidiem Vidzemē. Kampaņas ietvaros tika sagatavots arī reklāmas
video. Tas skatāms šeit.
Apkopotie dati liecina, ka projekta MARA organizētajos bezmaksas izmēģinājuma braucienos ar
elektriskajiem velosipēdiem Cēsīs un Valmierā devušies 363 interesenti, no kuriem lielākā daļa bijusi
vietējie iedzīvotāji. Cēsīs ar elektriskajiem velosipēdiem izbraukuši 126 interesenti, Valmierā – 237
interesenti. Daļa no lietotājiem elektrisko velosipēdu bija pamēģinājuši jau iepriekš (lielākoties
tūrisma un atpūtas vajadzībām), tomēr lielākajai daļai iedzīvotāju tā bijusi pirmā pieredze.
Lielāko interesi izrādījuši iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 40 gadiem (50% no visiem lietotājiem), kā arī
jaunieši vecumā līdz 17 gadiem (30% no visiem lietotājiem), savukārt 20 % no visiem lietotājiem bijuši
vecāki par 41 gadu, tostarp 3% no tiem bijuši vecāki par 66 gadiem. Daudzi braucienos devušies kopā
ar bērniem.
Lielākā daļa braucienu Valmierā notikusi darba dienās, kamēr Cēsīs vienlīdz aktīvi elektriskie velosipēdi
izmantoti kā darba dienās, tā arī nedēļas nogalēs. Izmēģinot elektriskos velosipēdus, veiktas ļoti
dažāda garuma distances – sākot no 1 kilometra līdz pat 50 kilometriem (vidējais brauciena garums 15km).
Anketās pakalpojuma lietotāji norādījuši, ka izbrauciens tiem paticis, jo īpaši tāpēc, ka ar elektrisko
velosipēdu ir viegli braukt, t.sk. maršrutos ar reljefu. Tāpat izcelts ātrums, ko iespējams attīstīt ar
elektrisko velosipēdu, tā samazinot ceļā pavadīto laiku vai līdzvērtīgā laikā veicot garāku distanci.
Gandrīz visi, kas devās izmēģinājuma braucienos, anketās norādījuši, ka atkārtoti vēlētos doties
izbraukumā ar elektrisko velosipēdu. Papildus tam, vairāk nekā 70% aptaujāto saskata, ka elektriskais
velosipēds varētu būt piemērots pārvietošanās veids ikdienā, piemēram, lai dotos uz darbu.

BALTIC LOOP
Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.–
2020. gadam
2020. gada sākumā VPR sniedza ieguldījumu projekta “Baltic
Loop” definēto transporta koridoru izpētē un kopā ar Rīgas plānošanas reģionu apkopojis to
transporta pakalpojumu sniedzēju viedokli, kas strādā Dienvidu koridora Orebro-RīgaSanktpēterburga 160 kilometrus garajā posmā Rīga-Valmiera-Valka.
Aptauja veikta, lai izvērtētu transporta pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un attīstības potenciālu
norādītajā transporta koridora posmā, kā arī, lai identificētu vietas un galvenos šķēršļus, kas kavē pilna
potenciāla sasniegšanu kravu un pasažieru transportēšanas jomā.
Rezultāti tiks izmantoti, lai sniegtu priekšlikumus, kā uzlabot satiksmi konkrētos transporta koridoros,
neveicot apjomīgas investīcijas infrastruktūras uzlabošanā, bet īstenojot dažādas ne-tehniskas
aktivitātes (izmaiņas normatīvajos aktos, maršrutu un laika grafiku reorganizēšana, infrastruktūras
izmantošanas shēmas pārplānošana u.c.). Līdzīga izpēte notikusi arī pārējos transporta koridoros
Baltijas jūras reģionā.
Kopumā posmā Rīga-Valmiera-Valka kravu transporta kustība vērtēta kā vienmērīga un norādīti vien
atsevišķi lokāla mēroga uzlabojumi, kas nākotnē būtu veicami, jo pie esošās pārvadājumu intensitātes,
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infrastruktūras kapacitāte kravu pārvadājumiem ir apmierinoša. Turpretī pasažieru pārvadātāji
uzskata, ka tieši infrastruktūras kapacitāte rada kavēšanos un būtu vajadzīgi būtiski tās uzlabojumi. Lai
kravu pārvadājumi varētu tikt izpildīti nevainojami, īpaša uzmanība jāpievērš ceļu infrastruktūras
stāvoklim un satiksmes drošībai, vienlaikus būtisku lomu spēlē arī pakalpojumu cenu politika. Ar
anketas secinājumiem iespējams iepazīties šeit.
Līdz 2020. gada beigām tika izstrādāta Via Hanseatica tūrisma un transporta koridora attīstības vīzija
2030. Vīzija ir telpiskās attīstības plānošanas dokuments, kas var palīdzēt uzlabot pasažieru un tūristu
plūsmu VPR teritorijā. Tas ļautu ne tikai apzināt potenciālos risinājumus, kā uzlabot reģiona pievilcību
pārvietošanās kontekstā, bet vienlaikus sniegtu arī praktiskus priekšlikumus, kā samazināt ceļā
pavadīto laiku un uzlabot pasažieru, tostarp tūristu piekļuvi koridoram no iekšzemes. Dokumenta
izstrāde noritēja kompleksi, analizējot ne tikai publiski pieejamos datus un informāciju, bet iztaujājot
arī tūrisma un transporta koridora attīstībā ieinteresētās puses par viņu ikdienas novērojumiem un
secinājumiem. Gala dokuments būs noderīgs gan uzņēmējiem un investoriem, lai pieņemu lēmumus
par uzņēmējdarbības uzsākšanu, pilnveidi vai paplašināšanu, gan arī reģiona pašvaldībām, kas varēs
dokumentu izmantot, plānojot savu teritoriju attīstību. Secinājumi būs saistoši arī valsts pārvaldes
institūcijām, piemēram, Satiksmes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un
Ekonomikas ministrijai, veicot darbu pie nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādes
un aktualizācijas.
Aktualizējot datu nozīmi transporta nozares attīstībā, 2020. gada 15. septembrī tika organizēts
tiešsaistes seminārs “SATIKSME UN DATI. Ko varam iegūt? Kā to izmantot?”. Semināra mērķis bija
akcentēt iespējas, kuras piedāvā datu analīze, vienlaikus aktualizējot diskusiju par to, vai zinām, kur
datus meklēt, kā tos iegūt un ar kādām metodēm tos var apkopot. Seminārā bija iespēja uzzināt vairāk
par teorētiskajiem aspektiem, kā arī iepazīt praktiskus datu ieguves un izmantošanas pieredzes stāstus
no Latvijas pilsētām. Tiešsaistes seminārs pulcēja aptuveni 50 dalībniekus. Semināra satura izklāsts
pieejams šeit.
2020. gada 9. decembrī tika organizēta ieinteresēto pušu sanāksme, tiešsaistē klātesot pārdesmit
tūrisma un transporta nozaru pārstāvjiem. Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar pirmajiem
secinājumiem par esošās situācijas izvērtējumu satiksmes un pasažieru plūsmas kontekstā tūrisma
koridorā Via Hanseatica. Lai gan Via Hanseatica tūrisma koridorā galvenā ass ir autoceļš A3, tomēr
analizēta tiek plašāka teritorija abpus ceļam, ietverot dzelzceļa savienojumu, mazākas nozīmes
autoceļus un tur pieejamos pakalpojumus. Dokumenta ietvaros uzsākts darbs pie datu telpiskas
atspoguļošanas, lai uzskatāmi attēlotu šī brīža esošo un nākotnes iespējamo telpisko perspektīvu.

2.3.2.6. UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN INOVĀCIJAS VIDE
Stargate
Programma “Apvārsnis 2020”
VPR, uzsākot risināt izaicinājumus, kas lauksaimniecībā rodas
klimata pārmaiņu ietekmē, seko pamatprincipam – risinājumus meklēt kopā ar tiem, kas ar to saskaras
praktiski. 2020. gada 20. martā pārstāvji no VPR, Vidzemes Augstskolas (VA) un Agroresursu un
ekonomikas institūta (AREI) tikās tiešsaistes sanāksmē, lai pārrunātu, kā uzsāktais Eiropas Savienības
līdzfinansētais programmas “Apvārsnis 2020” lauksaimniecības projekts StarGate varētu palīdzēt
vietējiem zemniekiem Vidzemē.
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Viens no projekta uzstādījumiem, to uzsākot, bija atrast nozares pašmāju svarīgākos spēlētājus, lai
kopā ar tiem strādātu ne tikai pie metodoloģijas izveides klimata gudrai lauksaimniecībai, bet arī, lai
savstarpējās diskusijās vienotos, kas būs tie problēmjautājumi lauksaimniecībā Vidzemes reģionā,
kurus varētu risināt ar jaunu tehnoloģisku rīku.
VPR 2020. gadā veica potenciālo ieinteresēto kopienas dalībnieku apzināšanu, kas būtu gatavi
iesaistīties gan diskusijās, gan arī jaunā plānotājrīka testēšanā.
Projekta aktivitātes tiek īstenotas ciešā sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu, kura projektā izstrādās datu
modeli, kas palīdzētu kartupeļu audzētājiem prognozēt savas ražas apjomus, ņemot vērā laika
prognožu datus un kartupeļu audzētāju lauku datus. Šī modeļa izstrādē būtiski ir apzināt kartupeļu
audzētāju šī brīža situāciju attiecībā uz datu ievākšanu, izmantošanu un dažādiem tehnoloģiskajiem
risinājumiem, kurus tie izmanto vai vēlētos izmantot, lai veicinātu savas saimniekošanas efektivitāti.
VPR ir strādājis pie ieinteresēto pušu apzināšanas un situācijas izpētes.
Vairāk informācijas: https://www.stargate-h2020.eu/

GoSmart BSR
Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014.–2020. gadam
2020. gadā projektā “Viedās specializācijas stiprināšana, attīstot
starptautisko sadarbību” (GoSmart BSR) tika organizēti dažādi inovāciju
kapacitātes celšanas pasākumi uzņēmējiem un biznesa atbalsta
organizācijām, tai skaitā Vidzemes inovāciju nedēļas un konferences
ietvaros 27.februārī Cēsīs. Tāpat arī projekta ietvaros regulāri organizētas
tikšanās ar uzņēmējiem, lai sniegtu tiem inovāciju brokera atbalstu internacionalizācijas un inovāciju
jautājumos.
Lai nodrošinātu uzņēmēju spēju veiksmīgāk strādāt starptautiskā vidē privātajam un publiskajam
sektoram tika organizēti tiešsaistes inovāciju kapacitātes celšanas pasākumi – pasākumu cikls –
Vidzemē ar ievirzi IT jomā. Kā būtisks inovāciju kapacitātes celšanas pasākums uzskatāma arī Inovāciju
koprades laboratorijas aktivitātes organizēšana. Tās laikā kopīgi tika meklēti kompleksu problēmu
risinājumi ilgtspējīga pārtikas iepakojuma izstrādē.
2020. gadā turpinājās projekta plānu un aktivitāšu pielāgošana atbilstoši projektam piešķirtajam
papildu 6 mēnešu ieviešanas periodam. Tika sagatavots izglītojošs video materiāls inovāciju brokeru
tīkla popularizēšanas vajadzībām ar uzņēmēja atgriezeniskās saites integrēšanu, kā arī nodrošināta
dalība vairākos tīklošanās pasākumos, lai popularizētu brokeru tīkla sniegto atbalstu. Sagatavots
projekta pagarinājuma projekts “Starptautiskā sadarbībā balstīti jauni risinājumi reģionu un to MVU
viedās specializācijas veicināšanai” (GoSmart&Excel BSR).

Destination SMEs
Interreg Europe programma 2014.–2020. gadam
2020. gadā noslēdzās Interreg Europe programmas projekts
“Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos” (Destination SMEs),
kura mērķis bija uzlabot tūrisma sektora mazo un vidējo komersantu konkurētspēju, attīstot tūrisma
galamērķu pārvaldību. 2020. gada oktobrī Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas ietvaros tika aizvadīta
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projekta noslēguma konference “Sadarbība tūrisma galamērķu pārvaldības uzlabošanai”, kurā
projekta partneru organizācijas dalījās pieredzē, kā uzlabot galamērķu pārvaldību. Vidzemi šajā
konferencē pārstāvēja Ieva Stīpniece, “Valmiermuižas alus” viesmīlības vadītāja, kura stāstīja par
Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasteri “Enter Gauja” un uzņēmuma ieguvumiem no dalības tajā.
Projekta gaitā tika analizētas citu Eiropas valstu labās prakses tūrisma galamērķu pārvaldībā un
izstrādāts rīcības plāns, kas koncentrējas uz trim pamata prioritātēm, lai veicinātu uzņēmējdarbību
tūrisma galamērķos – atbalstu vidējiem un maziem uzņēmējiem Vidzemē, integrētu un viedu tūrisma
pārvaldību un inovatīvu tūrisma attīstību Vidzemē.
BalticBiomass4Value
Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014.–2020.
gadam
2020. gadā turpinājās Interreg Baltijas jūras reģiona
programmas 2014.-2020. gadam projekta “Biomasas vērtību ķēdes attīstība Baltijas jūras reģionā”
(BalticBiomass4Value) aktivitātes. Vidzemes Inovāciju nedēļas ietvaros tika rīkota tematiskā paralēlā
sesija “Bioekonomikas inovācijas pārtikas ražošanā un gastronomijā”. Sesijā piedalījās eksperti un
bioekonomikas jomas uzņēmēji no Latvijas, Austrijas, Somijas un Igaunijas. Tajā tika prezentētas
projekta ietvaros identificētās biznesa modeļu labās prakses, atjaunojamās bioenerģijas un bioloģiskas
izcelsmes blakusproduktu pārstrāde Baltijas jūras reģionā, kā arī uzklausīti ekspertu un uzņēmēju
viedokļu par dažādiem aprites bioekonomikas biznesa modeļiem un svaigākajām pārtikas sektora
tendencēm. Darbs pie bioekonomikas biznesa modeļu labās prakses padziļinātas izpētes turpinājās
visu 2020. gadu, pētot arī Latvijas veiksmīgākos biznesa piemērus.
Savukārt septembrī Kauņā norisinājās starptautiska projekta konference un biznesa kontaktu
veidošanas pasākums “Biorūpniecības izrāviens”. Pasākuma galvenais mērķis bija iepazīstināt ar
bioloģiskās ražošanas ilgtspējīgas virzības iespējām Baltijas jūras reģionā un ārpus tā, kā arī sniegt
iespēju uzņēmumiem iegūt noderīgus kontaktus “Zaļā biznesa” attīstības projektu uzsākšanai.
EcoRIS3
Interreg Europe programma 2014.–2020. gadam
2020. gadā turpinājās darbs Interreg Europe programmas projektā
“Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti”
(ecoRIS3) pie rīcības plāna ieviešanas uzraudzības. Viens no būtiskākajiem panākumiem 2020. gadā ir
iespēja īstenot pilota aktivitāti “Inovāciju projektu vadītājs”, kurai tika piesaistīts papildu finansējums.
Piedāvātais atbalsts uzņēmējiem īstenots ar mērķi veicināt jaunu produktu vai pakalpojumu
attīstīšanu. Aktivitātes ietvaros pieciem Vidzemes uzņēmumiem – SIA “Valmiermuižas alus”, SIA
“Rūjienas saldējums”, SIA “Felici”, SIA “Madonas Uguns siers”, SIA “SK LAW” piesaistīts speciālists –
inovāciju projektu vadītājs, kurš ikdienā iedziļinās uzņēmuma vajadzībās ar mērķi palīdzēt nonākt līdz
detalizētākam plānam jaunu produktu, pakalpojumu vai procesu īstenošanai uzņēmumā.
Izmēģinājuma aktivitāte “Inovāciju projektu vadītājs” projekta ecoRIS3 rīcības plānā tika iekļauta, jo
VPR diskusijās ar uzņēmējiem norādīts, ka nereti uzņēmumos trūkst laika inovāciju vadībai vai
zināšanu, kā izmantot, piemēram, pētnieku atbalstu jauna produkta radīšanai. Vienlaikus arī secināts
– ja uzņēmējam būtu iespēja piesaistīt nozares profesionāli, kurš ar dažādām inovāciju vadības
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metodēm mērķtiecīgi veicinātu produktu prototipu izstrādi un tālāku virzību tirgū, projektu ieviešana
notiktu efektīvāk. Šīs izmēģinājuma aktivitātes princips ir viena no tā saucamajām labajām praksēm,
ko VPR ir identificējis starptautisku pieredzes apmaiņu rezultātā, un, kas ļauj stiprināt
uzņēmējdarbības un pētniecības sadarbību jaunu pakalpojumu attīstīšanā. Tā tiks īstenota līdz 2021.
gada septembrim.

SUPER
Interreg Europe programma 2014.–2020. gadam
2019. gada beigās VPR izstrādāja rīcības plānu videi draudzīgas
uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas attīstībai. 2020. gadā ar
šo plānu tika iepazīstināta plaša speciālistu auditorija, tostarp arī
Ekonomikas ministrijas pārstāvji.
Rīcības plāna mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta instrumentus gan Latvijas, gan
VPR līmenī, kā arī attīstīt Latvijas inovāciju eko-sistēmu, lai veicinātu eko-inovatīvu mazo un vidējo
uzņēmumu attīstību un to internacionalizāciju.
Gada ietvaros VPR rīkoja prezentācijas dažādās sanāksmēs un semināros, lai veicinātu izpratni par ekoinovāciju nozīmi, kā arī iesniedza vairākus ieteikumus politikas instrumentu un plānošanas dokumentu
uzlabošanai.
Lai gan neizdevās piesaistīt Life programmas finansējumu eko-inovāciju attīstībai, VPR izdevās strādāt
pie RESETTLE projekta un BSR sēklas naudas (t.s. seed-money) projekta Cases BSR. Abi projekti ir
saistīti ar eko-inovācijām un videi draudzīgu inovāciju attīstību. Tāpat, projekts rosinājis padziļināti
raudzīties uz eko-inovācijas un aprites ekonomikas tēmām, tās integrējot kā vienas no galvenajiem
reģionālās attīstības programmas elementiem nākamajam plānošanas periodam.

Value Streams
Interreg Baltijas jūras reģiona programma
2014.–2020. gadam
2020. gada nogalē VPR iesaistījās Interreg Baltijas jūras reģiona 2014.-2020. gadam programmas
sākuma kapitāla (Seed money) projektā “Augstvērtīgu dabiskas izcelsmes pārtikas, dzērienu,
kosmētikas produktu un to pārstrādes blakus produktu pārrobežu vērtību ķēdes attīstīšana” (Value
Streams), lai kopā ar partneriem no Somijas un Krievijas Federācijas strādātu pie jauna, lielāka mēroga
projekta pieteikuma sagatavošanas. Projektā tiek veidots pārrobežu sadarbības tīkls, kas identificēs
pārtikas un kosmētikas bioekonomikas jomās darbojošos uzņēmumu un zinātnisko institūciju iespējas
attīstīt jaunus, augstvērtīgus dabiskas izcelsmes produktus, īpaši fokusējoties uz esošo dabiskas
izcelsmes produktu ražošanas blakusproduktu pārstrādes iespējām.
2020. gada nogalē Latvijā, Somijā un Krievijā tika veikta bioekonomikas jomas uzņēmumu aptauja, lai
noskaidrotu, ar kādām biomasām tie strādā, kādas ir to produktu attīstības intereses, izaicinājumi, un
kādas tehnoloģijas ir nepieciešamas. Aptaujas rezultāti kalpos par pamatu lielā projekta izstrādei, lai
to varētu nofokusēt uz konkrētām biomasām. Tika uzsākts darbs pie lielā projekta potenciālo partneru
apzināšanas un uzrunāšanas Baltijas jūras reģionā, veidojot konkurētspējīgu partnerību.
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ConnectedByBiobord
Interreg Baltijas jūras reģiona programma
2014.–2020. gadam
2020. gada oktobrī tika uzsākts projekts “Biobord atvērtā inovāciju
platforma — bioekonomikas attīstītāju sadarbība Baltijas Jūras reģionā”
(ConnectedByBiobord), kā ietvaros turpinās projekta “Bioekonomikas
inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos” (RDI2CluB) laikā iesāktais un tas ir balstīts tieši uz RDI2CluB
rezultātiem: kopīgiem rīcības plāniem un Biobord platformu starptautiskai, inovatīvai sadarbībai.
2020. gadā projektā lielākoties notikušas parteru sanāksmes, lai gatavotos pārtikas inovāciju
hakatonam, kas plānots 2021. gada aprīlī. Tajā plānots pulcēt dažādu valstu pārtikas jomas
uzņēmumus un ekspertus, lai kopā risinātu alternatīvo olbaltumvielu un funkcionālās pārtikas jomas
izaicinājumus un izstrādātu jaunu produktu konceptus, strādājot starptautiskās komandās.

RDI2CluB
Interreg Baltijas jūras reģiona programma
2014.–2020. gadam
Pēdējo gadu laikā Vidzemē sperti vairāki nozīmīgi soļi, lai veicinātu gudru, ilgtspējīgu un integrējošu
bioekonomikas izaugsmi. Vēl 2019. gadā tika organizēti divi bioekonomikas inovāciju forumi savukārt
2020. gada 27. februārī tika organizēts trešais.
Projekta laikā VPR sniedzis arī lielu ieguldījumu projekta bioekonomikas inovācijas platformas Biobord
izveidē un satura veidošanā. Biobord ir starptautisks tīkls un tiešsaistes platforma, kas paredzēta
pētniekiem, uzņēmējiem, biznesa projektu attīstītājiem, politiku veidotājiem un lēmumu
pieņēmējiem, lai satiktos, veidotu jaunas sadarbības un inovatīvus risinājumus bioekonomikas
attīstībai. Aicinām ar to iepazīties šeit: https://biobord.eu/.
Projekta ietvaros tapis arī videostāsts, kurā Vidzeme parāda savu unikalitāti – vietu pārdomātiem
ieguldījumiem bioekonomikas inovācijās.
VPR ar spēcīgu bioekonomikas pārstāvju un attīstītāju valstīm – Poliju, Igauniju, Norvēģiju un Somiju –
kopīgi izstrādājis 25 inovāciju stāstu brošūru, aptverot inovatīvus un uz izaugsmi vērstus
bioekonomikas piemērus Baltijas jūras reģionā. Ar vien pierādot reģiona inovāciju potenciālu, Vidzemē
diendienā tiek radīti unikāli un ilgtspējīgi risinājumi, kas ne tikai veicina pašu uzņēmēju konkurētspēju,
bet arī būtiski stiprina reģiona un valsts attīstību kopumā. Papildinot neskaitāmus bioekonomikas
piemērus, kuri jau šobrīd nes Vidzemes vārdu pāri robežām, brošūrā apkopoti iedvesmojoši un
zināšanās balstīti risinājumi, kurus radījuši gan privātā, gan publiskā sektora pārstāvji.
2020. gada 4. septembrī tika startēts arī sarunu festivālā LAMPA, lai popularizētu projekta rezultātus
un bioekonomiku kopumā.
Projekts noslēdzās 2020. gada 30. septembrī, taču tika sagatavots projekta pagarinājuma projekts
ConnectedByBiobord, kas tika apstiprināts un turpina projekta “Bioekonomikas inovāciju sistēmas
attīstīšana reģionos” (RDI2CluB) laikā iesākto. RDI2CluB, kuram tika piešķirts paraugprojekta (Flagship)
statuss, mērķis bija atbalstīt viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu bioekonomikas nozares izaugsmi Baltijas
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jūras reģiona lauku teritorijās. Projekts ConnectedByBiobord ir balstīts tieši uz RDI2CluB rezultātiem –
kopīgiem rīcības plāniem un Biobord platformu starptautiskai, inovatīvai sadarbībai.

INNO INFRA SHARE
Interreg Europe programma 2014.–2020. gadam
2020. gadā noslēdzās trīs gadus ilgušais Interreg Europe programmas
projekts “Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras
izmantošanai” (INNO INFRA SHARE), kura mērķis bija uzlabot
pētniecības un inovāciju infrastruktūras (PII) pieejamību un izmantošanu mazajiem un vidējiem
komersantiem. Lai veicinātu PII ietekmējošo politiku un atbalsta instrumentu pilnveidi, projekta
partneri no astoņām Eiropas valstīm kopīgi strādāja pie reģionos esošās PII analīzes, kā arī PII
izmantošanas labās prakses piemēru un pieredzes pārņemšanas. 2020. gadā norisinājās darbs pie
izstrādātā rīcības plāna aktivitātēm, lai uzlabotu reģionu PII sniegumu, mazo un vidējo komersantu
konkurētspēju un inovāciju kapacitāti.
Vidzemes Augstskolai un Vides risinājumu institūtam bija unikāla iespēja padziļināti iepazīt INNO
INFRA SHARE projekta partneru Flanders Make (Beļģija) pieredzi pētniecības un industrijas sadarbības
nodrošināšanā un ilgtspējīgā PII biznesa modeļu veidošanā, gūstot padziļinātu ieskatu mobilās
industrijas 4.0 demonstrācijas laboratorijas “Make Lab” darbības modelī. Šis un citi partneru piemēri
tika prezentēti projekta noslēguma konferencē par starpreģionu sadarbību PII pieejamības sekmēšanā
Eiropā 2020. gada oktobrī.
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2.3.3. Sabiedriskā transporta nodaļa
Par Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteiktās funkcijas izpildi VPR 2020. gadā ir atbildīga
Sabiedriskā transporta nodaļa.
Sabiedriskā transporta nodaļas paveiktais 2020. gadā:
Darbs ar maršrutu tīklu.
Sagatavoti un sniegti VSIA “Autotransporta direkcija” ierosinājumi, atzinumi un viedoklis par
sabiedriskā transporta maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutu plānošanu un izmaiņām (98). Ar
maršrutu tīkla grozījumiem izstrādāti priekšlikumi, analizētas situācijas kurās apvienoti maršruti un
reisi, mainīti autobusu atiešanas/ pienākšanas laiki, autobusu kursēšanas laiki saskaņoti ar vilcienu
sarakstiem, atklāti maršruti (vai to reisi), slēgti maršruti (vai to reisi), noskaidroti un apkopoti reģionā
ietilpstošo pašvaldību un iedzīvotāju viedokļi;
Kopumā 2020. gadā maršrutu tīkla grozījumos tika iesaistīti gan vietējās nozīmes maršruti (81) gan
tālsatiksmes maršruti, kuru reisi tiek izpildīti caur Vidzemes teritoriju (40).
Ņemot vērā, ka visā valsts teritorijā tika izsludināta ārkārtējā situācija, un tika pārtraukta mācību
procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, VPR savu iespēju robežās, konsultējoties ar
pašvaldībām, apzināja situāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu nepieciešamību un
nodrošināšanu šajos apstākļos;
Darbs ar autobusu pieturām.
Apzinātas un izvērtētas 336 autobusu pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā, t.sk. - sniegti
priekšlikumi par to iekļaušanu autobusu kustības sarakstos/izņemšanu no kustību sarakstiem un
maršrutu aprakstiem (81), precizēti pieturu nosaukumi (12), precizēts attālums starp pieturvietām
(20), apstrādāti/precizēti dati par pieturvietu atrašanās vietu (GPS koordinātas), aprīkojumu (pieturas
zīme, platforma, paplašinājums, nojume, soliņš, atkritumu urna, autobusu kustības saraksts),
pievienotas pieturvietu fotogrāfijas, dati ievadīti pieturvietu datubāzē STIFSS (223).
Pieturvietu datu precizēšana un pieturu koordināšu pārmērīšana veikta arī saistībā ar jauno, vienotas
informācijas un dizaina, reģionālo maršrutu autobusu kustības sarakstu plākšņu izvietošanu pieturās.
Projekts tika uzsākts Vidzemes teritorijā, Igaunijas pierobežā un, to īsteno VSIA "Autotransporta
direkcija".
Iepriekš kustības sarakstus izveidoja un uzstādīja pasažieru pārvadātāji, kā rezultātā to saturs un
dizains būtiski atšķīrās. Jaunās, vienota satura un dizaina sarakstu plāksnes vizuāli uzlabo pieturvietu
izskatu un atvieglo pasažieriem orientēties informācijā uz plāksnēm. Ar šo projektu VSIA
“Autotransporta direkcija” veic pirmreizēju attiecīgo sarakstu plākšņu saražošanu un uzstādīšanu.
Savukārt, pēc tam izmaiņu gadījumā informāciju pēc noteiktā standarta aktualizēs pārvadātājs. Kopā
VPR teritorijā ir 3716 pieturvietas.
Saistībā ar plānotajiem autoceļu pārbūves darbiem, veikta pieturu apsekošana dabā un sniegts
izvērtējums (53) – Madonas novadā (8), Gulbenes novadā (14), Alūksnes novadā (10), Ērgļu novadā
(1), Pārgaujas novadā (20).
Lai organizētu skolēniem drošu pārvietošanos, izveidota jauna pietura pie Bejas pamatskolas, Alūksnes
novadā, piebraucot tuvāk skolai, izveidots autobusa apgriešanās laukums;
Lai nodrošinātu skolēnu nokļūšanu mācību iestādē Pārgaujas novadā, tika pagarināts AS “Cata”
maršruts Nr.6491 Cēsis-Lielstraupe-Straupe-Cēsis”, izveidota jauna pieturvieta uz pašvaldības
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autoceļa Lielandžas - Ķiržu ezers - Muižnieki, pie pagrieziena uz mājām “Rājēni 1” , Straupes pagastā,
Pārgaujas novadā. Izveidota apgriešanās vieta autobusam;
Gaujienas pagastā sākot ar 2020.gada 1. septembri vienkopus atrodas visas mācību iestādes
(Gaujienas pamatskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, Gaujienas Mūzikas un mākslas skola un
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmskolas grupa), tādēļ tika pārskatīta autobusu kursēšana un,
atsevišķi reisi skolēnu drošībai tika pagarināti (par 1,1 km) līdz adresei "Gaismas", kas atrodas uz
pašvaldības ceļa “Saulieši – Kungu kapsēta”.
Datu izvērtējums.
Veikts pārvadātāju darba rezultātu apkopojums saskaņā ar VSIA "Autotransporta direkcija"
sniegtajiem statistikas datiem. Izvērtēti 2019. gada ceturkšņu, pusgadu, 9 mēnešu un gada dati;
2020. gadā VPR reisu nobraukums samazinājies par 458 tūkst. km, pasažieru skaitam samazinoties –
32,3% (maksājošie pasažieri), - 28,5% (pasažieri, kuri izmanto 100% atlaidi).
Taksometru pārvadājumi.
Saskaņā ar grozījumiem Autopārvadājumu likumā, no 2018. gada 1.maija speciālās atļaujas (licences)
pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru izsniedz plānošanas reģioni.
Ņemot vērā, ka ar 2020.gada 1.jūlijā stājās spēkā grozījumi Autopārvadājumu likumā ( 29. pants par
Autotransporta līdzekļu atbilstību pasažieru pārvadāšanai), sniegts atzinums Satiksmes ministrijai,
veikti informatīvi pasākumi Komersantiem;
Reģionā organizētas 3 (trīs) licencēšanas komisijas sēdes, kurās izsniegta viena jauna speciālā atļauja
(licence) komercpārvadājumu veikšanai ar taksometru, 4 speciālās atļaujas (licences) anulētas. 2020.
gadā izsniegtas 98 licenču kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar taksometru.
Ziņots VPR AP par veiktajiem grozījumiem “KĀRTĪBA speciālo atļauju (licenču) un licenču kartīšu
izsniegšanai pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem” Vidzemes reģionā. Grozījumi iekšējos
dokumentos veikti pamatojoties uz izmaiņām Ministru kabineta 27.08.2019. noteikumos Nr. 405
,,Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru” par Licences kartītes izsniegšanu
atbilstoši Autopārvadājumu likumā noteiktajām prasībām.
Dalība projektā “Transports pēc pieprasījuma”.
Darbs pie VPR ieviestā 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 lai diskutētu
par projekta gaitu. Tikšanās ar pakalpojuma lietotājiem Mazsalacā (08.01.2020.) un Alūksnē
(15.01.2020.) lai viedokļu apmaiņas rezultātā iegūtu informāciju par pakalpojuma nepieciešamību un
uzlabošanu.
Pēc projekta noslēguma uzsākta mērķtiecīga darbība likumdošanas normu izveidē vai papildināšanā
ar pakalpojuma veidu “Transports pēc pieprasījuma”. VPR, izvērtējot projekta gaitu, pārliecinājās, ka
transporta pakalpojumiem ir jāmainās. Tiem jākļūst elastīgākiem, jāspēj noklāt arī attālās lauku
teritorijas un, kas pats būtiskākais, jākursē iedzīvotājiem vēlamā laikā un virzienā. Šādi izpildīti
pakalpojumi nav uztverami kā konkurence vai apdraudējums klasiskajam sabiedriskajam transportam
un tam jādarbojas kā transportu papildinošam elementam. Kā svarīgs faktors šāda pakalpojuma
izvērtēšanai ir cieša sadarbība ar pašvaldībām, kuras vislabāk pārzina savu iedzīvotāju iespējas un
vajadzības.
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Dzelzceļš.
Kā jau ierasts katru gadu, sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldības aģentūru “Gulbenes tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” iesniegto informāciju, izskatīta un virzīta uz Sabiedriskā
transporta Padomi ikgadējā vilciena reisu nodrošināšana maršrutā Rīga –Gulbene. 2020.gadā vilciena
reisi maršrutā Rīga –Gulbene kursē šādos datumos: 11. aprīlī –Lieldienu brīvdienas, 2. maijā –Maija
svētku brīvdienas, 20. jūnijā –Līgo svētku brīvdienas, 25. jūlijā –Gulbenes pilsētas svētki, 7. septembrī
Gulbenes –Alūksnes bānīša svētki.
Saskaņotas 4 īslaicīgas izmaiņas AS ”Pasažieru vilciens” kustību sarakstos: Rīga-Lugaži, Rīga – Pļaviņas
– Madona – Gulbene;
Dažādi.
Dalība autoceļu apsekošanas komisijās (5) Pārgaujas novadā, Alūksnes novadā, Gulbenes novadā, Apes
novadā, Jaunpiebalgas novadā.
Sagatavoti dokumenti un materiāli reģiona pārstāvim 17 Sabiedriskā transporta padomes sēdēm (t.sk.
deviņas rakstveida procedūras);
Nodrošināta dalība 8 klātienes Sabiedriskā transporta padomes sēdēs;
2020. gadā turpinās darbības ap atklāto konkursu “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta
pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā”. Konkursa gaitu vērtē Iepirkumu
uzraudzības birojs. Būtiskākais, lai šo darbību rezultātā, no 2021.gada 1.janvāra visos reģionālās
nozīmes maršrutos tiktu saglabāta sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība;
Sagatavota, apkopota un sniegta informācija Satiksmes Ministrijā ar 2020. gada ceturkšņu atskaitēm,
par VPR darba plāna izpildi un finanšu līdzekļu izlietojumu sabiedriskā transporta jomā;
Sabiedriskā transporta nodaļa, atsaucoties VAS “Latvijas Valsts ceļi” Madonas nodaļas lūgumam,
sagatavojusi un nosūtījusi autobusu pieturvietu sarakstu uz valsts un pašvaldību autoceļiem Madonas
rajonā. Mērķis - VAS “Latvijas Valsts ceļi” Madonas nodaļa, gatavojoties nākamās sezonas ceļu
kopšanas darbiem, atjauno datus par pieturvietām, kuras iesaistītas autobusu maršrutos (758
pieturas).
Sabiedriskajā telpā VPR Administrācija un Sabiedriskā transporta nodaļa aktīvi pauda savu nostāju par
sabiedriskā transporta pakalpojumu iepirkumu, izvērtējot ar to saistītos riskus un neskaidrības. Tāpat
kā iepriekš VPR uzskata, ka teritoriālās reformas (jeb t.s. sadarbības teritorijas) varētu risināt arī
sabiedriskā transporta problēmas, VPR aicina sabiedrisko transportu organizēt dabiski funkcionālās
nevis mākslīgi iezīmētās teritorijās, kā arī bez plānošanas reģionu un pašvaldību iesaistes transporta
nozares attīstības plānošana nav pilnīga. Šāds atkārtots secinājums izdarīts, balstoties uz faktu, ka
joprojām, plānojot nozares attīstību, netiek jautāts par lokālas nozīmes problēmām.

2.3.4. Vidzemes uzņēmējdarbības centrs
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VPR struktūrvienības –
Vidzemes
uzņēmējdarbības centra – mērķis ir
sniegt
informatīvu
atbalstu
uzņēmējdarbības
atbalsta
organizācijām, pašvaldībām, mazajiem
un vidējiem uzņēmumiem (MVU),
pārvaldes organizācijām, tajā skaitā veicināt MVU izaugsmi un attīstību jaunu tirgu sasniegšanai Latvijā
un ārvalstīs. 2020. gadā centrs ir īstenojis aktivitātes atbilstoši darba plānam un mērķiem, kā arī
papildus ir iesaistījies vairākās iniciatīvās, kuru mērķis ir veicināt MVU internacionalizāciju un
digitalizāciju. Tāpat iesaistījies stratēģisku jautājumu plānošanā par uzņēmējdarbības vides attīstību
Vidzemē.
2020. gadā centrs organizēja Vidzemes inovāciju nedēļu, darbojoties kā koordinators inovāciju
konferencei, kā arī organizēja Vidzemes Augstskolas virtuālās realitātes laboratorijas demonstrācijas.
Centrs apkopoja un publicēja informāciju par Vidzemes pašvaldību grantu konkursiem, kā arī
informāciju par MVU pieejamo atbalstu COVID 19 radīto problēmu risināšanai. Sadarbībā ar Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru organizēja investīciju piesaistes apmācības pašvaldībām. Sadarbībā
ar remigrācijas koordinatoru Vidzemē potenciālajiem uzņēmējiem-remigrantiem, pašnodarbinātajiem
un citiem radošo jomu pārstāvjiem organizēja virtuālo pieredzes apmaiņu par pieejamiem kopstrādes
instrumentiem Vidzemē, kā arī organizēja semināru par digitālo mārketingu.
Sadarbībā ar Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta “GoSmart” komandu organizēja
digitalizācijas darbnīcu ciklu Vidzemes uzņēmējiem. Vidzemes uzņēmējdarbības centrs aktīvi iesaistās
digitalizācijas veicināšanas pasākumos un dialogā ar atbildīgajām ministrijām un citām organizācijām,
lai veicinātu jaunu atbalsta instrumentu rašanos. Centrs ir partneris Latvijas IT klastera projektā par
digitālās inovācijas centra izveidi Latvijā ar mērķi veicināt MVU digitalizāciju.
2020. gadā centrs organizēja un atbalstīja tūrisma uzņēmēju digitālo izstādi #AtklājVidzemiDroši, kā
arī piedalījās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētajās biznesa dienās, lai prezentētu
piedāvājumu ieinteresētajām pusēm. Papildus 2020. gadā Vidzemes uzņēmējdarbības centra pārstāvji
organizēja pieredzes apmaiņas sanāksmes Vidzemes pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem par
industriālo parku un infrastruktūras attīstību VPR teritorijā. Arī 2020. gadā centrs organizēja pasākumu
“Vidzemes stāsti”, kurā ik gadu tiek sumināti reģiona uzņēmēji. Centrs aktīvi iesaistījies gan diskusijās,
gan tematisko darba grupu koordinēšanā VPR attīstības programmas izstrādes procesā.

2.3.5. Remigrācija
2020. gadā VPR saskaņā ar Diasporas likumu
turpināja nodrošināt funkciju - reģionālais
remigrācijas koordinators.
Remigrācijas koordinatora mērķis ir palīdzēt
ārvalstīs dzīvojošajiem cilvēkiem, kuri vēlas
atgriezties Latvijā, sniedzot bez maksas
individuālas
konsultācijas
(personalizētus
piedāvājumus) par viņiem aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos vai dzīves uzsākšanu pēc
atgriešanās Latvijā, Vidzemē.
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Remigrācijas koordinatora galvenais uzdevums ir uz klientu orientēta komunikācija, situācijas un
problēmjautājumu noskaidrošana, informācijas ieguve, apkopošana, sadarbība ar publiskām un
privātām institūcijām.
2020. gadā VPR remigrācijas koordinatore sagatavoja 442 personalizētus piedāvājumus (plānā - 300).
Ar koordinatora palīdzību uz dzīvi Latvijā atgriezās 160 cilvēki (plānā - 90). Remigrācijas procesu,
sniegtos pakalpojumus un personalizētas informācijas sagatavošanu būtiski ietekmēja vīrusa COVID 19 izplatība pasaulē un Latvijā, ārkārtējās situācijas izsludināšana un dažādie ierobežojumi. Vairāki
potenciālie remigranti uz nenoteiktu laiku atcēla savus plānus par atgriešanos Latvijā, bet bija ģimenes,
kuru atgriešanos, tieši otrādi, veicināja ārkārtējā situācija. Gada nogalē pieauga to potenciālo
remigrantu skaits, kas plānoja atgriezties saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas
Savienības. No kopējā sagatavoto personalizēto piedāvājumu skaita ievērojams īpatsvars bija
atkārtotie klienti, kuriem pirmais piedāvājums tika gatavots 2018. un 2019. gadā.
Pamattēmas, par kurām remigranti vēlējās saņemt informāciju :
1. Izglītības pakalpojumi:
- pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu pieejamība;
- iekļaujošās izglītības nodrošināšana bērniem skolās, individuāls atbalsts bērniem remigrantiem;
- latviešu valodas apguve gan bērniem, gan pieaugušajiem;
- izglītības dokumentu pielīdzināšana;
- mūžizglītības iespējas/tālākizglītība.
2. Dzīvesvietas nodrošinājums:
- pieejamais pašvaldības atbalsts;
- īres iespējas;
- iegādes/būvniecības iespējas;
- kredīta saņemšanas iespējas.
3. Nodarbinātība un uzņēmējdarbība:
- atbalsts darba meklēšanā;
- informācija par uzņēmējdarbības uzsākšanu, t.sk., pašvaldību sniegtās iespējas;
- konkurss par finansiālo atbalstu remigrantiem (grants).
4. Sociālie un sadzīves jautājumi:
- sociālās garantijas;
- pabalsti, pensijas, pensiju fondi, t.sk., to pārvedumi, nodokļu sistēma;
- veselības aprūpes pieejamība;
- dzīvesvietas deklarēšanas jautājumi;
- naudas pārvedumi, bankas konta atvēršana;
- kultūras dzīves pieejamība;
- autovadītāja apliecības iegūšana vai atjaunošana;
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- drošības jautājumi;
- remigrantu iekļaušanās sabiedrībā, atbalsta grupas remigrantiem - remigrantu dzīvesbiedru
(cittautiešu) integrācija.
Kāpēc cilvēki atgriežas Latvijā?
- skumjas pēc radiem un draugiem Latvijā;
- patriotisms pret savu valsti, ilgas pēc Latvijas, piederības sajūta Latvijai;
- bērniem jāuzsāk bērnudārza vai skolas gaitas izglītības iestādē;
- ģimenes izveide;
- biznesa idejas īstenošana;
- personīgi iemesli.
Kas traucē atgriezties Latvijā?
- apmierinātība ar dzīvi ārzemēs;
- bažas par nodarbinātību, jo, laikam ritot, ir zaudēta kvalifikācija, nav atbilstošas izglītības, vai arī
cilvēks nezina, kur meklēt darba vakances;
- atalgojums, kas neatbilst gaidītajam - bailes, ka ienākumi nesegs izdevumus un var nākties mainīt
ierasto dzīves veidu;
- mājokļa trūkums - nav sava mājokļa, kur atgriezties, arī pašvaldībām nav pietiekama dzīvojamā fonda,
grūtības saņemt kredītu;
- valsts valodas nezināšana – remigranti interesējas par latviešu valodas kursiem, kategorijas iegūšanu;
- nevēlēšanās bērniem un arī sev pašiem radīt lieku stresu, mainot vidi;
- nenokārtotas kredītsaistības pirms aizbraukšanas;
- bailes no tā, ka iecerētais varētu neizdoties un nāktos atkal doties prom;
- neuzticība Latvijas izglītības sistēmai, skolai un skolotājiem, valsts pārvaldei kopumā.
Nereti klienti uzskata, ka remigrācijas koordinatori un remigrācijas atbalsts kopumā ir saistīts ar
materiālo vai finansiālo palīdzību, priekšrocībām šai konkrētajai mērķgrupai. Remigrācijas koordinatori
sniedz tikai informatīvu atbalstu. Ir situācijas, kad šis fakts rada klientos neapmierinātību.
Veidojot un stiprinot sadarbības tīklu, Vidzemes reģiona remigrācijas koordinatore regulāri sazinājās
ar pašvaldību kontaktpersonām remigrācijas jautājumos. Aktīva kopdarbība notika ar Valmieras
attīstības aģentūru, Valmieras pilsētas pašvaldību, Smiltenes novada pašvaldību, Gulbenes novada
pašvaldību, Valkas novada pašvaldību un citām Vidzemes reģiona pašvaldībām. Tika turpināta
veiksmīgā sadarbošanās ar Latviešu valodas aģentūru, Pasaules Brīvo Latviešu apvienību, Eiropas
Latviešu apvienību, Ziemeļvalstu Izglītības un kultūras grupu, latviešiem Eiropā sociālo mediju “KOPĀ”.
Remigrācijas koordinatore sagatavoja rakstus Latviešu valodas aģentūras krājumiem „Ceļvedis
pedagogiem darbam ar remigrantu bērniem”, „Ceļvedis vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un
bērna mācības Latvijas skolā”.

PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS 2020

65

Regulāra sadarbība notika ar Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultantiem, biedrību
“Patvērums – Droša māja”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Republikas Ārlietu
ministrijas vēstnieku diasporas jautājumos, Valsts ieņēmumu dienestu, Nacionālo veselības dienestu,
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem u.c.
Svarīgi bija informēt tautiešus ārzemēs par remigrācijas koordinatora pakalpojumiem, par atgriešanās
iespējām un dzīvi šobrīd Latvijā, un viena no iespējām to realizēt ir publicitātes aktivitātes. Veiksmīga
sadarbība gada garumā bija ar visiem reģionālajiem medijiem – laikrakstiem un Vidzemes TV “ReTv”,
laikrakstiem “Diena”, “Latvijas Vēstnesis”, žurnālu “Kapitāls”, LTV1, LR raidījumi “Eiropas fokusā”, ziņu
raidījumiem, raidījumu “Globālais latvietis” u.c.
2020. gadā noslēdzās dažādas norises, kas tika īstenotas ar VPR un Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas prioritārā pasākuma “Diasporas likuma normu īstenošana (Atbalsta pasākums
remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)” projektu konkursā “Remigrācijas
sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” gūto finansējumu. Aktivitāšu vidū bija mācības pašvaldību
darbiniekiem, mācību seminārs izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem un administrācijas
darbiniekiem, tīklošanās pasākumi remigrantiem, remigrantu un potenciālo remigrantu bērnu vasaras
nometnes, izdotie informatīvie izdevumi un organizētās latviešu valodas apmācības remigrantiem.
Aktivitātes organizēja Valmiera, Smiltenes, Cēsu, Valkas un Gulbenes novada pašvaldības.
Tika veikta 2018. un 2019. gadā notikušā grantu konkursa – atbalsts remigrantiem saimnieciskās
darbības atbalstam - finansējuma saņēmēju uzraudzība. Kopumā divi uzņēmumi darbojas atbilstoši
mērķiem, bet viens uzņēmums nav uzsācis darbību, par kuru ir izdots administratīvais lēmums finanšu
līdzekļu atmaksai. 2020. gadā grantu konkurss remigrantu saimnieciskās darbības atbalstam nenotika.
Sadarbībā ar Vidzemes Uzņēmējdarbības Centru esošajiem un topošajiem uzņēmējiem tika organizēts
tiešsaistes seminārs “Iespējas digitālai komunikācijai un radošiem projektiem”. Pasākumā bija aicināti
piedalīties remigranti, kuri vēlētos veikt savu saimniecisko darbību Vidzemē un ir jau pārcēlušies
atpakaļ uz dzīvi Latvijā vai plāno to darīt.

2.3.6. Vidzemes kultūras programma 2020
„Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2020"
2020. gadā VPR jau trīspadsmito gadu
realizēja Latvijas valsts mežu un Valsts
kultūrkapitāla
fonda
atbalstīto
“Vidzemes kultūras programmu 2020”
(turpmāk - VKP). No maija līdz decembrim tika īstenoti dažādi kultūras projekti, kuros bija iesaistīti
kultūrvēsturiskā Vidzemes novada iedzīvotāji. 2020. gadā, tāpat kā iepriekš, VKP mērķis bija
nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē,
saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi. VKP prioritātes
tika noteiktas pēc projekta “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā (EmPaci)”
(turpmāk – EmPaci) sabiedrības balsojuma par nozīmīgākajām kultūras jomas prioritātēm Vidzemē,
kopā saņemot pavisam 726 viedokļus.
Par svarīgākajām vidzemnieki atzina sekojošas prioritātes:
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•
•
•
•

Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes
apmaiņa, radošās industrijas – amatniecība un dizains;
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – tradīcijas vietējā kopienā,
svētki, gadskārtu ieražas, dziesmu un deju svētku tradīcijas un process, kulinārais mantojums;
Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – bērnu un jauniešu iesaiste, dalība
amatiermākslas kolektīvos, brīvprātīgais darbs, interaktīvas nodarbības;
Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – kultūrainavas izpēte
un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība.

Konkursā tika saņemti 149 projektu pieteikumi par kopējo summu 637373,67 EUR. Par VKP 2020
pieteiktajiem projektiem notika arī sabiedrības balsojums (īstenots projektā EmPaci), tika saņemtas
vairāk nekā 12 300 balsu. Ar balsojuma rezultātiem tika iepazīstināta projektu vērtēšanas ekspertu
komisija. Tā nolēma atbalstīt 69 projektus. To realizācijai tika sadalīti 143000,00 EUR.
Pilnībā tika īstenoti 68 projekti, viens - daļēji. Projektus īstenoja VPR pašvaldībās, kā arī Limbažu,
Mālpils, Carnikavas, Krimuldas un Ogres novadā. Neskatoties uz to, ka Covid-19 izraisīto apstākļu dēļ
2020. gadā bija ierobežotas daudzas aktivitātes, pasākumu rīkošana un apmeklētāju skaits, tomēr VKP
ietvaros notika vairāk nekā 224 dažādi sarīkojumi. Tie bija visdažādākie - radošās darbnīcas,
meistarklases, nometnes, mācības, nodarbības, koncerti, izrādes, izstādes, norisinājās arī viens
festivāls, mākslas plenērs un simpozijs. Tāpat tapa pētījumi, notika arhīvu digitalizācija, tika izdotas 9
grāmatas (kopā 6480 eksemplāri) un 3 mūzikas ierakstu izdevumi 500 eksemplāros, sagatavotas 23
publikācijas laikrakstos un interneta vietnēs, izveidota īsfilma un TV raidījums. Cilvēkus priecēja arī 4
izveidotās vēsturiskās izziņas spēles, pārgājiena maršruts, kā citas Vidzemes kultūras dzīvi bagātinošas
izpausmes.
VKP 2020 projektu īstenošanā bija iesaistīti 2134 dalībnieki, pasākumu apmeklētāju skaits bija vairāk
nekā 21650 cilvēki, neskaitot publikāciju lasītājus preses izdevumos un internetā, kā arī TV raidījuma
skatītājus.

2.3.7. Tūrisma maršruts “Via Hanseatica”
2020. gadā VPR nodrošināja projekta “Attālo teritoriju attīstība,
izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma
maršruta izstrādē” rezultātu uzturēšanu un maršruta ilgtspējīgu
attīstību. Ar maršrutā iesaistītajām 9 partnerpašvaldībām
Vidzemē (Amatas novads, Beverīnas novads, Burtnieku novads,
Cēsis, Kocēnu novads, Pārgaujas novads, Raunas novads, Strenču
novads, Valmiera) tika veikts regulārs darbs. Tas ārkārtējās
situācijas valstī dēļ notika attālināti. Lai nodrošinātu darba
procesu nepārtrauktību, gada laikā tika organizētas 2 tiešsaistes partneru sanāksmes. “Via Hanseatica”
mājaslapa www.viahanseatica.info tika papildināta ar pašvaldību sadarbības partneru tūrisma
objektiem, tika publicēti 4 tematiskie maršruti ar papildinošiem video.
“Via Hanseatica” tūrisma piedāvājuma reklamēšanai tika filmēti un publiski izplatīti 4 video latviešu un
igauņu valodās - “Ģimeniskas izklaides kopā ar bērniem Vidzemē”, “Vasaras piedzīvojumu garša
Vidzemē”, “Nesteidzīga atpūta senioriem Vidzemē” un “Pasniedz dāvanu svētkos Vidzemē”. Lai
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popularizētu tūrisma ceļu un tajā esošos tūrisma objektus, tikai nodrošināta regulāra komunikācija,
informējot gan ar plašsaziņas līdzekļiem sagatavotu informāciju, gan ar sociālo tīklu “Facebook” (gan
latviešu, gan igauņu valodā), “Twitter” un “Instagram” starpniecību. Sagatavotie video tika publicēti
arī video platformā “Youtube”. Savukārt informatīvie materiāli par tūristu piesaistes vietām “Via
Hanseatica” ceļā tika izplatīti Latvijas un Igaunijas tūrisma informācijas centros, kā arī starptautiskajā
pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē “Zaļā nedēļa” (Berlīnē), tūrisma izstādēs “Balttour
2020” (Rīgā) un “Tourest 2020” (Tallinā), kā arī Vidzemes uzņēmēju dienās Valmierā.
“Via Hanseatica” gardēžu tūrisma ceļš “Taste Hanseatica” bija pieteikts LIAA konkursam “Jaunais
tūrisma produkts 2020”. Tas iekļuva konkursa 2. kārtā. Konkursa komisijas vizīte tika sarīkota uz
Valmieras muzeja ārstniecības un garšaugu dārzu un piemājas saimniecību “Vīnkalni”. Popularizējot
tūristu piesaistes vietas “Via Hanseatica” ceļā, sadarbībā ar tūrisma aģentūru “Gulliver Travel”, tika
izstrādāti trīs tematiskā tūrisma piedāvājumi.
VPR 2020. gadā īstenoja 2 seminārus un darbnīcu - diskusiju “Via Hanseatica” pašvaldību tūrisma
speciālistiem un uzņēmējiem par aktuālām un viņus interesējošām tēmām: Covid-19 ietekme un
situācija tūrisma nozarē, vides pieejamība, universālais dizains un ģimenēm ar bērniem draudzīgs
tūrisms, kā arī komunikācijas jautājumiem.
VPR kā asociētais partneris ir iesaistīts Igaunijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā
"Via Hanseatica Plus", kas sniedz iespēju attīstīt plašāk “Via Hanseatica” maršrutu un stiprināt
starptautisko sadarbību. 2020. gadā projekta ietvaros tika izdota “Via Hanseatica Plus” tūrisma karte
igauņu, krievu, latviešu, angļu, vācu valodās. Kartē tika iekļautas 9 tūristu piesaistes vietas Vidzemē.
Tika sagatavota arī informācija “Via Hanseatica Plus” ceļošanas akcijai, kurā iesaistītas 12 tūristu
piesaistes vietas Vidzemē. Covid-19 ierobežojumu dēļ akcija tika pārcelta uz 2021. gadu. Tika apkopota
informācija “Via Hanseatica Plus” ceļvedim, kurā iekļauti 16 objekti un tūrisma pakalpojumu sniedzēji
Vidzemē. 2020.gada janvārī VPR kopā ar 3 Vidzemes uzņēmumu pārstāvjiem piedalījās “Via Hanseatica
Plus” uzņēmēju apmācībās "Teritoriju ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana: uzņēmējdarbības un
pārvaldības mijiedarbība" Gatčinā, Krievijā.
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3. PERSONĀLS
VPR Attīstības padomes lēmumu izpildi nodrošina reģiona izpildinstitūcija - administrācija ar 5
struktūrvienībām:
- 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, Bērzaines ielā 5, 2. stāvā, otrs- Valmierā,
Purva ielā 12a, B. korpuss, 2. stāvs, kur atrodas arī Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības
centrs. Darbinieku sadalījums starp birojiem atkarīgs pamatā no to dzīvesvietas tuvuma.
Kopumā, 2020. gadā darba attiecibas dibinātas ar 1 jaunu darbinieku un atbrīvoti 7 darbinieki. Pavisam
VPR bijuši 53 darbinieki, tostarp arī īslaicīgi piesaistītie eksperti. 50 no darbiniekiem ieguvuši augstāko
izglītību, savukārt 3 no tiem – vidējo speciālo.
2020. gadā 3 darbinieki atradās bērnu kopšanas atvaļinājumā.
Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām:
Līdz 25 gadi: 1 darbinieks
25-30 gadi: 5 darbinieki
31-40 gadi: 21 darbinieks
41-50 gadi: 13 darbinieki
51-60 gadi: 10 darbinieki
Vecāki par 61 gadu: 3 darbinieki
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
4.1. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA
VPR arī 2020. gadā par izvirzītajām prioritātēm un darbības mērķiem, kā arī par paveikto aktīvi stāstījis
savos komunikācijas kanālos, kā arī veiksmīga sadarbība bijusi ar medijiem, īpaši reģionālā līmeņa.
VPR par savu galveno mērķauditoriju izvirzījis pašvaldību pārstāvjus, dažādas valsts institūcijas, nozaru
atbalsta organizācijas, taču arvien saturs pieejams arī zinātkāram, uz inovācijām un attīstību mērķētam
vidzemniekam vai jebkura cita reģiona iedzīvotājam.
Visa pamatinformācija par ikdienas aktualitātēm tiek publicēta VPR mājaslapā www.vidzeme.lv. Tajā
informācija tiek grupēta pa tematiem, lai lasītājam būtu viegli orientēties, vadoties pēc viņa interesēm.
Pašvaldības un citas reģionāla un nacionāla līmeņa organizācijas aicinātas iesūtīt jaunākās aktualitātes,
kas pēc nozīmības tiek atlasītas un publicētas VPR mājaslapas sadaļā Jaunumi, tā nododot būtisku
informāciju tālāk mērķgrupām. Ik vakaru tiem, kas pierakstījušies Jaunumu saņemšanai, sistēma
ģenerē e-pastu un to nosūta, informējot par jaunākajām aktualitātēm gan VPR, gan citās organizācijās
un to pārstāvētajās nozarēs. 2020. gada nogalē jaunumiem bija pieteiktas 417 e-pasta adreses.
Analizējot VPR mājaslapas apmeklējumu, 2020. gadā to apmeklējuši 33 591 interesenti (par 7327
interesentiem vairāk nekā 2019. gadā); lapa skatīta 58 485 reizes, un vidējais lapas skatīšanās ilgums
– 1 minūte un 53 sekundes. Lielākā interese ir par organizācijas jaunumiem, kā arī tiek detalizēti
aplūkoti ieviešanā esošie projekti, tāpat bieži apmeklēta ir kontaktu sadaļa. Tāpat salīdzinoši augsta
interese ir par Vidzemes kultūras programmu.
Arī 2020. gadā turpināts uzturēt VPR sociālo tīklu kontus. Aktīvākā komunikācija notiek Facebook;
apkopotā statistika rāda, ka 2020. gada beigās VPR Facebook profilam bijuši 2658 sekotāji, t.i. gada
laikā tas pieaudzis par 685 interesentiem (2019. gada beigās VPR Facebook profilam bija 1973
sekotāji).
VPR konts tiek uzturēts arī Twitter (@VidzemesRegions) saziņas platformā; tiek papildināta no jauna
arī Youtube (@VidzemesRegions) video krātuve, kā arī publikāciju un izdevumu bibliotēka veidojas
issuu.com (/vidzemesplanosanasregions).
Lai mērķtiecīgi izplatītu informāciju par uzņēmējdarbības aktualitātēm, Vidzemes Uzņēmējdarbības
centra pārvaldībā ir mājaslapa invest.vidzeme.lv. Turpat iespējams iepazīties ar Vidzemes reģiona
uzņēmējdarbības sektora raksturojošajiem datiem, pieejamajiem atbalsta instrumentiem, kā arī
ikdienas aktualitātēm gan pašvaldībās, gan valstī, īpašu rūpību pievēršot tādas informācijas
publicēšanā, kā piemēram – aktuālie semināri, grantu konkursi, atbalsta iespējas u.tml. informācija.
Arī 2020. gada februāra pēdējā nedēļā jau otro reizi tika organizēta Vidzemes inovāciju nedēļa.
Nedēļas ietvaros visā reģionā norisinājās dažādi ar inovācijas tēmu saistīti pasākumi, kamēr VPR bija
ne tikai inovācijas nedēļas koncepta turētājs un attīstītājs, bet iesaistījās arī dažādu pasākumu
organizēšanā. Vidzemes inovāciju nedēļas mājaslapa, tostarp arhīvs ar video lekcijām:
http://innovation.vidzeme.lv.
VPR Vidzemes inovāciju nedēļā 2020 organizēja divas konferences, kas bija ļoti kupli apmeklētas “Inovatīvi sociālie pakalpojumi”, uz kuru tika aicināti tie interesenti, kuri vēlētos diskutēt par
sociālajiem pakalpojumiem to tapšanas posmā - kā tie veidojas, kas tos iniciē, kāpēc daži pakalpojumi
ir ilgmūžīgi, kamēr citi “mirst” un vai esam gatavi vairāk izmantot tehnoloģijas, lai tos attīstītu, kā arī
inovācijas konference “Atbildīga inovācija”, kurā tuvāk tika aplūkotas trīs centrālās tēmas, aicinot
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izzināt un diskutēt par bioekonomikas inovācijām pārtikas ražošanā un gastronomijā, aprites
ekonomiku, dizaina principiem un inovatīviem pakalpojumiem publiskajā pārvaldē.
Atgādinot, cik būtiski ir attīstīt uzņēmējdarbību, nekaitējot dabai un līdzcilvēkiem, un ka tam
blakusstāvoša ir inovācija, 2020. gadā sevišķa uzmanība Vidzemes inovāciju nedēļas 2020 ietvaros tika
pievērsta arī Apvienotās Nāciju organizācijas (ANO) 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Īpaši izcelti tika
trīs būtiskākie: Mērķis #8 runā par inovāciju nozīmi ekonomiskās izaugsmes veicināšanai, Mērķis #9
norāda uz sadarbību, t.sk. daloties ar infrastruktūru pāri robežām un Mērķis #12 aicina apdomīgi
izmantot mums pieejamos resursus.

4.2. SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU
Lai nodrošinātu līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē,
saglabājot un attīstot reģionam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi, jau vairāk nekā 11 gadus
tiek īstenota “Vidzemes kultūras programma”. Tās ietvaros VPR sadarbojas ar dažādu nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem, 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.
Lai veicinātu sadarbību starp VPR esošajām pašvaldībām un NVO, kas sniedz sociālās rehabilitācijas un
sociālās aprūpes pakalpojumus Latvijā, 2020. gadā deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj”
ietvaros VPR īstenoja vairākas aktivitātes. Tika organizēts seminārs sadarbības partneriem un
pakalpojumu sniedzējiem Vidzemē (arī NVO), gatavoti informatīvi raksti par NVO piedāvātajiem
sociālajiem pakalpojumiem, ko bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un cilvēkiem ar garīga
rakstura traucējumiem iespējams saņemt projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Informācija par NVO
piedāvātajiem sociālajiem pakalpojumiem un organizētajiem pasākumiem izplatīta projekta “Vidzeme
iekļauj” Facebook lapā.
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5. 2021. GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
5.1. IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ UZSĀKTIE PASĀKUMI, NĀKAMĀ GADA GALVENIE UZDEVUMI UN
PASĀKUMI
Noslēdzot intensīvu darba posmu pie Vidzemes Attīstības programmas izstrādes, tiks apstiprināta
Vidzemes Attīstības programma 2021.-2027. gadam. Teritoriālās plānošanas nodaļas darbs tiks
turpināts saskaņā ar spēkā esošajiem teritorijas attīstības plānošanas jomas normatīvajiem aktiem,
VPR nolikumiem, Attīstības padomes lēmumiem. Tiks turpināts darbs, lai nodrošinātu reģionālā un
vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu
prasībām. Organizēti izglītojoši un informatīvi pasākumi pašvaldību darbinieku kompetences celšanai
par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem. Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības
atbalsta pasākumi, kā arī turpināts darbs pie tā, lai veicinātu plānošanas reģiona un pašvaldību
sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām. Nodrošināta līdzdalība VARAM Koordinācijas padomē, kā
arī valsts institūciju izveidotajās vadības/uzraudzības un citās komisijās. Teritoriālās plānošanas nodaļa
turpinās sniegt atzinumus, priekšlikumus normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas
dokumentu izstrādei un pilnveidošanai.
2020. gadā VPR apstiprināti seši projekta pieteikumi.
Tiks turpināts Attīstības padomes darbs, regulāri pulcējot tās locekļus uz sēdēm, lai diskutētu, izskatītu
un lemtu par reģiona attīstībai nozīmīgiem jautājumiem. Organizētas VPR administrācijas darbinieku
sanāksmes un darbinieku apmācības. VPR remigrācijas koordinators turpinās darbu pie ārvalstīs esošo
personu (vai ģimeņu) konsultēšanu par remigrācijas iespējam.
Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs turpinās īstenoti pasākumus reģiona uzņēmējdarbības vides un
ekonomikas attīstības pārvaldības uzlabošanai. Nodrošinās uzņēmējus ar informatīviem un
konsultatīviem pasākumiem uzņēmējdarbības atbalstam un saimnieciskās darbības veicināšanai,
organizējot informatīvus seminārus, tīklošanās pasākumus un/vai pieredzes apmaiņas pasākumus
uzņēmējiem, ar mērķi veicināt esošo un jaunu produktu attīstību.
Tradicionāli, tiks organizēta Vidzemes inovāciju nedēļa 2021. un Vidzemes dārza svētki, godinot
uzņēmējus, kuri iedvesmo ar savu darbu un sasniegumiem.
Strādājot pie sociālās uzņēmējdarbības vides attīstīšanas reģionā, VPR iesaistījies Eiropas Savienības
mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programmas “COSME” projektā “Sociālās ekosistēmas
vadīta attīstība” (SELF), kura mērķis ir attīstīt noturīgu sociālās uzņēmējdarbības modeli lauku apvidos,
ar mērķi transformēt reģionus caur sociālo un solidaritātes ekonomiku. Sadarbībā ar partnerreģioniem
Spānijā, Itālijā un Polijā tiks meklēti veiksmīgi piemēri sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas
veidošanai un izpratnes veicināšanai, izgaismojot sociālo uzņēmējdarbību kā dinamisku pārmaiņu
virzītāju lauku apvidos.
Stiprinot viedo specializāciju attīstību reģionā, tiks organizēta starptautiska konference projekta
“Viedās specializācijas stiprināšana attīstot starptautisko sadarbību” (GoSmart BSR) ietvaros,
palielinot inovāciju ieviesēju (inovāciju starpnieku, iestāžu, pētniecības iestāžu, uzņēmumu) kapacitāti.
Uzņēmumu atbalstam tiks nodrošinātas inovāciju brokera konsultācijas un sagatavotas inovāciju
koprades vadlīnijas. Savukārt “Starptautiskā sadarbībā balstīti jauni risinājumi reģioniem un to MVU
viedās specializācijas veicināšanai” (GoSmart&Excel BSR) projekta pagarinājuma posmā tiks izstrādāts
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pārrobežu viedās specializācijas stratēģija un sadarbībā ar partneriem praktiski aprobēta starpvalstu
inovāciju brokeru tīkla ilgtspēja.
Stiprinot reģiona uzņēmēju spēju atbilstoši ES pielāgošanās stratēģijai identificēt izaicinājumus, ko
izraisa klimata pārmaiņas – projektā “Atbalsts uzņēmējiem klimata pārmaiņu pielāgošanai Baltijas
jūras reģionā” (CASES BSR) izvērtējot esošo situāciju un veicot izpēti, tiks identificēts uzņēmumiem
nepieciešamais atbalsts no publiskā sektora, kā arī sadarbībā ar ārvalstu partneriem sagatavots
projekta pieteikums finansējuma piesaistei, lai risinātu pētījumā identificētās problēmas.
Uzlabojot energoplānošanas un energovadības koordināciju “Praktiski risinājumi gudrai
energoresursu izmantošanai” (Smart Living) projektā tiks izveidota interaktīva platforma, kas ļaus
atraktīvā veidā novērtēt ēkā notiekošos enerģijas procesus. Šāda platforma tiks veidota ar mērķi
veicināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un pārdomātu enerģijas resursu
izmantošanu Latvijā un Igaunijā. Projektā “Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu ieviešanai” (Effect4Buildings) tik palielināta ēku energoefektivitāte,
pilnveidojot iesaistīto pušu zināšanas caur informatīviem energoefektivitātes pasākumiem ēku
apsaimniekotājiem, pašvaldību darbiniekiem un citiem interesentiem.
Uzlabojot Baltijas jūras reģiona valsts un privātā sektora dalībnieku izpratni par iespēju ražot
bioenerģiju videi draudzīgā un ekonomiski izdevīgā veidā, projekta “Biomasas vērtību ķēdes attīstība
Baltijas jūras reģionā” (BalticBiomass4Value) ietvaros tiks veikta Baltijas jūras reģiona biomasas
vērtību ķēdes tirgus un tehnoloģiskā potenciāla tehniski ekonomiskā analīze. Partnervalstu reģionos
tiks attīstīti un pilotēti reģionāla līmeņa aprites bioekonomikas pārvaldības modeļi, attīstīti inovatīvi
biznesa modeļi un īstenoti uzņēmumu pilotprojekti biomasas vērtību ķēdes ietvaros. Izveidota Baltijas
jūras reģiona līmeņa aprites bioekonomikas inovāciju platforma un pārrobežu sadarbības tīkls.
Plānojot gudru resursu izmantošanu, projekta “Augstvērtīgu dabiskas izcelsmes pārtikas, dzērienu,
kosmētikas produktu un to pārstrādes blakus produktu pārrobežu vērtību ķēdes attīstīšana” (Value
Stream) projektā tik veidots pārrobežu sadarbības tīkls ar mērķi identificēt pārtikas un kosmētikas
bioekonomikas jomās darbojošos uzņēmumu un zinātnisko institūciju iespējas attīstīt jaunus,
augstvērtīgus dabiskas izcelsmes produktus, īpaši fokusējoties uz esošo dabiskas izcelsmes produktu
ražošanas blakusproduktu pārstrādes iespējām.
Veicinot bioekonomikas izstrādātāju kopienas veidošanos, projekta “Biobord atvērtā inovāciju
platforma – bioekonomikas attīstītāju sadarbība Baltijas Jūras reģionā”(ConnectedByBiobord) ietvaros
tiks stiprināta pārrobežu inovāciju sistēma, savienojot un apvienojot kompetences, lai rastu jaunus
risinājumus un atbalstīt inovāciju komercializāciju virzībā uz ilgtspējīgu bioekonomiku Baltijas Jūras
reģiona lauku reģionos.
“Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti” (ecoRIS3) projekta ietvaros
tiks analizētas iespējas un identificēti labākie piemēri, 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.

Uzlabojot VPR dzīves vidi, VPR deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros tiks veicināta
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstur
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traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem, kuri atrodas bērnu sociālās
aprūpes centros un ir palikuši bez vecāku gādības, VPR teritorijā.
Veiksmīgai reģiona attīstībai un dzīves vides uzlabošanai ir būtiska mobilitāte lauku reģionos, tāpēc
projekta “Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei
attālos reģionos” (MARA) ietvaros tiks celta transporta nozares dalībnieku kapacitāte, objektīvi
novērtējot mobilitātes vajadzības, izstrādājot atbilstošus transporta risinājumus un uzlabojot
mobilitātes plānošanas politikas sistēmu Baltijas jūras reģionā. Vienlaikus, “Baltijas transporta loks'”
(Baltic Loop) projektā tiks veikts pētījums un izstrādāta stratēģija kravu transporta un pasažieru
pārvadājumu loģistikas uzlabošanai Centrālbaltijas reģionā, attīstot pāreju starp dažādiem transporta
veidiem.
Veicinot ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu VPR teritorijā tiks izstrādāti kampaņas materiāli un
veikti informatīvi pasākumi efektīvākai kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanai VPR
teritorijā īstenojot projektu “Vienotu darbību kopums” (WaterAct) un turpināts darbs pie Mežtakas
pārgājiena maršruta popularizēšanas, attīstot reģiona pievilcību dabas tūristiem. Sasaistē ar projektu
“Tūrisma galamērķu MVK” (Destination SMEs) tiks uzlabots mazo un vidējo komersantu konkurētspēja
tūrisma sektorā, attīstot tūrisma galamērķu pārvaldību.
“Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) projektā stiprināt vietējo
kopienu un rīcības aktivitātes, testējot līdzdalības budžeta pieeju kultūras jomas projektos.
Arī 2021. gadā VPR plāno piedalīties VKKF izsludinātajā konkursā par mērķprogrammas "Latvijas valsts
mežu atbalsts kultūras programmām reģionos" administrēšanu. Plānots īstenot vismaz 50 dažādus
kultūras projektus Vidzemes kultūrvēsturiskā novada teritorijā. Nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu
un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot
Vidzemes kultūrvēsturiskajam novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi, kā arī veicinot
jaunradi.
Mazinot atkritumu ietekmi uz klimata pārmaiņām un informējot par atkritumu samazināšanas nozīmi
veidota sadarbība ar izglītības iestādēm, izplatot projekta “Otrreizēja atkritumu izmantošana,
pielietojot mākslu un amatniecību” (WasteArt) sagatavoto video materiālu par atkritumu pārstrādi
otrreizējai izmantošanai.
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