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Godātais publiskā pārskata lasītāj!
Arī 2019. gads vidzemniekiem bijis darbīgs – mūsu komanda ir pratusi uzstādīt ambiciozus mērķus, lai
pie tiem aizrautīgi strādātu, sasniedzot iespējami labāko rezultātu. Mūsu darbu vada apziņa, ka ar
katru savu paveikto uzdevumu ikviens Vidzemes plānošanas reģiona darbinieks sniedz ieguldījumu
Vidzemes ilgtspējības attīstības stratēģijas 2030 mērķu sasniegšanā. Tikai tādam darbam ir jēga, kuru
vada skaidrs plāns un vīzija par rezultātu. Apziņa, ka reģiona stratēģijas centrā nolikts cilvēks –
Vidzemes šī brīža un potenciālais iedzīvotājs-, sniedz gandarījuma sajūtu par ikvienu rezultatīvo
rādītāju, kas tiek fiksēts kā veiksmīgi izpildīts.
Lai arī jāatzīst, ka plānošanas reģioniem atvēlētais valsts budžets nav pietiekošs, lai realizētu visus
reģionālajai attīstībai tik nozīmīgos mērķus, ar lepnumu varam teikt, ka, pateicoties kolēģu
kompetencei un Vidzemes plānošanas reģiona starptautiskajai atpazīstamībai, esam piesaistījuši
ievērojama apjoma Eiropas Savienības fondu līdzekļus, lai tos pārdomāti investētu Vidzemes
iedzīvotāju un teritorijas attīstībā. Esam auguši, un no pieredzes un ideju meklētājiem esam kļuvuši
par iedvesmotājiem arī citām Eiropas valstīm, nesot Vidzemes un Latvijas vārdu pāri robežām.
2019. gadā daudz strādāts pie zināšanās balstītas bioekonomikas attīstīšanas, Vidzemes reģionam
kļūstot par daļu no starptautiskas bioekonomikas inovāciju sistēmas, kurā kopā strādā Eiropas
spēcīgākie spēlētāji, lai veicinātu bioekonomikas izaugsmi lauku teritorijās. Esam aicinājuši
uzņēmējus, politikas veidotājus un lēmumpieņēmējus atbildēt uz jautājumu – vai inovācijas reģionā ir
mīs vai realitāte?
Daudz esam domājuši par to, kā iedvesmot vietējo kopienu iesaistīties lēmumpieņemšanā, kā
iedzīvotājus satuvināt ar publiskās pārvaldes sektoru – tāpēc 2019. gadā aktualizējām līdzdalības
budžetēšanu. Latvijā tā līdz šim bijusi maz pielietota sabiedrības iesaistes forma valsts pārvaldē, lai gan
tās potenciāls ir daudzsološs vietējā līmeņa iniciatīvu attīstībai.
Esam neatlaidīgi risinājuši tik neērto mobilitātes jautājumu Latvijā vietās, kur iedzīvotāju skaits ir tik
mazs, ka sabiedriskā transporta pakalpojums nerentējas, taču cits risinājums nav līdz šim rasts. Pie
esošās normatīvo aktu bāzes liels izaicinājums bija iedzīvināt transports pēc pieprasījuma
pilotprojektu divās Vidzemes novada teritorijās, tomēr ir patiešām gandarījums, ka risinājums tika
atrasts un 2019. gada 21. oktobris vēsturē tiks iezīmēts kā datums, kad Latvijā pirmo reizi tika
organizēts pakalpojums transports pēc pieprasījuma, un tas notika tieši Vidzemē.
Uzņēmējdarbības un inovāciju vide, ilgtspējīga un pievilcīga dzīves vide, energoefektivitāte, transports,
izglītība, kultūra, sociālā drošība un veselība – tik plašs tēmu loks aptverts arī 2019. gadā.
Aicinu iepazīties ar 2019. gada sasniegumiem, atrodot arī sev ko interesantu un saistošu. Sekojiet līdzi
mūsu ikdienas gaitām mājaslapā www.vidzeme.lv, kā arī sociālajos tīklos – arvien aktīvi stāstām par
to, ko darām, lai jebkurā brīdī mums varētu pievienoties tie, kas saredz potenciālas sadarbības
iespējas.

Pateicībā 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.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Vidzemes plānošanas reģionā 2019. gada sākumā
bija 186 095 iedzīvotāji (Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes dati, Iedzīvotāju skaits Vidzemes
reģionā 2019. gada sākumā) , to skaits attiecībā pret 2018. gadu ir samazinājies par 2399 iedzīvotājiem,
savukārt 2019. gada ietvarā iedzīvotāju skaits sarucis vēl par 2157 iedzīvotājiem, jo statistikas dati
liecina, ka 2020. gada sākumā Vidzemes reģionā bija 183 938 iedzīvotāju.
Dzimušo skaits 2019. gadā Vidzemes reģionā – 1758 jeb 9,45 jaundzimušie uz 1000 iedzīvotājiem
(2018. gadā uz katriem 1000 iedzīvotājiem bija 9,75 jaundzimušie).
Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati, 2019. gada decembrī reģistrētais bezdarba līmenis
Vidzemē bija 5,9% (reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2019.gada decembra beigās bija 6,2%).
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Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) apkopotie dati liecina, ka Vidzemes plānošanas
reģionā 2019. gadā reģistrēti 9593 bezdarbnieki, un kopējais bezdarba līmenis 2019. gadā bija 4,75%.
Vidzeme ir Eiropas Savienības robežreģions, ko šķērso vairāki nozīmīgi starptautiskie transporta
koridori, nodrošinot Vidzemei tiešus sakarus ar lielākajiem reģionu centriem kaimiņu valstīs - Tartu un
Tallinu Igaunijā, un Pleskavu, Novgorodu un Sanktpēterburgu Krievijā.

1.1.

IESTĀDES JURIDISKAIS STATUSS

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome savus pienākumus 2019. gadā pildīja šādā sastāvā:
Hardijs Vents

Attīstības padomes priekšsēdētājs
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs

Gints Kukainis

Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs

Ričards Gailums
Arturs Dukulis
Elita Eglīte
Jānis Liberts
Māris Zvirbulis
Guntars Štrombergs
Edvīns Straume (no 2019. gada 24. maija)

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

Jānis Rozenbergs
Vilnis Špats
Guntars Velcis
Normunds Audzišs
Jānis Olmanis
Ainārs Šteins
Tālis Salenieks
Laimis Šāvējs
Agris Lungevičs
Harijs Rokpelnis
Jānis Zuments
Elīna Stapulone
Aivars Damroze
Guntis Gladkins
Jānis Pētersons
Vents Armands Krauklis
Māris Justs
Indriķis Putniņš

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 priekšsēdētājs
Rūjienas novada domes priekšsēdētājs
Strenču novada domes priekšsēdētājs
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja/s

Kopš 2013. gada pašvaldību vēlēšanām Attīstības padomes priekšsēdētāja pienākumus veic Pārgaujas
novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents. 2019. gadā tika organizētas septiņas VPR Attīstības
padomes sēdes, divas no tām notika rakstveida procesā.
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2019. gada 24.maijā tika sasaukta kopsapulce, lemjot par Burtnieku novada domes pārstāvja maiņu
VPR Attīstības padomē, vienbalsīgi apstiprinot Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētāju
Edvīnu Straumi turpmākajam darbam padomē.
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 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;
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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.
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 Vidzemes plānošanas reģiona 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:
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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 2019. gadā tika pārstāvētas:
1) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas
perioda uzraudzības komiteja
2) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda apakškomitejas
3) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta
uzraudzības komiteja
4) Pārrobežu programmu Nacionālā apakškomiteja
5) Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, Apvienotās
uzraudzības komiteja
6) Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, Uzraudzības
komiteja
7) Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2021.–2027. gadam,
Programmēšanas komiteja
8) Latvijas un Igaunijas starpvaldību komisija
9) Centrālā Baltijas programma 2014.–2020. gadam, Uzraudzības komiteja un vadības
komiteja
10) Interreg Europe, projektu SKILLS+, DigiBest, CLUSTER3 darba grupas
11) Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomes Tūrisma komiteja
12) Labklājības ministrijas ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai", Uzraudzības
padome
13) Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja
14) Izglītības un zinātnes ministrijas Pieaugušo izglītības pārvaldības padome
15) Satiksmes ministrijas Optiskā tīkla uzraudzības komiteja
16) Sabiedriskā transporta padome
17) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas koordinācijas padome
18) Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komiteja
19) Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam, Uzraudzības komiteja
20) Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam Uzraudzības komiteja
21) 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
22) Jauniešu garantijas programmas īstenošanas konsultatīvā padome
23) Latvijas Nacionālā kultūras centra konsultatīvā komisija
24) Pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” uzraudzības komisija
25) Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvā padome
26) Gaujas un Daugavas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes
27) Projekta “Proti un dari” Uzraudzības padome
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1.4.

IESTĀDES DARBĪBAS VIRZIENI, MĒRĶI UN GALVENIE UZDEVUMI PĀRSKATA GADĀ

Darbības virzieni, mērķi un galvenie pārskata gada uzdevumi noteikti VPR Darba plānā 2019.
gadam, ko apstiprinājusi VPR Attīstības padome.
2019. 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:
o sagatavojot uzraudzības pārskatu par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības
programmas īstenošanas rezultātiem, ietverot informāciju par veiktajām darbībām,
rezultatīvo rādītāju izmaiņām, secinājumus un ieteikumus turpmākajai rīcībai, kā arī
informāciju par atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem;
o Aktualizējot Reģiona attīstības programmas 2015-2020 Rīcības plānu;
o Uzsākot Attīstības programmas 2027 izstrādi (pašreizējās situācijas analīzes nodaļa);
o Aktualizējot attīstības plānošanas dokumentu datu bāzi;
o Veicot attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākumus (īstenojot pasākumus
sociālo pakalpojumu pieejamības veicināšana un drošumspējas paaugstināšanai;
sociāli atstumto un riskam pakļauto sabiedrības grupu iekļaušanas veicināšanai
reģionā; sociālo pakalpojumu pārvaldības un kvalitātes uzlabošanai reģionā;
energoplānošanas un energopārvaldības koordinācijas uzlabošanai; sabiedrības
informēšanai un iesaistei energoplānošanā; privāto un sabiedrisko ēku un
uzņēmējdarbībā izmantoto ēku energoefektivitātes paaugstināšanas veicināšanai;
sabiedriskā transporta pakalpojumu pilnveidošanai; reģiona uzņēmējdarbības vides
un ekonomikas attīstības pārvaldības uzlabošanai; reģiona uzņēmēju, izglītības un
pētniecības iestāžu sadarbības un zināšanu pārneses uzlabošanai; degradēto teritoriju
revitalizācijas veicināšanai; uzņēmēju iesaisti esošajos klasteros veicināšanai un jaunu
klasteru un sadarbības tīklu veidošanās atbalstam; reģiona uzņēmumu un
pakalpojumu virzības vietējā un eksporta tirgū veicināšanai; reģiona kultūras un dabas
mantojuma saglabāšanas un attīstības veicināšanai; reģiona tūrisma un kultūras
pasākumu piedāvājuma veicināšanai; mobilitātes plāna ieviešanai reģionā; sadarbības
un koordinētas attīstības starp attīstības centriem un Rīgu, attīstības centru starpā un
starp pilsētu un lauku teritorijām veicināšanai; teritorijas attīstības plānošanas
kapacitātes un vietējās rīcības grupu aktivitātes veicināšanai un stiprināšanai;
izglītības satura pilnveidošanas atbilstoši darba tirgus vajadzībām un uzņēmējspēju
attīstības veicināšanai; tūrisma un kultūras piedāvājum reģionā veicināšanai un
attīstīšanai; sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšanai.
Nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo
saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām:
o Sniedzot atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības
programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem un normatīvo aktu prasībām;
o Sniedzot nosacījumus plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju
plānojumu izstrādei;
o Sniedzot atzinumus par vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu un lokālplānojumu
atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un
normatīvo aktu prasībām.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Koordinēt un pārraudzīt plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības
plānošanas dokumentu izstrādi, piedaloties pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes aktualizācijā; ieviešanas ietvaros piedalīties darba grupās un sanāksmēs; organizēt
reģiona pārvaldību plānotāju darba grupas.
Izvērtēt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģionu
attīstības plānošanas dokumentiem, sniedzot atzinumus, priekšlikumos normatīvo aktu un
nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai.
Sagatavot, īstenot un saskaņot reģionālās attīstības atbalsta pasākumus:
o Sagatavojot plānošanas reģiona projektu pieteikumus;
o Īstenojot pasākumus pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai;
o Sniedzot atzinumus vietējo pašvaldību un citu juridisku personu projektu
iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai;
o Nodrošinot līdzdalību darba grupās normatīvo aktu un nacionālā līmeņa attīstības
plānošanas dokumentu izstrādes/aktualizēšanas procesā.
Nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām:
o Nodrošinot līdzdalību VARAM Koordinācijas padomē;
o Izstrādājot priekšlikumus Valsts autoceļu sakārtošanas programmai;
o Nodrošinot līdzdalību valsts institūciju izveidotajās vadības/uzraudzības un citās
komisijās.
Nodrošināt plānošanas reģiona attīstības padomes un administrācijas darbību:
o Organizējot plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes;
o Organizējot mācību seminārus darbiniekiem;
o Organizējot VPR administrācijas darbinieku sanāksmes;
o Sagatavojot un iesniedzot attīstības padomē apstiprināšanai VPR 2019. gada budžetu;
o Sagatavojot vienošanos un vienošanās grozījumus par valsts budžeta finansējuma
izlietojumu un ar to saistītos pielikumus iesniegt VARAM (pēc nepieciešamības);
o Sagatavojot un iesniedzot VARAM mēneša finanšu atskaites, ceturkšņa finanšu
atskaites, darba plāna ceturkšņa atskaites, gada pārskatu un publisko gada pārskatu.
Informatīvo un atbalsta pasākumu īstenošana saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā:
Nodrošināt un sniegt informatīvos un konsultatīvos pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam:
o Sniedzot informāciju un konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību
uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu,
konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu, apmācības portāla www.latvija.lv
efektīvai lietošanai, konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem.
Sniegt atbalsta pasākumus saimnieciskās darbības veicināšanai un nodrošināšanai:
o Organizējot dalību izstādēs, gadatirgos;
o Nodrošinot invest.vidzeme.lv darbību;
o Nodrošinot plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra darbību;
o Iesaistot komersantus plānošanas reģiona atbalsta pasākumos.
Nodrošināt citus uzņēmējdarbības pasākumus:
o Organizējot informatīvos seminārus un pieredzes apmaiņas pašvaldību
uzņēmējdarbības speciālistiem;
o Organizējot Vidzemes Inovāciju konferenci;
o Izvērtējot uzņēmējdarbības institūcijas un to sniegtos pakalpojumus

Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana:
-

Nodrošināt pabeigto projektu uzturēšanu:
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o
o

Vidzemes veiksmes stāstu organizēšana (nodrošinot projekta “Tehniskā palīdzība
ERAF, ESF un KF apgūšanai” uzturēšanu)
Maršrutu popularizēšanas pasākumi (Nodrošināta projekta “Attālo teritoriju attīstība,
izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē”
rezultātu uzturēšanu)

Diasporas pasākumu nodrošināšana Vidzemes plānošanas reģionā:
-

-

Nodrošināt reģionālā koordinatora darbību
Konsultēt ārvalstīs esošu personas (ģimenes) un reemigrējošās personas:
o Sagatavojot 300 individuālos piedāvājumus potenciālajiem remigrantiem;
o Veicinot ne mazāk kā 85 cilvēku atgriešanos;
o Regulāri veicot komunikācijas aktivitātes ar valsts mēroga un reģionālajiem medijiem,
turpinot sadarbību ar dažādām valsts un privātā sektora organizācijām, izveidojot tīklu
ar citiem reģionālajiem koordinatoriem un pašvaldību speciālistiem, organizējot
reģionālā mēroga pasākumus remigrantu piesaistei.
Uzraudzīt remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmējus.

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:
o Projekts “Inovatīva, ilgtspējīga attīrīšana” (INSURE)
o Pārrobežu pārgājiena maršruts “Meža taka”” (Forest Trail)
o Baltijas transporta loks'' (Baltic Loop)
Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014-2020 projekti:
o Projekts TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai
(TENTacle)
o Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos (RDI2CluB)
o Zemas temperatūras centrālās apkures sistēmas tehnoloģijas Baltijas jūras reģionam
(LowTEMP)
o Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
ieviešanai (Effect4Buildings)
o Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu
skartajos reģionos (MAMBA)
o Viedās specializācijas stiprināšana, attīstot starptautisko sadarbību (GoSmart BSR)
o Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju
izstrādei attālos reģionos” (MARA)
o Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā (EmPaci)
o Biomasas vērtību ķēdes attīstība Baltijas jūras reģionā” (BalticBiomass4Value)
Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2014-2020 projekti:
o Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos (Destination SMEs)"
o Atbalsts eko-inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos (SUPER)
o Pasākumi Eiropas Savienības darbības programmu inovēšanai (RATIO)
o Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos (SWARE)
o Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti (ecoRIS3)
o Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai (INNO INFRA
SHARE)
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-

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 gadam projekti:
o „Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” (Industrial Heritage)
o “Livonijas kulinārais ceļš” (LIVONIAN CULINARY ROUTE)
o No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu
Gaujas-Koivas upju baseina apgabalā (Ground Eco)
o Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību (WasteArt)
o Kokapstrādes un mēbeļu industrijas produktu inovācijas un eksports Veru apgabalā
un Vidzemes plānošanas reģionā" (Wood & Furniture)

PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS 2019

1.5.

ĪSTENOTĀS BUDŽETA PROGRAMMAS (APAKŠPROGRAMMAS)

2019. 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 FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS 2019. GADĀ

2.attēls. VPR budžeta sadalījums dinamikā (pamatbudžets un budžets projektu realizēšanai)
Viens no galvenajiem instrumentiem, kā ieviest VPR stratēģiju un attīstības programmu, joprojām ir
dalība starptautisko projektu konkursos, piesaistot papildu finansējumu.
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2.2.
Nr.p.k.

IESTĀDES DARBĪBAS PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI UN IZPILDE
Rezultāta formulējums

Darbības rezultatīvie rādītāji

Izpilde

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

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības
programmas īstenošanas rezultātu pārskata
sagatavošana (1)

Sagatavots uzraudzības pārskats par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un
attīstības programmas īstenošanas rezultātiem, ietverot informāciju par
veiktajām darbībām, rezultatīvo rādītāju izmaiņām, secinājumus un
ieteikumus turpmākajai rīcībai, kā arī informāciju par atbilstību ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem.(1)

1. ceturksnī:
- Notikušas VPR tematiskās darba grupas (4)
2. ceturksnī
- Sagatavots Uzraudzības pārskata projekts (1)
3. ceturksnī
- Apstiprināts uzraudzības pārskats (1)

2.

Uzsākta Attīstības programmas 2021–2027 izstrāde
(1)

Uzsākta Attīstības programmas 2021–2027 izstrāde (1)

3. ceturksnī:
- 27.09.2019. VPR Attīstības padomes lēmums par AP 2021-2027.
gadam izstrādes uzsākšanu (1)
4. ceturksnī:
- Darbs pie Konsultatīvās padomes izveides (1);
Izsūtītas vēstules ministrijām un vietējām pašvaldībā un
plānošanas reģioniem par nosacījumu sniegšanu VPR AP izstrādei

3.

Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu
bāze (1)

Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1)

1. ceturksnī
- Sagatavots pārskats par pašvaldību attīstības plānošanas
dokumentiem
4. ceturksnī
- Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze

4.

Veikti attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas
pasākumi (59)
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Īstenoti pasākumi sociālo pakalpojumu pieejamības veicināšanai un
drošumspējas paaugstināšanai (2)

2. ceturksnī:
- Sagatavota un izplatīta informācija par Vidzemē pieejamiem
sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem (1)

VPR piedalījies LM organizētajās tikšanās reizēs ar Smiltenes,
Cēsu, Alūksnes, Madonas, Rūjienas, Gulbenes plānotajiem DI
ERAF projektu risinājumiem (1)
3. ceturksnī:
- Pārskata periodā sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 164
bērniem ar FT, sniegti sociālās aprūpes pakalpojumi 35 bērniem
ar FT, sniegts dienas aprūpes centra pakalpojums 1 bērnam;
Pārskata perioda sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi
54 pieaugušajiem.
Notikušas diskusijas ar LM un plānošanas reģioniem par sociālo
mentoru pakalpojuma nodrošināšanu (1)
4. ceturksnī:
- Pārskata periodā sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 189
bērniem ar FT, sniegti sociālās aprūpes pakalpojumi 37 bērniem
ar FT, sniegts dienas aprūpes centra pakalpojums 1 bērnam;
Pārskata perioda sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi
78 pieaugušajiem;
Nodrošināta sociālo pakalpojumu eksperta darbība DI projekta
ietvaros;
Komunikācijas pasākumu īstenošana, kas veicina DI plāna
īstenošanu - izstrādāta projekta Facebook lapa, lai nodrošinātu
informācijas pieejamību mērķa grupām un izglītotu sabiedrību
Pielāgotas un speciālās pakalpojumu infrastruktūras attīstība DI
procesa īstenošanai - Valmieras pašvaldībā darbu uzsācis grupu
dzīvokļa pakalpojums, uz to pārcēlušies 5 cilvēki no VSAC.
Īstenoti pasākumi sociāli atstumto un riskam pakļauto sabiedrības grupu
iekļaušanas veicināšanai reģionā (1)
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1. ceturksnī:
- Izstrādāti individuālie atbalsta plāni cilvēkam ar garīga rakstura
traucējumiem (21).

2. ceturksnī
- Izstrādāti individuālie atbalsta plāni 48 cilvēkam ar garīga
rakstura traucējumiem.
3. ceturksnī
- Pārskata periodā sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 164
bērniem ar FT, sniegti sociālās aprūpes pakalpojumi 35 bērniem
ar FT, sniegts dienas aprūpes centra pakalpojums 1 bērnam;
Pārskata perioda sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi
54 pieaugušajiem.
4. ceturksnī:
- Pārskata periodā sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 189
bērniem ar FT, sniegti sociālās aprūpes pakalpojumi 37 bērniem
ar FT, sniegts dienas aprūpes centra pakalpojums 1 bērnam;
Pārskata perioda sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi
78 pieaugušajiem;
Nodrošināta sociālo pakalpojumu eksperta darbība DI projekta
ietvaros;
Pielāgotas un speciālās pakalpojumu infrastruktūras attīstība DI
procesa īstenošanai - Valmieras pašvaldībā darbu uzsācis grupu
dzīvokļa pakalpojums, uz to pārcēlušies 5 cilvēki no VSAC.
Īstenoti pasākumi sociālo pakalpojumu pārvaldības un kvalitātes
uzlabošanai reģionā (9)

1. ceturksnī:
- Turpināts darbs pie apmācību programmas izstrādes sociālo
mentoru un VSAC speciālistu apmācībai (1);
Sniegtas konsultācijas klātienē Vidzemes pašvaldībām par DI
ieviešanu (26);
Īstenotas pārbaudes pašvaldībās (8).
2. ceturksnī:
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- Turpināts darbs pie apmācību programmas izstrādes sociālo
mentoru un VSAC speciālistu apmācībai (1);
Sniegtas konsultācijas klātienē Vidzemes pašvaldībām par DI
ieviešanu (26);
Īstenotas pārbaudes pašvaldībās (8);
Sagatavoti DI plāna grozījumi un iesniegti Sociālo pakalpojumu
padomē izvērtēšanai
Mazsalacas, Alūksnes, Amatas, Smiltenes novadiem sniegtas
konsultācijas un ieteikumi DI ERAF infrastruktūras projektu
realizācijai, t.sk. par plānoto pakalpojumu kvalitātes
nodrošināšanu.
3. ceturksnī:
- Sagatavoti DI plāna grozījumi, ņemot vērā izmaiņas Alūksnes
infrastruktūras risinājumos (1); Sniegtas konsultācijas Vidzemes
pašvaldībām par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
sniegšanu (26);
Izstrādāti atbalsta plāni cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem
(20).
4. ceturksnī:
- Izstrādāti atbalsta plāni cilvēkiem ar garīga rakstura
traucējumiem (20); Sniegtas konsultācijas Vidzemes pašvaldībām
par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu (26).
Īstenoti pasākumi energoplānošanas un energopārvaldības koordinācijas
uzlabošanai (2)

1. ceturksnī:
- 22 skolas pieteikušās programmā "efektīvs enerģijas patēriņš
izglītības iestādēs). Sagatavots un izsūtīts mācību materiāls
skolām (3) Apkopoti ikmēneša enerģijas patēriņa dati par katru
skolu, kas piedalās programmā (22).
2. ceturksnī:
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- Apkopoti ikmēneša enerģijas patēriņa dati par katru skolu, kas
piedalās programmā (22).
3. ceturksnī:
- Turpinās skolu programma "Efektīvs energijas patēriņš izglītības
iestādēs", katru mēnesi tiek apkopoti ikmēneša patēriņa dati par
katru skolu (22). Programmā iesaistīto skolu pārstāvjiem,
pašvaldību pārstāvjiem tika organizēts seminārs (1) - gan par
darbu programmas ietvaros, gan arī sniedzot papildus informāciju
par energoefektivitātes jautājumiem, kā arī EM pārstāvju
prezentācija par Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2020–
2030.
4. ceturksnī:
- Turpinās skolu programma "Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības
iestādēs", katru mēnesi tiek apkopoti ikmēneša patēriņa dati par
katru skolu (22). Sagatavoti un izsūtīti mācību materiāli skolām
(3);
Datu par ZTCAS sistēmu pieejamību Vidzemes reģiona pašvaldību
publiskajās ēkās apkopojums (1);
Projekta partneru izveidotās datu bāzes pielietojums. Projekta
LowTEMP sasniegumu prezentācija Ekonomikas Ministrijas
organizētajā forumā 21.11.2019., Rīgā (1)
Īstenoti pasākumi lai veicinātu sabiedrības informēšanu un iesaisti
energoplānošanā (8)

1. ceturksnī:
- 27.02.2019. Vidzemes inovāciju nedēļas ietvaros tika organizēta
sanāksme (1) par tēmu "Laba iekštelpu klimata priekšrocības".
2. ceturksnī:
- 17.06.2019. paneļdiskusija (1) "No saules līdz elektrībai", 17.18.06.2019.pieredzes apmaiņas brauciens (1) “Energopārvaldības
risinājumi kaimiņu pašvaldībās – Daugavpils un Visaginas
pašvaldība Lietuvā”;

PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS 2019

Apmācības par programatūras lietošanu, kas vērsta uz Zemas
temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmu lietošanu (1)
28.05.".
3. ceturksnī:
- Tika organizēta tikšanās ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem,
kas prezentēja un organizēja diskusiju par Nacionālo enerģētikas
un klimata plānu 2020-2030 (1);
Datu vākšanas un apkopošanas par ZTCAS sistēmu pieejamību
Vidzemes reģiona pašvaldību publiskajās ēkās. Pētījuma
sagatavošana, nodošana, pieņemšana un prezentācija
(19.09.2019). Jaunās programmatūras, ko ieviesuši projekta
partneri no Lietuvas apguve, pielietojums datu ievadīšanai
06.09.2019. (1);
4. ceturksnī:
- Sagatavota un izsūtīta ieinteresētajām pusēm projekta
starptautiskā ziņu lapa par projekta ietvaros īstenotajām
aktivitātēm, pilotvietām (1).
Īstenoti pasākumi lai veicinātu sabiedrisko, privāto ēku un uzņēmējdarbībā
izmantoto ēku energoefektivitātes paaugstināšanai (1)

1. ceturksnī
- Noslēgti sadarbības līgumi ar Kocēnu novada domi (EPC
testēšana), Vidzemes slimnīcu ("Finansējuma piesaiste" testēšana
) un Gulbenes novada domi ("Ražojošais patērētājs"
testēšana) par finanšu instrumentu testēšanu (3) Noslēgti līgumi
(22) Vidzemes plānošanas reģionā esošām skolām par finanšu
instrumenta "Zaļās nomas līgums" testēšanu;
Uzsākts darbs pie Pilota vietas PII "Pienenīte", Alūksnē
pielāgošanas ZTCAS sistēmām ( līgums ar pakalpojuma sniedzēju
noslēgts 2019. gada februārī) (1)
2. ceturksnī:
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- 07.05.2019. tiešsaistes sanāksme (1) Baltijas jūras reģiona valstīs
piedāvātajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem ēku
energoefektivitātes paaugstināšanai.
Apmācības par programatūras lietošanu, kas vērsta uz Zemas
temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmu lietošanu (1)
28.05."
3. ceturksnī:
- Pilotprojekta PII "Pienenīte", Alūksnē pielāgošanas ZTCAS
sistēmām (1). Sistēmas uzstādīšanas pārbaude, process (16.07.
2019) (1). Sistēmas uzstādīšana, nodošana, pieņemšana, sistēmas
prezentācija (26.09.2019)(1)
4. ceturksnī:
- Sagatavots informatīvs ziņojums Vidzemes slimnīcai par
finansējuma piesaistes iespējām, kā arī alternatīvām finansējuma
iespējām (1).
Testējot projekta ietvaros izstrādātu energoefektivitātes izmaksu
aprēķina rīku, veikti aprēķini 5 pašvaldību ēkām par izmaksu
efektivitāti konkrētiem energoefektivitātes pasākumiem;
Pilotprojekta PII "Pienenīte", Alūksnē uzstādītās ZTCAS sistēmas
un monitorēšanas uzsākšana jaunajā apkures sistēmā. Datu
vākšana, monitorēšana. ( piem. oktobris 2019 pret oktobris 2018
apkures ietaupījums par 47%) . Sistēmas lietošanas apmācība PII
iestādes darbiniekiem un informatīvas apmācības pašvaldībai
(17.12.2019);
Sižeta par LowTEMP pilota vietas PII Pienenītes sasniegumiem
filmēšana, veidošana (1)
Īstenoti pasākumi sabiedriskā transporta pakalpojumu pilnveidošanai (2)

1. ceturksnī
- Mobilitātes centra izveide, nodrošinājums ( kopš 2019 gada
marta darbā mobilitātes centra koordinators, darbojas telefons,
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notikusi informatīvā kampaņa Mazsalacā ( 04.03.2019) un
Alūksnē ( 12. un 13.03.2019) pilota teritorijās;
Tikšanās ar Satiksmes ministru T. Linkaiti (1) 25.03.
2. ceturksnī
- Iepirkuma Pilotprojekta Transports pēc pieprasījuma ieviešana
Alūksnes un Mazsalacas novada pilota teritorijās ( iepirkuma
izstrāde, izsludināšana 26.06.2019 ) (1)
Darba grupu vadīšana ar Latvijas projekta partneriem Auto
Transporta Direkciju un Vidzemes Augstskolu." (3)
3. ceturksnī:
- TPP programmatūras pielāgošana pilota vajadzībām
programmatūras izstrāde un pielāgošana , testēšana ( 12.07.
2019, Cēsīs) (1). Pilotprojekta Transports pēc pieprasījuma
ieviešana Alūksnes un Mazsalacas novada pilota teritorijās (
iepirkuma izstrāde ar papildinājumiem, atkārtota izsludināšana
3.09 2019 ) (1). Mobilitātes centra darbības nodrošinājums –
koordinatora darbs ar TPP potenciālajiem lietotajiem, atbildes uz
telefona zvaniem, anketu reģistrēšana.
Komunikācijas darbi ar Mazsalacas un Alūksnes novada
pašvaldībām par plānoto pakalpojumu TPP ( raksti vietējos
laikrakstos)
Gala nodevuma – likumdošanas rekomendācijas izstrāde (1);
Izstrādāti projekta komunikācijas materiāli, izveidota projekta
Facebook lapa. Noorganizēts projekta uzsākšanas nacionālais
pasākums ar ieinteresēto pušu dalību Rīgā.
4. ceturksnī:
- TPP programmatūras Pilotprojekta Transports pēc pieprasījuma
ieviešana Alūksnes un Mazsalacas novada pilota teritorijās
darbības uzsākšana (1); Mobilitātes centra darbības
nodrošinājums – koordinatora darbs ar TPP lietotajiem, atbildes
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uz telefona zvaniem, anketu reģistrēšana, pakalpojuma
izskaidrošana.
Komunikācijas, informatīvie darbi ar Mazsalacas un Alūksnes
novada pašvaldībām un pakalpojuma TPP lietotājiem ( raksti
vietējos laikrakstos, pašvaldībā informatīvie materiāli, ziņas
reģionālajā un valsts medijos).
Darba grupa ar ATD, Rīga, 11.10. 2019) (1);
Partneru darba grupa ar VA par monitorēšanas datu vienādošanu
Rīgā, valmieras pārstāvniecībā 26.11.2019 (1);
Līguma par TPP pakalpojuma nodrošināšanu Alūksnē un
Mazsalacā noslēgšana (1);
Programmatūras lietošanas apmācības ar pārvadātājiem,
Mazsalacā un Alūksnē (1);
Pilota TPP pirmo braucienu reģistrēšanas uzsākšana (1);
Braucēju, TPP pakalpojuma lietotāju datu monitorēšana (1);
Datu publiskošana medijiem.
Īstenoti pasākumi reģiona uzņēmējdarbības vides un ekonomikas attīstības
pārvaldības uzlabošanai (7)

1. ceturksnī
- Izstrādāts izpētes dokumenta ziņojums par viedās
specializācijas tālāku ilgtspējīgu attīstību Vidzemes plānošanas
reģionā, kas kalpos par pamatu Rīcības plāna izstrādei (1);
Sagatavotas video lekcijas no inovāciju konferences par kā viedās
specializācijas stratēģijas (S3) pārvērst mazo un vidējo uzņēmumu
(MVU) praktiskās darbībās reģiona kopējai attīstībai (2);
Izgatavots pārrobežu viedās specializācijas stratēģijas
metodoloģijas drukātais materiāls - grāmata, kā arī interneta vidē
lietojamo versiju dizains;
Turpinās darbs pie pārrobežu inovāciju brokeru tīkla izveides
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projekta pārstāvis piedalījies Latvijas bioekonomikas un
ilgtspējīgo resursu vadības centra seminārā 1.martā, prezentējot
pieredzes apmaiņas braucienu Norvēģijā/Zviedrijā (1);
Uzsākts darbs pie informācijas vākšanas, lai testētu projekta
ietvaros izstrādāto BIOBORD platformu;
Izstrādāts rīcības plāns par videi draudzīgu inovāciju veicināšanu
un šķēršļiem MVK atbalsta sistēmā (1) Izstrādāts rīcības plāns par
uzņēmējdarbības veicināšu tūrisma galamērķos (1).

2. ceturksnī:
- Izstrādāts Rīcības plāns uzņēmējdarbības veicināšanai tūrisma
galāmērķos (1);
Dalība tematiskajās on-line sanāksmēs 26.04.2019. un
16.05.2019. (2); Nodrošināta projekta komandas dalība projekta
partneru sanāksmē Viļņā, Lietuvā 18.-19.06.2019 (1); Tiek
gatavota 1. pārskata perioda atskaite (1)

3. ceturksnī:
- 22.08.2019. organizēts seminārs, kā ietvaros diskutēts par
rīcības plānu (1);
Izstrādāts rīcības plāns par viedo specializācijas jomu ieviešanu
reģionā (1); Turpinās pilotprojekts uzņēmēju ārvalstu sadarbības
partneru meklēšanai inovāciju radīšanai (1); izstrādāts rīcībplāns
zināšanās balstītas bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšanai
reģionā (1);
nodrošināta Vidzemē esošo bioekonomikas inovāciju
pakalpojumu atspoguļošana platformā BIobord (13)
4. ceturksnī:
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- Organizētas vietējā informācijas diena 15.10.2019. (1) un
prezentēts izstrādātais rīcības plāns (1);
Izstrādāts rīcības plāns inovācijas veicināšanai uzņēmumos (1);
Iesaiste organizatoriskajos darbos un dalība starptautiskajā
konferencē Briselē 9.oktobrī (1); Turpinās pilotprojekts uzņēmēju
ārvalstu sadarbības partneru meklēšanai inovāciju radīšanai (1);
Uzsākts darbs pie uzņēmumu inovāciju kapacitātes celšanas
pasākuma – Vidzemes inovāciju konferences, kas notiks 2020.g.
27.februārī (1);
Uzsākti pirmie plānošanas darbi otrajai starptautiskajai projekta
konferencei jūnijā (1); Dalība tematiskos pasākumos-darbnīcās
Briselē 12.-14.novembrī un 25.novembrī (2), Tamperē, Somijā,
23.oktobrī (1) un forumā Valmierā 21.-22.novembrī (1);
Dalība brokeru tīkla kapacitātes celšanas mācībās un uzņēmumu
vizītēs Dānijā 26.-28.novembrī (1);
Organizētas mācības – seminārs Vidzemes uzņēmējiem par
bioekonomikas produktu un procesu inovācijām Līgatnē,
15.10.2019 (1);
Nodrošināta pasākuma rezultātu komunikācija (1);
Sagatavots video materiāls par bioekonomikas inovāciju forumu
Vidzemē (1);
Turpinās darbs pie platformas Biobord funkcionalitātes
uzlabošanas;
Sadarbībā ar VRI, nodrošināta vairāk kā (20) Latvijas lietotāju un
(10) projekta BeuBio kolēģu reģistrācija platformā;
Turpinās darbs pie labo prakšu publikācijas (25);
Prezentēta bioekonomika un projekta rezultāti Valsts lauku tīkla
26 biroju un centrāles kopsapulcē Ozolniekos 12.11.2019. (1);
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Sniegtas rekomendācijas vairāku lauku attīstības atbalsta
programmu uzlabojumiem (1);
Nodrošināta rīcības plāna ieviešana un uzraudzība (1); organizēta
atskaites sanāksme ar LR IZM un LR EM iesaistīto pušu
pārstāvjiem Rīgā, 13.12.2019. (1).
Īstenoti pasākumi reģiona uzņēmēju, izglītības un pētniecības iestāžu
sadarbības un zināšanu pārneses uzlabošanai (12)

1. ceturksnī
- Nodrošinātas Vidzemes plānošanas reģiona iesaistīto pušu
sanāksmes (2);
Organizēta Vidzemes inovāciju konferencē (1);
Īstenots VPR pilotprojektu, organizējot forumu Vidzemes
uzņēmējiem par bioekonomikas produktu un procesu inovācijām
13.martā (1);
sagatavots video materiāls par bioekonomikas inovāciju forumu
Vidzemē projekta rezultātu izplatīšanai (1);. Sagatavotas video
lekcijas no bioekonomikas inovāciju foruma to tālākai izplatīšanai
(1);
Noorganizēta sanāksme (1) 28.02.2019. noorganizēts reģionālais
projekta rezultātu izplatīšanas pasākums (1);
Projekta komanda no 5.-7. martam piedalījusies projekta
rezultātu izplatīšanas pasākumā Nīderlandē;
Izstrādāts komunikāciju materiāls, lai stiprinātu pārrobežu
sadarbību kokapstrādes un mēbeļu sektorā starp Vidzemes
plānošanas reģiona un Veru apgabala uzņēmējiem, veicinātu
inovācijas nozarē un uzņēmumu eksportspēju kokapstrādes jomā
(1)
Izstrādāts Rīcību plāns (1)
2. ceturksnī
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- Dalība tematiskajās on-line sanāksmēs 26.04.2019. un
16.05.2019. (2); Sagatavots analītiskais ziņojums par reģionālo
atbalsta sistēmu aprites bioekonomikas attīstībai Latvijā (1);
3. ceturksnī:
- Nodrošināta labās prakses pieredzes pārņemšanas vizīte "Open
Lab Skane" Zviedrijā, 25.-26.09.2019. iesaistot Vidzemes
Augstskolas un LR Ekonomikas ministrijas pārstāvjus, (1);
Noorganizētas ieinteresēto pušu sanāksmes un diskusijas rīcības
plāna izstrādei - 22.08.2019; (1); diskusija ar MVU
29.08.2019.(1); dalība pieredzes apmaiņas vizītē ar deleģēto IZM
pārstāvi Somijā, Kajāni no 30.09.-03.10.2019 (1); Nodrošināta
tūrisma uzņēmēju dalība apvienotajos Igaunijas un Latvijas
semināros (1); Nodrošināta tūrisma ceļu uzņēmēju dalība
vietējos semināros (1).
4. ceturksnī:
- Uzsākts darbs pie uzņēmumu inovāciju kapacitātes celšanas
pasākuma – Vidzemes inovāciju konferences, kas notiks 2020.g.
27.februārī (1);
Sagatavoti aprites bioekonomikas uzņēmējdarbības labās prakses
gadījumu apraksti (3);
Īstenoti pasākumi, lai veicinātu degradēto teritoriju revitalizāciju (1)

1. ceturksnī
Uzsākta pilotvietas izpēte (1)
2. ceturksnī
- Pabeigta piesārņotas pilotvietas izpēte (1)

Īstenoti pasākumi, lai veicinātu uzņēmēju iesaisti esošajos klāsteros un
atbalstītu jaunu klasteru un sadarbības tīklu veidošanos (1)
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3. ceturksnī
- Noorganizēts 1 mācību brauciens Latvijas uzņēmējiem uz
Igauniju, veicinot pieredzes apmaiņu un mācīšanos no labās
prakses piemēriem. (1)

Īstenoti pasākumi, lai veicinātu reģiona uzņēmumu un pakalpojumu virzību
vietējā un eksporta tirgū (1)

1. ceturksnī
- Sadarbībā ar igauņiem noorganizēts
starptautiskas koksnes un
mēbeļu izstādes IMM Cologne izstādes
apmeklējums abu reģionu uzņēmējiem (1),
Nodrošināta Vidzemes uzņēmēju dalība starptautiskā produktu
ražotāju izstādē "Zaļā nedēļa", Berlīnē (1);
Organizēta sanāksme Tūrisma speciālistiem, uzņēmējiem (1);
Nodrošinātas konsultācijas uzņēmējiem (1);
Sagatavota: Kopīga pārrobežu kulināro tūrisma ceļu karte (1);
Sagatavota tematiskā krāsojamā lapa bērniem, izmantošanai
ēdināšanas uzņēmumos (Makets un drukas fails) (1);
Pabeigts darbs pie Via Hanseatica mājas lapas tehniskajiem
uzlabojumiem (1);
2. ceturksnī
- Nodrošināta Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera
biedru dalība pieredzes apmaiņas vizītē Polijā 3.-6.06.2019.
RDI2CluB projekta ietvaros (1);
30.05.2019. Valmierā noorganizēta reģionālā tikšanās par
Mežtakas izstrādi - saskaņošana ar tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem, TIC, 30 dalībnieki.
Uzsākts darbs pie Mežtakas trases apzināšanas VPR teritorijā
Uzsākta dalība Mežtakas maršruta apsekošanā (1)
3. ceturksnī
- Organizētas un apmeklētas inovāciju brokeru mācības Rīgā (1);
Organizēts Inovāciju brokeru tīkla izplatīšanas pasākums Valmierā
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22.09. uzņēmējiem un uzņēmējus atbalstošajām organizācijām
(1); Nodrošinātas konsultācijas uzņēmējiem (1); pabeigts darbs
pie reģionālā tūrisma ceļa "TasteHanseatica" brošūras izstrādes
(LV, RU, ENG, EE un DE valodās); turpinās darbs pie mājas lapas
jaunā satura veidošanas, papildināšanas ar objektu un maršrutu
aprakstiem, foto ievietošanu; noorganizēta 1 mēdiju vizīte (1).
4. ceturksnī
- Dalība brokeru tīkla kapacitātes celšanas mācībās un
uzņēmumu vizītēs Dānijā 26.-28.novembrī (1).
Uzsākts darbs pie Mežtakas ceļveža izstrādes (1);
Sagatavoti aprites bioekonomikas uzņēmējdarbības labās prakses
gadījumu apraksti (3);
Īstenoti pasākumi, lai veicinātu reģiona kultūras un dabas mantojuma
saglabāšanu un attīstību (1)

1. ceturksnī
- Organizēts sabiedrības izglītošanas pasākums -seminārs par
dabas un kultūras mantojumu, ar mērķi informēt un izglītot
vietējo sabiedrību ar dabas un kultūras mantojuma potenciālu,
vienlaikus informējot par Vidzemes kultūras programmā iekļauto
jauno prioritāti (1);
Sniegts mentoringa pakalpojumi (4) industriālā mantojuma
objektu īpašniekiem, apsaimniekotājiem par veiksmīgu
jaunizveidotā tūrisma produkta attīstību un virzīšanu tirgū;
Sagatavoti individuāli pārskati/ priekšlikumi, katram objektam par
pašreizējās situācijas novērtējumu un attīstības iespējām,
uzsverot industriālā mantojuma priekšrocības (4) -Gulbenes depo,
Līgatnes papīrfabrikas strādnieku dzīvokli, Ķoņu dzirnavas,
Zilākalna ūdenstorni;
2. ceturksnī
- Organizēts seminārs un ideju darbnīca "Profesionālā pilnveide
kultūras un dabas mantojuma izmantošanai konkurētspējas
stiprināšanai tūrismā" (1). VKP (Vidzemes kultūras programma)
nolikumā iekļauta jauna prioritāte "Sabiedrības iesaiste dabas un
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kultūras mantojuma vērtības apzināšanā un integrētā attīstībā,
iesaistot un informējot sabiedrību par iespēju brīvprātīgi veikt
dabas un kultūras mantojuma vērtību apzināšanu un uzturēšanu".
Atbalstīti (24) VKP projekti, kas atbilst šai aktivitātei".
3. ceturksnī
- Īstenoti (saņemtas atskaites) 4 no 24 VKP projektiem, kas atbilst
prioritātei "Sabiedrības iesaiste dabas un kultūras mantojuma
vērtības apzināšanā un integrētā attīstībā, iesaistot un informējot
sabiedrību par iespēju brīvprātīgi veikt dabas un kultūras
mantojuma vērtību apzināšanu un uzturēšanu"; nodrošināta
mediju tūre Igaunijas mediju pārstāvjiem (blogeri, žurnālisti, radio
pārstāvji) (5), nodrošināta izstrādātā ceļveža tulkošana vācu
valodā un ievietošana projekta mājas lapā (1).
4. ceturksnī
- Īstenoti (saņemtas atskaites) 20 no 24 VKP projektiem, kas
atbilst prioritātei "Sabiedrības iesaiste dabas un kultūras
mantojuma vērtības apzināšanā un integrētā attīstībā, iesaistot
un informējot sabiedrību par iespēju brīvprātīgi veikt dabas un
kultūras mantojuma vērtību apzināšanu un uzturēšanu". ;
Uzsākts darbs pie Mežtakas ceļveža izstrādes (1);
Tikšanās ar VARAM un KM pārstāvjiem saistībā par politikas
instrumenta īstenošanas gaitu. Tikšanās tika organizēta 16.
decembrī Kultūras ministrijas telpās, tikšanās tika iniciēta no
Kuldīgas pašvaldības un VPR puses, lai izrunātu aktuālus
jautājumus par politikas instrumentu gaidu (VPR gadījumā - SAM
5.5.1.)
Dalība projekta “UrbanLinks 2 Landscape" pasākumā,
21.11.2019., pasākums tika organizēts VARAM ministrijas telpās,
Peldu ielā 25.
Īstenoti pasākumi, lai veicinātu reģiona tūrisma un kultūras pasākumu
piedāvājumu (4)
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1. ceturksnī

- Sagatavots pieteikums VKKF un LVM mērķprogrammai "Atbalsts
kultūras programmām reģionos". Saņemts finansējums projekta
īstenošanai (1). Nodrošināta Livonijas kulināro tūrisma ceļu
uzņēmēju dalība (3) apvienotajos Igaunijas un Latvijas semināros;
Noorganizētas uzņēmēju konsultācijas par tēmu "Kvalitatīva viesu
uzņemšana, ekskursiju un degustāciju vadīšana". (1)
2. ceturksnī
- Nodrošināta tūrisma uzņēmēju dalība apvienotajā Igaunijas un
Latvijas seminārā "Garšu saderības veidošana starp vietējiem
ēdieniem un dzērieniem" (1) Noorganizētas uzņēmēju
konsultācijas par tēmu "Vietas tēla radīšana ar radošu dizaina
risinājumu palīdzību, pasākumu un svētku noformēšana" (1)
3. ceturksnī
- Veikts publiskais iepirkums kulināro maršrutu uzņēmēju dalībai
3 gastronomijas festivālos LV. (1)
4. ceturksnī
- Īstenots VKKF un LVM mērķprogrammas "Atbalsts kultūras
programmām reģionos" projekts "Vidzemes kultūras programma
2019" (1)
Īstenoti pasākumi, lai veicinātu mobilitātes plāna ieviešanu reģionā (1)

1. ceturksnī
- Nodrošināta Vidzemes reģiona investīciju un mobilitātes plāna
2030 izplatīšana ieinteresētajām pusēm elektroniskā formātā,
Organizēts viens mācību seminārs par mobilitātes pakalpojumu
uzlabošanu pašvaldību speciālistiem (14.marts, 30 dalībnieki) (1),
Nodrošinātas projekta publicitātes aktivitātes (2 raksti; 1 twitter
ziņa, 1 facebook ziņa, 1 sižets reģionālajā televīzijā).

Īstenoti pasākumi, lai veicinātu un stiprinātu teritorijas attīstības
plānošanas kapacitāti un vietējo rīcības grupu aktivitātes (1)
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1. ceturksnī

- Izstrādāts publiski pieejams dokuments "Stratēģija piesārņoto
un potenciāli piesārņoto vietu pārvaldībai un komunikācijai ar
zemes pārvaldītājiem" (1)
2. ceturksnī
- 28.05. 2019. noorganizēts seminārs/diskusija Rīgā "Piesārņotu
un potenciāli piesārņotu vietu pārvaldība Latvijā" Valmierā, 70
dalībnieki no pašvaldībām, Valsts vides dienesta un Reģionālajām
vides pārvaldēm, VARAM, uzņēmumiem.(1);
Darbs pie situācijas analīzes izpētes par sabiedrības līdzdalības
aktivitātēm, t.sk. līdzdalības budžētēšanas aktivitātēm Vidzemes
reģionā (1);
3. ceturksnī
- Dalība VARAM vasaras skolā (1)
4. ceturksnī
- Dalība seminārā par Transporta plānošanu 16.11.2019.(1);
Īstenoti pasākumi, lai veicinātu izglītības satura pilnveidošanu atbilstoši
darba tirgus vajadzībām un uzņēmējspēju attīstībai (2)

1. ceturksnī
- Izveidota projekta CREATE virtuālā platforma ar metodēm
pieaugušo izglītības ieviešanas labo prakšu pārņemšanai. (1)
2. ceturksnī
- 24. aprīlī Vidzemes plānošanas reģions un Latvijas Pieaugušo
izglītības apvienība organizēja semināru “Pieaugušo izglītība
reģionu attīstībai un konkurētspējai”.(1) Pasākumā piedalījās
dažādas iesaistītās puses: valsts institūcijas, nevalstiskais sektors
un uzņēmēji, lai diskutētu par nozarē aktuāliem jautājumiem.
3. ceturksnī
- Uzsākts darbs pie studiju/apmācību moduļu/programmas
izstrādes (1)
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4. ceturksnī
- Virtuālo platformas izveide (1) – politikas rīku apkopojumu
pieaugušo izglītības piedāvājuma pilnveidei.
Izstrādātā platforma, kurā informācija lasāma arī latviešu valodā,
piedāvā pieaugušo izglītības politikas veidotājiem idejas un
konkrētus rīkus, kas varētu palīdzēt dažādos pieaugušo izglītības
piedāvājuma izstrādes posmos - politikas plānošanā, formulēšanā,
ieviešanā un, visbeidzot, uzraugot plānoto.
Īstenoti pasākumi, lai veicinātu un attīstītu tūrisma un kultūras
piedāvājumu reģionā (1)

1. ceturksnī
- Izsludināts projektu konkurss (1) "Vidzemes kultūras
programma 2019". Saņemts 131 pieteikums.
2. ceturksnī
- Sagatavotas projekta idejas partnera sadaļas EST-LAT projektu
"Ezeru mantojums" un “Virtuālā realitāte VR” pieteikumiem (2)
Atbalstīti 58 (no 131) VKP (Vidzemes kultūras programmas 2019)
projektu pieteikumi .
Noorganizēta mediju tūre 9 mediju pārstāvjiem no Latvijas, ar
mērķi popularizēt industriālā mantojuma objektus un vienoto
industriālā mantojuma maršrutu, kas tapis projekta ietvaros
Vidzemē. (1) Nodrošināta brošūras - ceļveža druka un izplatīšana,
kas atspoguļo informāciju par izveidoto industriālo maršrutu. (1)
3. ceturksnī
- Īstenoti (saņemtas atskaites) 14 VKP atbalstītie projekti;
Veikts publiskais iepirkums kulināro maršrutu uzņēmēju dalībai 3
gastronomijas festivālos LV (1)
4. ceturksnī
Īstenoti (saņemtas atskaites) 44 VKP atbalstītie projekti.
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Īstenoti pasākumi, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā (1)

1. ceturksnī
- Noorganizēts seminārs "Piesārņotu un potenciāli piesārņotu
vietu pārvaldība" Valmierā (1) 36 dalībnieki no pašvaldībām (tai
skaitā arī Latgales un Rīgas reģiona), Reģionālajām vides
pārvaldēm, VARAM;
sagatavota kontaktu datubāze (1);
Izstrādāts atkritumu audita rīks/metodika latviešu un angļu
valodās (1);
Alūksnē noorganizētas apmācības pedagogiem par atkritumu
audita metodikas pielietošanu, 29 dalībnieki (1);
Nodrošināta publicitāte sociālajos kontos (2);
2. ceturksnī
- Dalība Latvijas Lauku kopienu 4. parlamentā (6.-7. jūnijs,
Zaļenieki) (1) Sagatavots ziņojums (1);
28.05. 2019. noorganizēts seminārs/diskusija Rīgā "Piesārņotu un
potenciāli piesārņotu vietu pārvaldība Latvijā" Valmierā, 70
dalībnieki no pašvaldībām, Valsts vides dienesta un Reģionālajām
vides pārvaldēm, VARAM, uzņēmumiem.(1);
Sagatavota kontaktu datubāze (1);
Veikti atkritumu auditi un izstrādāti rīcības plāni atkritumu
daudzuma samazināšanai Vidzemes skolās un bērnudārzos (15) Valkas PII ""Pasaciņa"", Vestienas pamatskola, Straupes
pamatskola, Gulbenes sākumskola, Madonas pilsētas vidusskola,
Valmieras PII ""Vālodzīte"", Stalbes vidusskola, Valmieras Zaļā
skola, Ziemeru pamatskola, Alūksnes PII ""Sprīdītis"", Valmieras
PII ""Krācītes"", Pastariņa sākumskola, Cēsu 3.PII, Rāmuļu
pamatskola; Noorganizēta skolotāju tikšanās 10.06.2019. par
atkritumu audita rezultātiem (1), nodrošināta aktivitāšu
publicitāte, sagatavota un iesniegta projekta partnera atskaite (1)
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3. ceturksnī
- Nodrošināta situācijas analīzes izpēte par sabiedrības līdzdalības
aktivitātēm, t.sk. līdzdalības budžētēšanas aktivitātēm Vidzemes
reģionā angļu valodā (1); izgatavots informējošs video par
atkritumu audita rīka pielietošanu (1); uzsākta rīcības plānu
ieviešana (13);
4. ceturksnī
- Noorganizēts Igaunijas-Latvijas skolotāju pieredzes apmaiņas
pasākums 23.11.2019. Daibē, (1) (37 dalībnieki);
Turpināts darbs pie rīcības plānu ieviešanas skolās (14);
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)

2. ceturksnī:
- Sniegti atzinumi (2) Pārgaujas novada AP 1 redakcijas,
Beverīnas novada AP 1. red.
3. ceturksnī:
- Sniegti atzinumi (3) Lubānas novada AP 1. redakcija (1);
pilnveidotā redakciju (1), Rūjienas novada AP 1.red.(1), Burtnieku
novada AP redakciju (2); Līgatnes novada IAS (1), Līgatnes novada
AP (2); Pārgaujas novada AP (1)

Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību
teritoriju plānojumu izstrādei (5)

1. ceturksnī
- Sniegti nosacījumi Valkas novada teritorijas plānojuma
grozījumu izstrādei (1)
2. ceturksnī
- Sniegti nosacījumi Cesvaines novada teritorijas plānojuma
izstrādei (1)
3. ceturksnī

PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS 2019

- Sniegti nosacījumi Alūksnes novada lokālplānojuma izstrādei
daļai
nekustamā īpašumā Ošu iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā (1);
Sniegti nosacījumi Madonas novada lokālplānojuma izstrādei
daļai
nekustamā īpašuma “Strauti”, Bērzaunes pagastā, Madonas
novadā (1);
4. ceturksnī
- Sniegti nosacījumi Madonas novada lokālplānojuma izstrādei,
teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos
Rūpniecības iela 65, Rūpniecības iela 69 Madonas pilsētā,
Madonas novadā, nekustamā īpašumā “Karjers”, Lazdonas
pagastā, Madonas novadā (2);
Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu un
lokālplānojumu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām (2)

1. ceturksnī
- Sniegti atzinumi par Alūksnes novada lokālplānojumu poligonā
"Lāčusils"Alūksnes novadā (pieejams:
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12429) un Madonas
novada lokālplānojuma 1. redakciju nekustamā īpašumā
“Norte”red. (pieejams
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12895) un Madonas
novada lokālplānojumam nekustamajam īpašumam Saules ielā
63D, Madonas pilsētā un Madonas pilsētas daļai starp Gaujas ielu
un Saules ielu (pieejams:
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_9680).(3)
4. ceturksnī
- Sniegti atzinumi Par Madonas novada lokālplānojumu "Strauti"
(1), pieejams https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14946

1.3.Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību koordinācija un pārraudzība attīstības plānošanas dokumentu izstrādē
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Dalība pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādes aktualizācijas,
ieviešanas ietvaros darba grupās, sanāksmēs(5), organizētas reģiona
pašvaldību plānotāju darba grupas (1)

1. ceturksnī
- Dalība pašvaldību AP izstrādes darba grupās- Pārgaujas novads,
Burtnieku novads (3)
4. ceturksnī:
- Organizēts seminārs attīstības speciālistiem, plānotājiem par
transporta plānošanu, Līgatnē, 16.10.2019. (1)

1.4.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)

1. ceturksnī
- Sniegti priekšlikumi NAP 2021-2027 kodolam (1)
2. ceturksnī:
- Sniegti priekšlikumi Reģionālās politikas pamatnostādņu
izstrādei (1)
Sniegti komentāri NAP 2021-2027 prioritātes “Kultūra un sports
aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei” izstrādei (1);
Sniegti komentāri NAP 2021-2027 prioritātes “Kvalitatīva dzīves
vide un teritoriju attīstība (8);
Sniegts viedoklis par VARAM sagatavoto informatīvo ziņojumu
"Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā
iedalījuma modeli” (1)
3. ceturksnī:
- Sniegts atzinums par RPP redakciju (1); Sniegti komentāri NAP
2021-2027 projektu (2); Sniegts atzinums par Nacionālā
enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030.gadam rīcības
virzieniem un to īstenošanas pasākumiem (1)
4. ceturksnī:
- Sniegts atzinums par NAP 2027 1 redakciju (1). Sagatavoti
(103) komentāri. Sniegts atzinums par NAP 2027 Vides pārskata
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projektu (1); Sniegts atzinums par informatīvo ziņojumu "Par
plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu" (1)
1.5.Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi
Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi (3), t.sk.

1. ceturksnī:
- Sagatavotas partnera sadaļas projekta LIFE-IP GreCitLat
pieteikumam (1).
2. ceturksnī:
- Sagatavotas partnera sadaļas projekta SmartLiving EstLat
pieteikumam (1);
Sagatavotas projekta idejas partnera sadaļas EST-LAT projektu
"Ezeru mantojums" un “Virtuālā realitāte VR” pieteikumiem (2)
4. ceturksnī:
- Sagatavots projekta pieteikums "Talantu ekonomiskā zona",
iesniegšanai Programmā "Urban Innovative Actions" (1)

Īstenoti pasākumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai (2)

1. ceturksnī
- Veikti DI plāna grozījumi (2) Valkas un Alūksnes novadu
Infrastruktūras risinājumu attīstībai
3. ceturksnī
- Veikti DI plāna grozījumi (1), infrastruktūras risinājumu
attīstībai

Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku personu projektu
iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai (4)

1. ceturksnī
- Sniegts atzinums Nacionālajai apakškomitejai par trīs (3) CBR
programmā iesniegtajiem projektiem: BalticLoop; Act Local un
Forest Trail.
4. ceturksnī
- Sniegts atzinums Nacionālajai apakškomitejai par deviņiem (9)
Igaunijas - Latvijas Programmā iesniegtajiem projektu
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iesniegumiem: Baltic wellness;Military Heritage;LakeHeritage;
Visible heritage; Virtual reality; WaterAct; Smart Living; EnSav;
DAML.
Nodrošināta līdzdalība darba grupās normatīvo aktu un nacionālā līmeņa
attīstības plānošanas dokumentu izstrādes/ aktualizēšanas procesā (5)

1. ceturksnī
- Dalība reģionālajos seminārā Alūksnē par RPP 2021-2027
izstrādi (1)
2. ceturksnī
- Dalība reģionālajās un tematiskajās darba grupās par Tūrisma
attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.izstrādi (3) 06.06.;
10.06..;11.06.
dalība NAP izstrādes tematiskajās darba grupās (6)
16.05.;23.05;30.05.;06.06.;13.06.;20.06.
3. ceturksnī
- Dalība NAP izstrādes ekspertu sanāksmēs (2)
4. ceturksnī
- Dalība Saeimas apakškomisijas sēdē Rīgā, 29.10.2019.;
10.12.2019.(2)

1.6.Nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām
Nodrošināta līdzdalība VARAM Koordinācijas padomē (3)

2. ceturksnī
- Saskaņots VARAM Koordinācijas padomes rakstiskās procedūras
lēmums (1)

Priekšlikumu izstrāde Valsts autoceļu sakārtošanas programmai (1)

1. ceturksnī
- Sagatavota vēstule LVC par reģiona prioritārajiem autoceļiem
valsts autoceļu sakārtošanas programmai 2020-2021. gadam (1)
4. ceturksnī
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- Izskatīts jautājums VPR Attīstības padomes sēdē, Cēsīs,
25.10.2019 (1)
Nodrošināta līdzdalība valsts institūciju izveidotajās vadības/uzraudzības un
citās komisijās (5)

1. ceturksnī
- Dalība LPS Valdes sēdē (4) 08.01.;05.02.; 21.02;26.02.;05.03.;
Dalība SIF padomē (2) 10.01; 31.01
dalība LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā (1) 09.01.;
Dalība LPS sarunās ar Ministru prezidentu (1) 15.01.;
Dalība Sabiedriskā transporta valdes sēdē (2) 18.01;
Dalība LPS domes sēdē (1) 24.01.;
Dalība Saeimas Valsts pārvaldes komisijas sēdē (1) 05.02.;
Dalība LTRK forumā Valmierā (1) 19.02.
2. ceturksnī
- Dalība LPS Valdes sēdē (3) 10.04;11.04.;30.04.
Dalība Sabiedriskā transporta valdes sēdē (2) 18.04;10.05.; 20.06.
Dalība LPS domes sēdē (1) 24.01.;
Dalība SIF padomē (2) 02.05;
dalība LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā (1) 29.05.
Dalība LAP Uzraudzības komitejā 13.06. (1)
3. ceturksnī
- Dalība LPS Reģionālās komitejas sēdē (1) 03.07.; .
Dalība Sabiedriskā transporta valdes sēdē (2) 09.07;20.09
Dalība LPS TS komitejas sēdē (1) 21.08; Dalība LPS valdes sēdē (1)
03.09.;
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4. ceturksnī
- Dalība Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu
sadarbības veicināšanai 06.11. (1), dalība Igaunijas - Latvijas
Programmas uzraudzības komitejā 05.-06.12. (1).Dalība LPS
valdes sēdē (1) 09.11.; Dalība
Latvijas Nacionālā kultūras centra konsultatīvā sanāksmē
05.12.(1)
1.7.Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbību
Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes (7)

1. ceturksnī
- Organizētas Attīstības padomes sēdes 25.01.Valkā un 29.03.
Pārgaujas novadā (2)
2. ceturksnī
- Organizētas Attīstības padomes sēde Cēsīs 24.05. (1)
3. ceturksnī
- Noorganizēta VPR Attīstības padomes sēde (1) Cēsīs
27.09.2019.
4. ceturksnī
- Noorganizēta VPR Attīstības padomes sēde, Cēsīs, 25.10.2019.
(1)

Organizēti mācību semināri darbiniekiem (2)

1. ceturksnī
- Organizēts mācību seminārs darbiniekiem (projektu
sagatavošanas specifika, datu regula) (1)
4. ceturksnī
- Organizēts mācību seminārs darbiniekiem sabiedrisko attiecību
jautājumos Cēsīs, 05.12. (1).

Organizētas VPR administrācijas darbinieku sanāksmes (6)
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1. ceturksnī

- Organizēta VPR darbinieku sanāksme 14.02. (1);
Organizētas tematiskās darba grupas par AP ieviešanas progresu
(4); Dalība plānošanas reģionu VARAM organizētajā sanāksmē
Jelgavā 08.02. (1)
2. ceturksnī
- Organizēta VPR darbinieku sanāksmes (3) 27.05.;03.06.;10.06.
3. ceturksnī
- Organizēta VPR darbinieku sanāksmes (1) .
4. ceturksnī
- Organizēta VPR darbinieku sanāksmes, Cēsīs, 20.12.2019. (1) .

Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai VPR 2019. gada
budžets (1)

1. ceturksnī

Sagatavota Vienošanās un vienošanās grozījumi par valsts budžeta
finansējuma izlietojumu un ar to saistītie pielikumi un iesniegti VARAM (3)

1. ceturksnī

- Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai VPR
2019. gada budžets (1)

- Sagatavota Vienošanās (1) un vienošanās grozījumi (1) par
valsts budžeta finansējuma izlietojumu un ar to saistītie pielikumi
un iesniegti VARAM
2. ceturksnī
- Sagatavoti vienošanās grozījumi (1) par valsts budžeta
finansējuma izlietojumu un ar to saistītie pielikumi un iesniegti
VARAM

Sagatavotas un iesniegtas VARAM ceturkšņa finanšu atskaites (4)

1. ceturksnī
- Sagatavotas un iesniegtas VARAM 2018. gada 4.ceturkšņa
finanšu atskaites (1)
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2. ceturksnī
- Sagatavotas un iesniegtas VARAM 2019. gada 1.ceturkšņa
finanšu atskaites (1)
3. ceturksnī
- Sagatavotas un iesniegtas VARAM 2019. gada 2.ceturkšņa
finanšu atskaites (1)
4. ceturksnī
- Sagatavotas un iesniegtas VARAM 2019. gada 3.ceturkšņa
finanšu atskaites (1)
Sagatavotas un iesniegtas VARAM mēneša finanšu atskaites (12)

1. ceturksnī
- Sagatavotas un iesniegtas VARAM mēneša finanšu atskaites (3)
2. ceturksnī
- Sagatavotas un iesniegtas VARAM mēneša finanšu atskaites (3)
3. ceturksnī
- Sagatavotas un iesniegtas VARAM mēneša finanšu atskaites (3)
4. ceturksnī
- Sagatavotas un iesniegtas VARAM mēneša finanšu atskaites (3)

Sagatavots un iesniegts VARAM publiskais gada pārskats (1)

3. ceturksnī
- Apstiprināts VPR publiskais pārskats (1)

Sagatavots un iesniegts VARAM gada pārskats (1)

1. ceturksnī
- Sagatavots un iesniegts VARAM gada pārskats (1)

Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba plāna ceturkšņa atskaites (4)

1. ceturksnī
- Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba plāna 2018. gada 4.
ceturkšņa atskaites (1)
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2. ceturksnī
- Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba plāna 2019. gada 1.
ceturkšņa atskaites (1)
3. ceturksnī
- Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba plāna 2019. gada 2.
ceturkšņa atskaites (1)
4. ceturksnī
- Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba plāna 2019. gada 3.
ceturkšņa atskaites (1)

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

Nodrošināti un sniegti informatīvie un konsultatīvie
pasākumi uzņēmējdarbības atbalstam

Sniegta informācija un konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību
uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu,
dažādošanu, konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu, apmācības
portāla www.latvija.lv efektīvai lietošanai, konsultācijas par dažādu
institūciju pakalpojumiem (45)

1. ceturksnī:
Organizētas biznesa konsultācijas uzņēmumiem Vidzemes
Inovāciju nedēļas ietvaros 27.02-28.02. Kopā pasākuma laikā
sniegtas aptuveni (50) konsultācijas;
20.03.2019. Valmiera. Koncertzāle "Valmiera"/2.stāvs.
Noorganizētas uzņēmēju konsultācijas (9) par tēmu "Kvalitatīva
viesu uzņemšana, ekskursiju un degustāciju vadīšana".
2. ceturksnī:
- Noorganizētas uzņēmēju konsultācijas (12) par tēmu "Vietas
tēla radīšana ar radošu dizaina risinājumu palīdzību, pasākumu un
svētku noformēšana"
3. ceturksnī
- 22.08.2019. organizēts pasākums kā ietvaros MVU pieejamas
konsultācijas par internacionalizāciju un tehnoloģiju skautu
pakalpojumiem, kopā notikušas vairāk kā (12) konsultācijas.
4. ceturksnī:
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- Organizēts informatīvs pasākums par bioekonomikas attīstību,
digitalizāciju un RIS3 nozaru attīstību Līgatnē, 15.10.2019., (1).
Kopā par atbalsta iespējām RIS3 attīstībai interesējušies 7
uzņēmumi. Noorganizēts skolēnu biznesa ideju hakatons
Gulbenē, 29. oktobrī un 5. novembrī,(2). Piedaloties trim skolām,
kopā attīstītas 8 skolēnu biznesa idejas.
2.2

Sniegti atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības
veicināšanai un nodrošināšanai

Organizēta dalība izstādēs un/vai gadatirgos (2)

1. ceturksnī:
- Vidzemes Inovāciju nedēļas ietvaros organizēta inovatīvu
Vidzemes uzņēmumu izstāde (1); Starptautiskajā produktu
ražotāju izstādē "Zaļā nedēļa" organizēta 3 Vidzemes uzņēmēju
dalība. "Zaļā nedēļa", Berlīne, Vācija. 23.01.-27.01.2019
2. ceturksnī:
- Sarunas ar Rīgas centrāltirgu un Riga Food organizatoriem par
sadarbības iespējām ar reģiona uzņēmējiem (1)
3. ceturksnī
- 27.08.2019. notikusi sanāksme ar RCT par reģiona un novada
dienu organizēšanu. Sanāksmē piedalījās 5 pašvaldības un divi
uzņēmumi. 20.07.2019. nodrošināta Livonijas kulināro tūrisma
ceļu uzņēmēju (25)dalība pasākumā "Cēsu viduslaiku tirgus",
pārstāvot kulināro ceļu "Taste Hanseatica"; 7.09.2019
nodrošināta Livonijas kulināro tūrisma ceļu uzņēmēju (25) dalība
pasākumā "Kokmuižas svētki", pārstāvot kulināro ceļu "Taste
Hanseatica".
4. ceturksnī:
- Noslēgusies pašvaldību pieteikšanās nākamā gada dalībai VPR
novadu dienām Rīgas centrāltirgū.

Nodrošināta invest.vidzeme.lv darbība (1)

1. ceturksnī:
- Nodrošināta invest.vidzeme.lv darbība
2. ceturksnī:
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- Nodrošināta invest.vidzeme.lv darbība
3. ceturksnī:
- Nodrošināta invest.vidzeme.lv darbība
4. ceturksnī:
- Nodrošināta invest.vidzeme.lv darbība
Nodrošināta plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra darbība (1)

1. ceturksnī:
- nodrošināta plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra
darbība (1)
2. ceturksnī:
- nodrošināta plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra
darbība (1)
3. ceturksnī:
- nodrošināta plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra
darbība (1)
4. ceturksnī:
- nodrošināta plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra
darbība (1)

Komersantu skaits, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju
saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītēs
(150)
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1. ceturksnī:
- Projekta "Koksne un mēbeles ietvaros" kopā uzņēmumi (10)
vesti uz starptautisku izstādi IMM Cologne; Inovāciju nedēļas
ietvaros uzņēmēji/ biznesa ideju autori (20) Projekta "Koksne un
mēbeles ietvaros" kopā uzņēmumi (10) vesti uz starptautisku
izstādi IMM Cologne; Inovāciju nedēļas ietvaros uzņēmēji/
biznesa ideju autori (20) saņēma konsultācijas pasākuma
Intensīvās biznesa konsultācijas ietvaros. Projekta "Livonijas
kulinārais ceļš" ietvaros uzņēmējiem (7) no Vidzemes nodrošināta
dalība produktu ražotāju seminārā Vidzemē par tēmu "Pieredze
lokālu alkoholisko dzērienu darīšanā, sadarbība ar restorāniem,

dzērienu saderība ar vietējām garšām, ēdieniem"; uzņēmējiem (6)
no Vidzemes nodrošināta dalība seminārā Igaunijā par tēmu "Īsās
piegādes ķēdes: vietējo produktu pārdošana saimniecību lauku
labumu veikalos, e-veikalos un tīmekļa vietnēs”; uzņēmējiem (9)
no Vidzemes nodrošināta dalība seminārā Igaunijā par tēmu
"Kulinārais mantojums un Street food"; uzņēmējiem (9) no
Vidzemes nodrošinātas konsultācijas par tēmu "Kvalitatīva viesu
uzņemšana, ekskursiju un degustāciju vadīšana". Kopā komersanti
(61) piedalījies VPR atbalsta pasākumos.
2. ceturksnī
- Dalība pieredzes apmaiņas vizītē uz Poliju 3.-6.06.2019. iesaistīti
2 komersanti (2); Uzņēmējiem (14) no Vidzemes nodrošināta
dalība seminārā par tēmu "Garšu saderības veidošana starp
vietējiem ēdieniem un dzērieniem"; Uzņēmējiem (12) no
Vidzemes nodrošinātas konsultācijas par tēmu "Vietas tēla
radīšana ar radošu dizaina risinājumu palīdzību, pasākumu un
svētku noformēšana". 23.05.2019. organizēta digitālās
transformācijas darbnīca (1) sadarbībā ar Latvijas IT klasteri un
projektu ecoRIS un RTU Cēsu filiāli, kur piedalījās uzņēmēji (8) un
apguva iespējas sava uzņēmuma digitalizācijai. Kopā uzņēmumi
(36) iesaistīti uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātēs.
3. ceturksnī:
- 22.08.2019. organizēts pasākums kā ietvaros MVU pieejamas
konsultācijas par internacionalizāciju un tehnoloģiju skautu
pakalpojumiem, kopā notikušas vairāk kā (12) konsultācijas.
4. ceturksnī
- Organizēts informatīvs pasākums par bioekonomikas attīstību,
digitalizāciju un RIS3 nozaru attīstību Līgatnē, 15.10.2019. (1)
Kopā identificētais ar uzņēmējdarbību saistīto personu skaits - 30.
2.3.

Nodrošināti citi uzņēmējdarbības atbalsta
pasākumi
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Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību
uzņēmējdarbības speciālistiem (2)

2. ceturksnī:
- 17.05.2019. noorganizēta VPR pašvaldību uzņēmējdarbības
speciālistu tikšanās. 11.-12.06. noorganizēta VPR pašvaldību

uzņēmējdarbības speciālistu pieredzes apmaiņa uz ZPR un
Lietuvu.
3. ceturksnī:
- Notikusi elektroniska saziņa un informācijas apmaiņa ar
pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (26)
4. ceturksnī:
- Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uzņēmējdarbības
speciālistiem uz Igauniju, Veru apgabalu, 30.-31.oktobrim (1)
Noorganizēta Vidzemes inovāciju konference (1)

1. ceturksnī
- No 27.02.-28.02.2019. noorganizēta Vidzemes inovāciju
konference (1)
3. ceturksnī
- Notikusi sanāksme par 2019. gada Vidzemes inovāciju nedēļas
organizēšanu (1)
4. ceturksnī
- Uzsākta VIN2020 un Inovāciju konferences organizēšana

Uzņēmējdarbības institūciju un to sniegto pakalpojumu izvērtējums (1)

2. ceturksnī
- Notiek darbs pie informācijas aktualizēšanas
3. ceturksnī
- Notiek darbs pie informācijas aktualizēšanas
4. ceturksnī
- Aktualizēts uzņēmējdarbībai pieejamais atbalsts.
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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

1. ceturksnī:
- Notikusi sanāksme(1); informācijas sagatavošana VPR attīstības
padomes sēdei (1);
izstrādāts Veiksmes veiksmes stāstu 2019 koncepts (1)
2. ceturksnī:
- Notiek Vidzemes veiksmes stāsti 2019 organizēšana
3. ceturksnī:
- 21.08.2019. norrganizēts ikgadējais VPR VUC uzņēmēju
godināšanas pasākums Vidzemes stāsti 2019. Izstrādāti
informatīvi materiāli par iedvesmojošiem Vidzmes uzņēmējiem.
http://jauna.vidzeme.lv/upload/VUC/1VPR_VeiksmesStasti_2019.
pdf
4. ceturksnī:
- Papildus nodrukāti informatīvie materiāli Vidzemes veiksmes
stāstu popularizēšanai.

Nodrošināta projekta “Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos
resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē” rezultātu
uzturēšana . Maršruta popularizēšanas pasākumi (2)

1. ceturksnī
- Sadarbības partneru sanāksme 22.janvārī. Iesniegts pieteikums
Via Hanseatica dalībai 39.Starptautiskajās Hanzas dienās Pleskavā
(1)
2. ceturksnī
- Dalība 39.Starptautiskajās Hanzas dienās Pleskavā 27.06-30.06.
(1)
3. ceturksnī
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- Atjaunota mājas lapa www.viahanseatica.info. Sadarbības
partneru sanāksme 28.08.2019. par ceļošanas akcijas
organizēšanu.
4. ceturksnī
- Īstenots maršruta popularizēšanas pasākumi (2) - ceļošanas
akcija "Kļūsti par Via Hanseatica ekspertu"; maršruta tālāka
attīstīšana - dalība Igaunijas - Krievijas programmas projekta "Via
Hanseatica Plus" sanāksmē.

4.REMIGRĀCIJAS KOORDINĒŠANA
4.1.

Reģionālā koordinatora darbības nodrošināšana

Viens koordinators katrā reģionā

1. ceturksnī:
- Remigrācijas koordinatore darbu uzsāka 14.janvārī.
2. ceturksnī:
- Nodrošināta remigrācijas koordinatora darbība
3. ceturksnī:
- Nodrošināta remigrācijas koordinācijas darbība
4. ceturksnī:
- Nodrošināta remigrācijas koordinācijas darbība

4.2.

Ārvalstīs esošu personu ( ģimeņu) konsultēšana
reemigrācijas jautājumos un reemigrējušo personu
konsultēšana

Gadā sagatavoti 300 individuālie piedāvājumi potenciālajiem
remigrantiem (vidēji 75 piedāvājumi ceturksnī)

1. ceturksnī:
- Sagatavoti 135 personalizēti piedāvājumi
2. ceturksnī:
- Sagatavoti 125 personalizēti piedāvājumi
3. ceturksnī:
- Sagatavoti 97 personalizēti piedāvājumi
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4. ceturksnī:
- Sagatavoti 48 personalizēti piedāvājumi
Atgriezušies ne mazāk kā 85 cilvēki gadā

1. ceturksnī:
- Atgriezušies 5 cilvēki
2. ceturksnī:
- Atgriezušies 64 cilvēki
3. ceturksnī:
- Atgriezušies 50 cilvēki
4. ceturksnī:
- Atgriezušies 59 cilvēki

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. pilnveidota
un attīstīta Vidzemes PR mājas lapā sadaļa “Reemigrācija”
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1. ceturksnī
- Sniegti priekšlikumi VIAA informācijas apkopojumam par
latviešu valodas apmācības iespējās; sniegts viedoklis un
informācija par remigrācijas projektu LPS; Ar Valkas, Cēsu un
Alojas ( Rīgas PR) izglītības darbiniekiem notikusi diskusija par
bērnu integrēšanu, atbalsta iespējām skolās; publicitātes
intervijas reģionālajā laikrakstā "Druva", Valmieras pilsētas
pašvaldības izdevumā; LR1 "Rīta studijā" intervija un piedalīšanās
raidījumā "Globālais latvietis", intervija LNT. Veikta informācijas
ieguves aptauja par kreditēšanas jautājumiem Latvijas
komercbankās; notikusi tikšanās un vienošanās par sadarbību ar
EURES Vidzemes koordinatori; piedalīšanās NVA Darba devēju
sanāksmē; piedalīšanās informatīvajā pasākumā
lauksaimniekiem "Saimnieku brokastis" un Vidzemes Inovāciju
nedēļā; tikšanās Latvijas Lauku konsultāciju centru par sadarbību
un informācijas apmaiņu; Piedalīšanās VARAM organizētajā gada
sanāksmē Jelgavā; sadarbība un informācijas apmaiņa ar
2018.gada pilotpašvaldībā Smilteni un Gulbeni; atbalsts un
sadarbības uzsākšana ar Valmieras pašvaldības koordinatori;
Piedalīšanās IZM konferencē 'Demogrāfiskie izaicinājumi: no

zināšanām uz rīcību"; tikšanās ar SIF pārstāvi par sadarbību
projektu konkursa remigrācijas atbalstam ( valodas apguvei)
organizēšanu; piedalīšanās ALTUM prezentācijā; ziņojums par
2018.gada rezultātiem VPR Attīstības padomes sēdē. Piedalīšanās
regulārajās koordinatoru sanāksmēs ministrijā. Izstrādāta un
nosūtīta pašvaldībām "Pašvaldību profila"aptauja. izteikti
priekšlikumi un ierosinājumi pašvaldību remigrācijas politikas
aptaujas izstrādei, kā arī priekšlikumi par grantu konkursa
nolikumu ( MK noteikumiem). Notiek sagatavošanās darbs
pašvaldību kontaktpersonu semināra organizēšanai aprīlī.
2. ceturksnī
- Piedalīšanās ĀM un LU Diasporas pētījumu centra pētījuma
prezentācijā; sniegta aptauja un viedoklis LU Diasporas pētījumu
centrā par remigrantu bērnu iekļaušanos skolās; iniciēta un
piedalījos sarunā ar IZM pārstāvjiem par izglītības jautājumiem.
Piedalīšanās divos LR1 raidījumos "Globālais latvietis" par
veselības pakalpojumiem un dzīvesvietas deklarēšanas
jautājumiem. Sniegta intervija LR 1 , LTV; reģionālajam
laikrakstam "Dzirkstele"un "Druva", reģionālajai TV par
remigrācijas jautājumiem. Piedalīšanās un priekšlikumu izteikšana
par grantu konkursu normatīvu izstrādi ( saimnieciskās darbības
atbalstam un pašvaldību atbalstam. Piedalīšanās un prezentācija
NVA organizētajā seminārā. Piedalīšanās FB platformas "KOPĀ"
diskusijā par remigrācijas sistēmu. Piedalīšanās remigrācijas
koordinatoru ikmēneša sanāksmēs, t.sk. Zemgales reģionā.
Piedalīšanās un prezentācija ICI Vidzemes seminārā Cēsīs.
Piedalīšanās Ventspils un Valmieras pašvaldību projekta
"Nākamās paaudzes inovācijas jaunu darba vietu radīšanā
"Ventspilī, kur tika diskutēts par remigrācijas veicināšanu un
remigrantu pieredzes izmantošanu. Sadarbība un atbalsts sarunu
festivāla LAMPA organizēšanā - remigrantes, jaunās uzņēmējas
dalībai. Piedalīšanās Ziemeļvalstu diasporas Izglītības un kultūras
grupas diskusijā "Diasporas bērnu pieredze Latvijas skolās".
Notiek darbs pie pasākumu organizēšanas un līdzdalības
nākamajiem periodiem. Intensīvs darbs ar iepriekšējiem -
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2018.gada, 2019. gada klientiem sakarā ar viņu atgriešanos,
plānoto atgriešanos.
3. ceturksnī
- Piedalīšanās 3x3 nometnē Vecpiebalgā diskusijā “Es un valsts”
ar diasporas pārstāvjiem par remigrācijas jautājumiem.
Piedalīšanās diskusijā Valmierā diasporas sporta nometnes
noslēgumā. Tikšanās ar diasporas pārstāvjiem no Austrālijas.
Intervija un kontaktinformācijas sagatavošana radio SWH pirmajai
intervijai ciklā ”Tikko atgriezušies” par remigrācijas jautājumiem.
Sarunu vakara “Ar pasaules pieredzi Valmierā” organizēšana un
norise Valmierā kafe “Tērbata”. Piedalīšanās diskusijā
Ziemeļvalstu diasporas kultūras grupas seminārā “Latvijas skolu
gatavība diasporas bērnam” Rīgā, privātskolā “Patnis”.
Piedalīšanās un prezentācija LU Socioloģijas un filosofijas institūta
organizētajā pasākumā “Remigrantu vecāku tikšanās”. Semināra
izglītības vadītājiem organizēšana, norsise un prezentācija
“Remigrējušo ģimeņu bērnu iekļaušanās Latvijas skolās” ,
semināra materiālu videofiksācija un ievietošana interneta vidē.
Latvijas izglītības iestāžu vadītāju aptaujas par remigrējušo bērnu
iekļaušanos skolā problemātiku un ierosinājumiem organizēšana,
datu apkopošana. Remigrantu – uzņēmēju integrēšana Vidzemes
reģiona uzņēmēju godināšanas pasākumā “Vidzemes veiksmes
stāsti”. Piedalīšanās Latvijas radio 1 raidījumā “Globālais
latvietis” par izglītības jautājumiem. Piedalīšanās diskusijā
Ziemeļvalstu diasporas kultūras grupas organizētajā seminārā
Zviedrijā par atgriešanās iespējām Vidzemē un Latvijā.
Piedalīšanās LIAA forumā “INNOVUS” Rīgā , PBLA Kultūras
konferencē Cēsīs. Intervijas un viedokļi par jautājumiem saistībā
ar remigrācijas un diasporas pasākumiem ( LTV; RE:TV; LR, SWH;
LNT ) drukātajos un elektroniskajos medijos, pēc monitoringa –
ap 50.
4. ceturksnī
- Dalība PBLA kultūras konferencē Cēsīs 30.10.2019.(1) un PLEIF
Valmierā 21.11.2019. novembrī (1), jaunu kontaktu izveidošana
un uzturēšana; ieteikumi izglītotāju - vasaras skolu skolotāju
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pieredzes - konferences organizēšanai Valmierā; dalība
M.Kaprāna pētījuma prezentācijā "Baltijas valstu diaspora
Lielbritānijā", Rīgā, LU Filozofijas un socioloģijas institūtā,
18.10.2019., (1) dalība IZM organizētajā diskusijā par pilsoniskās
sabiedrības pamatnostādnēm; piedalīšanās un nodarbību
vadīšana LVA organizētajā nometnē ģimenēm Carnikavā,
23.10.2019. (1); dalība diskusijā ar uzņēmējiem un pašvaldības
vadību par veselība aprūpes pakalpojumiem un problēmām,
Valmierā; 25.10.2019. (1); dalība konkursa "Vieta ģimenei"
vērtēšanas komisijā Vidzemē. Sniegti priekšlikumi VARAM par
turpmāko darbu un identificētajām problēmām. Sniegti ieteikumi
un konsultācijas Valmieras privātskolai par atbalsta programmu
izveidošanu remigrējušajām ģimenēm. Regulāra sadarbība ar
reģionālajiem un nacionālajiem medijiem; informācijas
publicēšana, intervijas, preses relīzes. Izveidota un publicēta
"Pieredzes stāstu" sadaļa Vidzemes PR mājas lapā sadaļā
remigrācija. Remigrējušo cilvēku pēcatgriešanās komunikācija un
saziņa Iesaistīšanās remigrantu problēmu risināšanā. Tiešsaistes
diskusija - ar sociālo forumu KOPĀ un Ziemeļvalstu kultūras un
izglītības grupas rīkotajā forumā. Izveidots informatīvais materiāls
par Vidzemes reģionu "|Vidzeme aicina".
4.3.

Remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma
saņēmēju uzraudzība

Uzraudzīti un konsultēti remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma
saņēmēji Vidzemē (2)

1. ceturksnī
- Notikušas 2 saziņas ar 2018.gada granta saņēmējiem
2. ceturksnī
- Notikusi saziņa ar 2018.gada granta saņēmējiem. Sniegtas
konsultācijas un ieteikumi.
4. ceturksnī:
- Notikusi abu 2018.gada granta finansējuma saņēmēju
uzraudzība klātienē; sagatavoti un parakstīti uzraudzības akti.

4.4.

Valsts reģionālās attīstības atbalsta pasākuma –
remigrācijas atbalsta - īstenošana
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Atbalstīti ne mazāk kā 4 saimnieciskās darbības projekti

4. ceturksnī:

- Konkursā atbalstīti 2 saimnieciskās darbības pasākumi, bet
līgums noslēgts un atbalstu saņēmis 1 pretendents. ( Otrs atteicās).
4.5.

Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumu īstenošana
pašvaldībās

Konkursa rezultātā ir atbalstīti ne mazāk kā 4 projekti pašvaldībās
remigrācijas veicināšanas aktivitāšu veikšanai

3. ceturksnī
- Izsludināts konkurss pašvaldībām remigrācijas sekmēšanas
pakalpojumu nodrošināšanai. Pieteikumus iesniedza 5 Vidzemes
pašvaldības. Atbalstu saņēma visas piecas pašvaldības.
4. ceturksnī
- Uzsāktas remigrācijas pasākumu īstenošanas aktivitātes
Valmieras pilsētas, Valkas, Smiltenes, Gulbenes un Cēsu novada
pašvaldībās.

4.6.

Metodiskais atbalsts pašvaldībām darbam ar
remigrantiem/potenciālajiem remigrantiem

Noorganizēti mācību semināri pašvaldību speciālistiem jautājumos, kas
saistīti ar pakalpojumu sniegšanu remigrantiem (2)

2. ceturksnī
- Noorganizēts seminārs pašvaldību kontaktpersonām
remigrācijas jautājumos (1); regulārs atbalsts pašvaldību
koordinatoriem, speciālistiem; sadarbība un atbalsts IC
iebraucējiem Vidzemes nodaļai. Regulāra piedalīšanās
ieinteresēto pašvaldību pasākumos - piem., "Māksla būt
uzņēmējam", "Eiropas Mazo pilsētu izaicinājumi\", kuros risina un
skar jautājumus saistībā ar remigrācijas jautājumiem. Izveidota
pašvaldību datu bāze "Pašvaldības profils remigrācijā "ar
pašvaldību piedāvātajiem pakalpojumiem. Piedalīšanās un
prezentācija Vidzemes pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta
speciālistiem par grantu konkursu. Sniegta konsultācija un
metodiskais atbalsts Cēsu novada pašvaldībai, sagatavojot
ziņojumu UNESCO Latvijas sanāksmei par imigrācijas un
remigrācijas jautājumiem.
3. ceturksnī
- Noorganizēts seminārs pašvaldību izglītības darba vadītājiem
par izglītības aktuāliem jautājumiem remigrācijas sakarā,
iekļaujošo izglītību. Sniegts praktisks un informatīvs atbalsts
pašvaldībām dažādos jautājumos saistībā ar remigrāciju. Regulāri
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pašvaldību kontaktpersonas informēju par aktuāliem un
noderīgiem jautājumiem, sniedzu nepieciešamo informāciju.
4. ceturksnī
- Regulārs metodiskais darbs, konsultāciju sniegšana ,
informēšana par aktualitātēm un iespējām u.c pašvaldībām
nozīmīgiem jautājumiem saistībā ar remigrāciju. Noorganizēts
seminārs pašvaldību sabiedrisko attiecību
speciālistiem/koordinatoriem par komunikācijas un publicitātes
nozīmi remigrācijas veicināšanā. Notikusi gada noslēguma
sanāksme pašvaldību kontaktpersonām un administrācijas
pārstāvjiem.
4.7.

Piedalīšanās diasporas pasākumos Latvijā

Dalība (2) pasākumos

3. ceturksnī
- 3x3 nometne Vecpiebalgā (1); Diasporas sporta nometne (1);
PBLA Kultūras konference (1)
4. ceturksnī
- PBLA un Valmieras Attīstības aģentūras organizētais Pasaules
Latviešu Inovāciju un ekonomikas forums, Valmiera, 21.11.2019.
(1)
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2.2. IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
2.2.1.

Teritoriālās plānošanas nodaļa

Nodaļas darbs tiek plānots un organizēts, pamatojoties uz pamatfunkcijām, kas plānošanas reģioniem
un pašvaldībām noteiktas Reģionālās Attīstības likumā, Teritorijas attīstības plānošanas likumā,
Attīstības plānošanas sistēmas likumā un Likumā par pašvaldībām:
• 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 2019. gadā Teritorijas plānošanas nodaļas prioritāte bija nodrošināt veiksmīgu attīstības
plānošanas dokumentu realizāciju un izvirzīto mērķu un prioritāšu sasniegšanu. Būtiski uzsvērt, ka tika
turpināts darbs pie VPR uzraudzības un izvērtēšanas sistēmas, ietverot tajā informāciju par veiktajām
darbībām, rezultatīvo rādītāju izmaiņām, secinājumus un ieteikumus turpmākajai rīcībai, kā arī
informāciju par atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem. Uzraudzības sistēma
sniedz objektīvu priekštatu par plānošanas dokumentu ieviešanas progresu un kvalitāti, kā arī pilda
plānošanas dokumentu monitoringa funkciju.
Teritorijas plānošanas nodaļas funkciju īstenošanas procesā pārskata gadā ir:
• sagatavots Attīstības programmas Vidusposma izvērtējuma uzraudzības ziņojums;
• Uzsākts darbs pie VPR Attīstības programmas 2021–2027. gadam izstrādes;
• 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 utt.;
• koordinēta un veicināta plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu
izstrāde, īstenošana, uzraudzība un novērtēšana;
• nodrošināta plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbība ar nacionālā līmeņa
institūcijām:
➢ nodrošināta metodiskā vadība pašvaldību sadarbības teritoriju izveidošanai atbilstoši
nacionāla un reģionāla līmeņa spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem;
➢ priekšlikumu izstrāde Valsts autoceļu sakārtošanas programmai;
➢ nodrošināta līdzdalība Koordinācijas padomes sēdēs;
➢ Dalība Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam (NAP 2021–2027) izstrādē:
✓ Latvijas Pašvaldību savienībai sniegti reģiona priekšlikumi par Pārresoru
koordinācijas centra (PKC) sagatavoto “Informatīvo ziņojumu par priekšlikumu
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par Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam (NAP 2021–2027) mērķiem,
prioritātēm un rīcības virzieniem, kā arī turpmāko izstrādes un sabiedriskās
apspriešanas procesu”;
✓ VPR pārstāvju dalība NAP 2021–2027 darba grupas "Kvalitatīva dzīves vide
un teritoriju attīstība" sanāksmēs , priekšlikumu sniegšana; ✓ Apkopoti
pašvaldību viedokļi, sagatavots un iesniegts PKC atzinums par NAP 2021–2027
1. redakciju.
Izstrādājot jaunus vai izvērtējot un aktualizējot jau esošus nacionālā, reģionālā vai vietējā līmeņa
teritorijas attīstības, kā arī nozaru politiku plānošanas dokumentus, VPR Teritorijas plānošanas nodaļa
ievēro arī Ministru kabineta 16.07.2013. Noteikumu Nr. 402 „Par plānošanas reģionu teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem”, 14.10.2014. Noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” u. c. prasības un nosacījumus, kā arī ņem vērā Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, Nacionālās attīstības plānu 2014.–2020.gadam.
Pamatojoties uz iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem un ņemot vērā reģionā ietilpstošo novadu
pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādes zemo intensitāti (ņemot vērā augsto aktivitāti
iepriekšējā pārskata periodā), Vidzemes plānošanas reģions pārskata gadā sniedzis atzinumus par:
• ilgtspējīgas attīstības programmām (5);
• teritorijas plānojumiem (4).
2.2.2.

Sabiedriskais transports

Par Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteiktās funkcijas izpildi VPR 2019. gadā ir atbildīga
Sabiedriskā transporta nodaļa.
Sabiedriskā transporta nodaļas paveiktais 2019. gadā:
-

-

-

-

-

Izskatīti un apkopoti Vidzemes reģiona novadu pašvaldību, juridisko un fizisko personu
ierosinājumi, ieteikumi un pretenzijas par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizāciju
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā un sniegtas atbildes un atzinumi (116).
Sagatavoti un sniegti VSIA “Autotransporta direkcija” ierosinājumi, atzinumi un viedoklis par
sabiedriskā transporta maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutu plānošanu un izmaiņām
(196).
Apsekotas 286 autobusu pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā.
Sniegti priekšlikumi par to nepieciešamību, lietderību, izbūvi un iekļaušanu autobusu kustības
sarakstos vai maršrutu aprakstos, precizēti pieturvietu nosaukumi.
Apstrādāti dati par pieturvietu atrašanās vietu (koordinātām), aprīkojumu (pieturas zīme,
platforma, paplašinājums, nojume, soliņš, atkritumu urna, autobusu kustības saraksts),
pievienotas pieturvietu fotogrāfijas, dati ievadīti datubāzē STIFSS.
Apzināti un apkopoti dati par pašvaldību plānotajām izmaiņām skolēnu un pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņu pārvadājumiem (4).
Sadarbībā ar novadu pašvaldībām un pārvadātājiem organizēta skolēnu pārvadājumu
integrēšana kopējā tīklā (31).
Veikts pārvadātāju darba rezultātu apkopojums saskaņā ar VSIA "Autotransporta direkcija"
sniegtajiem statistikas datiem. Izvērtēti 2019. gada ceturkšņu, pusgadu, 9 mēnešu un gada
dati.
Darbs pie 2021.-2030. maršrutu tīkla. Sniegts viedoklis VSIA “Autotransporta direkcija” par
2021.-2030. maršrutu tīklu. 2019. gada 2. ceturksnī VPR Attīstības padomes sēdē tikšanās ar
VSIA "Autotransporta direkcija" pārstāvjiem par plānotā konkursa autobusu maršrutu tīklā no
2021. gada, nosacījumiem. VPR Attīstības padomes locekļi tika iepazīstināti ar izstrādātajiem
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-

-

-

-

-

-

-

-

noteikumiem un plānotajām izmaiņām, veidojot nākotnes sabiedriskā transporta
pakalpojumu apjomu.
Veikta nerentablo autobusu maršrutu datu analīze. Izteikti ierosinājumi, organizētas tikšanās,
maršrutu tīkla izvērtēšanai, optimizēšanai un funkcionalitātes uzlabošanai (6).
Apkopoti dati par taksometru licenču (speciālo atļauju) skaitu VPR teritorijā 2019.
gadā. Organizēta Taksometru Licencēšanas komisija (1).
2019. gadā periodā 1. janvāris - 31. decembris Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā
transporta nodaļā ir izsniegtas 176 licenču kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar
taksometriem.
Pārstāvēts VPR un tā vārdā nodrošināta līdzdalība:
o Satiksmes ministrijas (turpmāk – SM) rīkotajās sanāksmēs (3).
o VSIA "Autotransporta direkcija" rīkotajās Sabiedriskā transporta padomes kārtējās
sēdēs (izskatītas 10 rakstveida procedūras, dalība 12 klātienes sēdēs).
o Latvijas Pašvaldību Savienības(turpmāk – LPS) rīkotajās sanāksmēs (3).
o Biedrības "Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija" biedru kārtējā sapulcē par
aktuālajiem pasažieru pārvadājumu nozares jautājumiem un turpmākās attīstības
perspektīvām (1).
o Satiksmes ministrijas un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” sanāksme transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra lietošanas jautājumi saistībā ar jauno
regulējumu taksometru pārvadājumos, kas stājās spēkā no 2019.gada
1.septembra (1).
Sadarbībā ar Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta Autotransporta nodaļas
speciālistiem, Valsts ieņēmumu dienestu un VPR juristu, izvērtēti, precizēti un apzināti
grozījumi MK noteikumos Nr. 405 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar
taksometru", normatīvajos aktos. Par nepieciešamo darbību veikšanu, lai izpidītu
normatīvajos aktos noteiktās prasības, informēti Vidzemes plānošanas reģionā reģistrētie
taksometru pakalpojumu sniedzēji.
Dalība VPR Attīstības padomes sēdēs. Sagatavota prezentācija par Sabiedriskā transporta
rezultatīvajiem rādītājiem, 2017./2018. gadu statistikas datu salīdzināšana, kura prezentēta
29.03.2019. VPR Attīstības padomē.
Darbs pie informācijas pieturvietu datubāzes labošanas, papildināšanas, uzturēšanas saistībā
ar projektu “Kustības sarakstu plākšņu izgatavošana un kustības sarakstu un plākšņu
uzstādīšana reģionālās nozīmes autobusu maršrutu pieturās Latvijā”, kura ietvaros paredzēts
uzstādīt pieturās vienota parauga kustības sarakstu plāksnes.
Apkopota un sagatavota uzdevumu veikšanai nepieciešamā informācija (pēc VPR vadības,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk -VARAM), SM, LPS, VSIA
"Autotransporta direkcija" pieprasījuma) (7).
Darbs pie VPR ieviešanā esošā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta “MAMBA”
(Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos
reģionos – transports pēc pieprasījuma) – sniegtas konsultācijas, organizētas pašvaldību un
pārvadātāju tikšanās projekta tālākai virzīšanai un īstenošanai. MAMBA MC un TPP
informatīvais/ atklāšanas pasākums (04.03.2019) Mazsalacā, Ramatā un Sēļos. Alūksnes
novada Mārkalnes, Ilzenes, Alsviķu, Jaunlaicenes un Veclaicenes pagastos – 12.03 un 13.03.
Sadarbība ar citiem plānošanas reģioniem, pašvaldībām, pārvadātājiem, valsts institūcijām
labākai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai.
Dalība autoceļu apsekošanas komisijā (5) .
Sagatavota informācija SM iesniedzamajām 2019. gada ceturkšņu atskaitēm par VPR darba
plāna izpildi un finanšu līdzekļu izlietojumu sabiedriskā transporta jomā.
Informācija par sabiedriskā transporta pakalpojumiem ievietota Vidzemes plānošanas reģiona
interneta vietnē.
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Sabiedriskajā telpā VPR Administrācija un Sabiedriskā transporta nodaļa aktīvi pauda savu nostāju par
sabiedriskā transporta pakalpojumu iepirkumu no 2021. gada, izvērtējot paredzamo reisu skaita
samazinājumu. 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.
2.2.3.

Attīstības un projektu nodaļa

❖ ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Darba tirgus prasmju un uzņēmējspējas attīstība
Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) īpatsvars sastāda lielāko daļu Eiropas uzņēmumu un lielākie
izaicinājumi, ar ko tie saskaras, ir zinoša darbaspēka trūkums, strauji augošas darbaspēka izmaksas un
biznesu spēja pārprofilēties, pielāgoties tirgū pastāvošām prasībām, kas arī ir atkarīgas no darbaspēka
kompetencēm. Lai veicinātu zināšanās balstītas ekonomikas attīstību, nepieciešams atbalstīt jaunu
pieaugušo izglītības pieeju integrāciju cilvēkresursu vadības modeļos MVU, ieskaitot produktīvāku
sadarbību starp dažādiem pieaugušo izglītības nodrošinātājiem, konsultantiem un iepriekšējās
izglītības atzīšanas institūcijām iesaistītajās valstīs
2019. gada septembrī VPR uzsāka īstenot ERASMUS+ projektu “Uz viedām specializācijām orientēta
pieaugušo prasmju attīstība mazos un vidējos uzņēmumos” (PULSE), kura laikā, līdz 2022.gada
februārim, tiks izstrādāta metodika pieaugušo izglītības iespēju izmantošanai cilvēkresursu attīstībā
uzņēmumos, kā arī, šis modelis tiks izmēģināts vismaz piecos dažādu jomu Vidzemes mazajos un
vidējos uzņēmumos (MVU). VPR uzdevums projekta sākumā bija atlasīt MVU no pārtikas,
kokrūpniecības, metālapstrādes, informāciju tehnoloģiju un citām viedās specializācijas jomām dalībai
projektā. Tiks analizēti uzņēmumi, kas ikdienas darbā ievieš un strādā ar jaunām produktu ražošanas
un pakalpojumu sniegšanas veidiem, rod risinājumus tradicionālu materiālu izmantošanai jaunos
veidos, tādā veidā veicinot zināšanās balstītas ekonomikas attīstību. Rezultātā, tiks izvēlēti pieci
uzņēmumi, uz kā bāzes tiks izstrādāta metodika, kas vēlāk būs lietderīga arī citiem MVU sektorā, risinot
ar savu darbinieku kompetences stiprināšanu un zināšanu veicināšanu saistītus jautājumus.
VPR, īstenojot projektu ERASMUS+ projekta “Izglītības stiprināti konkurētspējīgi reģioni un pieaugušo
profesionālā izaugsme” (CREATE), 2019. gadā organizēja semināru, kurā tika diskutēts par pieaugušo
izglītības attīstību uz viedo specializāciju orientētu mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām reģionos,
kā arī par to, kā pieaugušo izglītības kvalitāti un pieejamību ietekmē konkurence un sadarbība starp
pieaugušo izglītības pakalpojumu piedāvātājiem, t.sk., par mācību dalībnieku un pakalpojumu
sniedzēju mobilitāti un pieaugušo izglītības plānošanas un finansēšanas procesiem valstī un reģionos.
Tuvojoties projekta izskaņai, VPR pārstāvji devās uz Briseli, lai iepazīstinātu teju 70 interesentus ar
jaunradīto virtuālo platformu – politikas rīku apkopojumu pieaugušo izglītības piedāvājuma pilnveidei.
Izstrādātā platforma, kurā informācija lasāma arī latviešu valodā, piedāvā pieaugušo izglītības politikas
veidotājiem idejas un konkrētus rīkus, kas varētu palīdzēt dažādos pieaugušo izglītības piedāvājuma
izstrādes posmos – politikas plānošanā, formulēšanā, ieviešanā un, visbeidzot, uzraugot plānoto.
Rīkkopu platforma, kas ir galvenais projekta rezultāts, tiks uzturēta vēl gadu, tajā arī citi lietotāji varēs
iesniegt priekšlikumus. Projekts tika īstenots līdz 2019. gada 31. oktobrim.
2019. gadā, turpinot ERASMUS+ projektā “Kultūras mantojuma un dzīvesvides izglītība” (SPECHALE)
iesākto, VPR komanda tikās ar partneriem, lai diskutētu par apmācību programmas platformu, kas ir
arī galvenais projekta mērķis. Apmācību programma koncentrēsies uz pieaugušo izglītošanu, attīstot
fleksiblās iemaņas (jeb t.s. soft skills), kas šobrīd darba tirgū tiek vērtētas kā ļoti būtiskas. Paredzams,
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ka projekta ietvaros arī Latvijā tiks veikta izveidotās mācību programmas testēšana, pēc kuras projekta
partnerība lūgs iespēju to integrēt ECVET (Eiropas kredītsistēma profesionālajai izglītībai un mācībām)
izglītības sistēmā. Rezultātā, 2019. gadā tapa analīzes ziņojums par situāciju katrā no projekta
partnervalstīm. Pabeigts darbs pie analīzes ziņojuma izstrādes par partnervalstīs esošajām apmācību
iespējām profesionālajai pilnveidei kultūras un dabas mantojuma izmantošanai konkurētspējas
stiprināšanai tūrismā, kā arī veikta trūkstošā piedāvājuma identificēšanu. Tāpat arī tika izstrādāts
saturs pieaugušo apmācību programmai, kas ļaus attīstīt un pilnveidot prasmes un zināšanas kultūras
un dabas mantojuma iekļaušanai tūrisma piedāvājumā. Kursa programmā iekļautas četras
pamattēmas: Kultūras mantojums; Mārketings/Tirgvedība; Komunikācija; Uzņēmējdarbība. Kursa
programmu iespējams apgūt, izvēloties gan atsevišķu tēmu, gan visas kopā. Projekta aktivitātes tiks
īstenotas līdz 2021. gadam.
❖ ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Sociālā drošība
2019. gadā, turpinot īstenot Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projektu “Vidzeme
iekļauj”, ir veicināta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem projekta ietvaros izstrādāti
individuālie atbalsta plāni.
2019. gadā projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros sniegts atbalsts 187 bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem. Kompensētas 2552 sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reizes. 36 bērni saņēmuši
sociālās aprūpes pakalpojumus, 3 bērni saņēmuši atelpas brīža pakalpojumu un 1 bērns saņēmis
dienas aprūpes centra pakalpojumu. Atbalstu saņēmuši arī 47 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem
likumiskie pārstāvji. Stiprinot ģimenes, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem, organizētas
divas integrējošas nometnes, kurās piedalījās 71 dalībnieks.
86 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem saņēmuši sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus –
individuālās konsultācijas, specializētās darbnīcas, dienas aprūpes centra, aprūpe mājās un atelpas
brīža pakalpojumus, kā arī grupu dzīvokļa pakalpojumus.
Papildus jau 282 projektā iesaistītajiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem 2019. gada ietvaros
sagatavoti vēl 113 individuālie atbalsta plāni.
Lai veicinātu to, ka projekta mērķgrupas saņem tiem nepieciešamos pakalpojumus, organizētas
tikšanās ar pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldību Sociālo dienestu darbiniekiem, kuru laikā meklēti
risinājumi ierobežotai pakalpojumu pieejamībai daļā plānošanas reģiona, kā arī veicināta sadarbība
starp pašvaldībām un Vidzemē esošajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem.
Sniegts konsultatīvs atbalsts pašvaldību Sociālo dienestu darbiniekiem projekta dokumentācijas
izstrādē, kā arī pašvaldību speciālisti konsultēti par plānoto deinstitucionalizācijas projektu
infrastruktūras izveidi pakalpojumu nodrošināšanai. Sadarbības partneru atbalstam un informēšanai
organizēts seminārs “Deinstitucionalizācijas horizonts – Vai sasniedzams?”.
Turpinot darbu pie informatīviem un izglītojošiem pasākumiem potenciālajām audžuģimenēm,
aizbildņiem un adoptētājiem, Cēsīs aizvadīts izglītojošs seminārs uzņemošajām ģimenēm par
pusaudžu garīgo veselību, kuru vadīja pusaudžu psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs.
Plānojot cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pāreju no dzīves Valsts sociālās aprūpes centros uz
dzīvi sabiedrībā, organizētas divas darba grupas, kurās piedalījās Valsts sociālās aprūpes centru
darbinieki, pašvaldību Sociālo dienestu darbinieki, Labklājības ministrijas pārstāvji un atbalsta
personas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, lai vienotos par katras iesaistītās puses atbildību
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šajā procesā un plānotu to, kāds atbalsts cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem būs nepieciešams,
lai pārejas process noritētu veiksmīgi.
Veicinot sabiedrības izglītošanu par jautājumiem, kuri skar bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un
cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem, papildus tematisko rakstu gatavošanai medijiem un
sadarbības partneriem, organizēts arī mācību seminārs Vidzemes plānošanas reģionā esošo
pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem “Cilvēcīgi par svarīgo”. Ar projekta atbalstu Gulbenes
novada bibliotēkā izstādīta Aritas Strodes-Kļaviņas foto stāstu izstāde “Neērtie bērni”, kurā skatāmi 15
ģimeņu, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem, foto stāsti.

❖ ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Tematiskie tīklojumi un zināšanu pārnese
2019. gadā Vidzemes plānošanas reģions strādāja pie tā, lai attīstītu inovāciju vidi viedās specializācijas
jomās, balstoties gan uz vietēja mēroga, gan pārrobežu sadarbību un zināšanu pārnesi. Mērķtiecīgi
ieviesti starptautiski projekti, kuru aktivitātes iekļauj ārvalstu labās prakses un pieredzes analīzi, lai
vēlāk sekmīgi to pielāgotu un pārņemtu atbilstoši reģiona situācijai un vajadzībām. Tā ietvaros veikta
situācijas analīze, pētījumi, kā arī izstrādātas konkrētas rīcības – soļi jauninājumu ieviešanai Vidzemē.
Interreg Europe programmas projekta “Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas
instrumenti” (ecoRIS3) ietvaros 2019. gadā norisinājās darbs pie rīcības plāna izstrādes Vidzemes
viedās specializācijas jomu attīstībai. Rīcības plāna izstrādes gaidā notika diskusijas, semināri un darba
grupu sanāksmes ar ieinteresētajām pusēm – inovāciju un uzņēmējdarbības atbalsta politikas
veidotājiem, pārvaldes organizācijām, atbalsta organizācijām un uzņēmējiem. Balstoties uz gūto
informāciju un secinājumiem, Vidzemes plānošanas reģions izstrādāja divas konkrētas rīcības inovāciju
attīstībai mazos un vidējos uzņēmumos. Viena paredz inovāciju projekta vadītāja atbalsta
nodrošināšanu uzņēmumos, savukārt otra – inovāciju koprades laboratorijas organizēšanu. Šie rīcības
virzieni ar tajā iekļautajām aktivitātēm tika prezentēti iesaistītajām pusēm, lai saņemtu atgriezenisko
saiti par tām.
2019. gadā Interreg Europe programmas projektā “Reģionālie pasākumi darbības programmu
inovācijai” (RATIO) noslēdzās darbs pie rīcības plāna mazo un vidējo uzņēmumu inovāciju sekmēšanai,
kā arī tika uzsākta tā īstenošana. Vidzemes plānošanas reģions saņēma pozitīvu novērtējumu par
paveikto inovāciju atbalsta instrumentu uzlabošanā. Rīcības plānā paustās idejas iestrādātas arī
Ekonomikas ministrijas Inovāciju vaučeru programmā. Daži papildinājumi, kas ieviesti, ņemot vērā
RATIO projekta rīcības plāna rekomendācijas: atbalsta intensitāte Inovāciju vaučera aktivitātēm
pieaugusi no 60 līdz 85 procentiem, ieviests inovāciju tehnoloģiju audits uzņēmumiem, kā arī dizaina
izstrādes pakalpojumi. Paplašināta aktivitāte ārvalstu ekspertu piesaistei un jaunuzņēmumu dalībai
tirdzniecības misijās. Pateicoties RATIO projekta iniciatīvai, izveidots Iepazīšanās vaučers, lai atbalstītu
pirmos testēšanas (prototipēšanas) darbus sadarbībā ar zinātnes sektoru, kas līdz šim nebija pieejams.
Papildus tika izstrādāti priekšlikumi, kas saistīti ar zinātnes un pētniecības rezultātu komercializāciju.
Interreg Europe programmas projekta “Atbalsts eko-inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos” (SUPER)
ietvaros 2019. gadā izstrādāts rīcības plāns videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju sistēmas
attīstībai Vidzemē. Līdz ar rīcības plāna ieviešanu tika organizētas diskusijas ar ieinteresētajām pusēm,
lai sekmētu tā ieviešanu. Tāpat 2019. gadā Vidzemes plānošanas reģions iesniedza projekta koncepta
pieteikumu LIFE programmā par aprites ekonomikas veicināšanu Vidzemē, ko paredz arī viena no
rīcības plānā iekļautajām aktivitātēm. Papildus Vidzemes plānošanas reģions organizēja informatīvu
pasākumu, lai par projekta rezultātiem informētu reģiona pārvaldes organizācijas, pašvaldības,
uzņēmējus, kā arī uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas.
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Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Viedās specializācijas stiprināšana, attīstot
starptautisko sadarbību” (GoSmart BSR) ietvaros 2019. gadā organizētas vairākas aktivitātes ar mērķi
veidot atbalsta sistēmu inovāciju veicināšanai mazattīstītajās Baltijas jūras reģiona teritorijās. Lai to
paveiktu, projekta partneri savstarpēji apguva dažādu valstu pieredzes par to, kā viedās specializācijas
stratēģijas pārvērst mazo un vidējo uzņēmumu praktiskās darbībās reģiona kopējai attīstībai. 2019.
gadā Vidzemes plānošanas reģions uzņēmējiem nodrošināja inovāciju brokera konsultācijas, lai
veicinātu jauninājumus uzņēmumos un veicinātu sadarbību ar ārvalstu partneriem, izmantojot
pētniecības sniegtās iespējas. Inovāciju brokeris darbojas starptautiska tīkla ietvaros, kas ļauj efektīvi
pārņemt zināšanas no dažādiem uzņēmumiem un atbalsta organizācijām, lai pilnveidotu brokeru tīkla
sniegtos pakalpojumus. Organizētas un apmeklētas inovāciju brokeru kapacitātes celšanas mācības,
kā ietvaros arī pārņemtas zināšanas no SEB inovāciju centra Latvijā, starptautiskā biznesu atbalsta tīkla
GrowthWheel Inc., kā arī vairākām publiskā sektora organizācijām un privātiem uzņēmumiem Dānijas
dienvidu reģionā un Lietuvā.
2019. gadā Valmierā organizēts inovāciju brokeru tīkla pasākums uzņēmējiem un uzņēmējus
atbalstošajām organizācijām ar mērķi prezentēt brokeru tīklā ienākušos pieprasījumus no
potenciālajiem ārvalstu sadarbības partneriem. Tāpat 2019. gadā norisinājās virkne pasākumu un
komunikācijas aktivitāšu ar mērķi izplatīt informāciju atbilstošām mērķauditorijām par projektā
sasniegto. Projekts un tā rezultāti ir pārstāvēti tematiskos pasākumos starptautiskā vidē – darbnīcās
Briselē, Tamperē, Somijā, – un arī vietējā mērogā – forumā Valmierā, daloties pieredzē tematisko
tīklojumu attīstīšanā, kā arī uzklausot citu zināšanas un pieredzi. Papildus 2019. gadā izgatavots
pārrobežu viedās specializācijas stratēģijas metodoloģijas drukātais materiāls – grāmata, kā arī
interneta vidē lietojamo versiju dizains, un tas izplatīts RIS3 politiku veidojošām organizācijām Latvijā
un ārvalstīs.
Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektā “Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana
reģionos” (RDI2CluB) 2019. gadā pabeigts darbs pie rīcības plāna zināšanās balstītas bioekonomikas
inovāciju sistēmas attīstīšanai reģionā, kas prezentēts arī Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības
padomei. Tāpat pabeigts darbs pie rīcības plāna bioekonomikas inovāciju stiprināšanai makro-reģionā
– Baltijas jūras reģionā, kas atbilstoši izplatīts pārrobežu ieinteresētajām pusēm, un veiktas vairākas
praktiskas rīcības plānu ieviešanā.
Projekta komanda kopīgi ar vairākiem Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera biedriem un
“Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta” pārstāvi 2019. gadā devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz Poliju, kur viesojās pārtikas ražošanas, plastmasas apstrādes uzņēmumos un
noliktavās, publiskā un akadēmiskā sektora organizācijās, tostarp reģionālajā zinātnes un tehnoloģiju
centrā. Vizītes mērķis bija izpētīt bioekonomikas inovāciju ekosistēmu Swietokrzyskie reģionā,
iepazīties ar publiskā un privātā sektora iestādēm un uzņēmumiem, lai to darbības principus un
modeļus varētu pārņemt vai no tiem mācīties, attīstot bioekonomikas inovāciju sistēmu Vidzemē.
Projekta komanda 2019. gadā piedalījās EUSBSR forumā Gdaņskā, kur prezentēja bioekonomikas
attīstības virzību Vidzemē.
Ar mērķi aktualizēt Vidzemes potenciālu bioekonomikas attīstīšanā un vairot izpratni un zināšanas par
bioekonomiku, Vidzemes plānošanas reģions organizēja tematisko sesiju sarunu festivālā LAMPA –
“Inovācijas reģionā – mīts vai realitāte”. Tāpat īstenoti semināri un forumi uzņēmējiem par
bioekonomikas produktu un procesu inovācijām.
Projekta partneri no piecām valstīm kopīgi veidoja bioekonomikas inovāciju platformu
https://biobord.eu/, nodrošinot arī Vidzemē esošo bioekonomikas inovāciju pakalpojumu

PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS 2019

atspoguļošanu platformā. Šobrīd tā ir pieejama ikvienam interesantam, kurš darbojas bioekonomikā
un vēlas atrast partnerus kopīgām iniciatīvām vai saņemt ārēju atbalstu.
Projekta rezultāti prezentēti Valsts lauku tīkla 26 biroju un centrāles kopsapulcē, kā arī sniegtas
rekomendācijas vairāku lauku attīstības atbalsta programmu uzlabojumiem.
2019. gadā turpinājās darbs Interreg Europe programmas projektā “Stratēģijas Eiropas pētniecības un
inovāciju infrastruktūras izmantošanai” (INNO INFRA SHARE), kā mērķis ir uzlabot pētniecības un
inovāciju infrastruktūras (PII) pieejamību un tās izmantošanas iespējas uzņēmumiem. Lai veicinātu PII
ietekmējošo politiku un atbalsta instrumentu pilnveidi, projekta partneri no astoņām Eiropas valstīm
kopīgi strādā pie reģionos esošās PII analīzes, PII izmantošanas labās prakses piemēru un pieredzes
pārņemšanas. Projektā tiek iesaistīti katra reģiona zinātnes, pētniecības, uzņēmumu un citu projekta
tematikai atbilstošu organizāciju un institūciju pārstāvji. 2019. gadā norisinājās darbs pie izstrādā
rīcības plāna aktivitātēm, lai uzlabotu reģionu PII sniegumu, mazo un vidējo komersantu
konkurētspēju un inovāciju kapacitāti. Viena no aktivitātēm paredz reģionālās pētniecības un inovāciju
platformas iniciēšanu. Tā ietvaros notika darbs pie ārvalstu labās prakses piemēru pārneses atbilstoši
Latvijas situācijai, tai skaitā sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) speciālistiem Reģionālās attīstības pamatnostādņu izstrādes laikā. Rezultātā šobrīd Ministru
kabineta apstiprinātajās Reģionālās attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam ir iestrādāts
uzdevums “Reģionālās inovācijas un zināšanu platformas izveide un darbība”.
2019. gadā projektā notika arī Vidzemes plānošanas reģiona, Vidzemes Augstskolas un Ekonomikas
ministrijas ekspertu vizīte Skanes reģionā, Zviedrijā, lai padziļināti izzinātu – Skåne Open Lab atvērto
laboratoriju modeli, tā īstenošanu, rezultātus, izaicinājumus un veiksmes stāstus, lai novērtētu šīs
labās prakses pārneses potenciālu Latvijā. Pēc vizītes tika sagatavots detalizēts analītiskais materiāls
un labās prakses pārneses piedāvājums, kas prezentēts gan reģiona PII turētājiem, gan Ekonomikas
ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, VARAM pārstāvjiem.
2019. gadā Vidzemes plānošanas reģions uzsāka Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta
“Biomasas vērtību ķēdes attīstība Baltijas jūras reģionā” (BalticBiomass4Value) īstenošanu. Tā mērķis
ir pilnveidot Baltijas jūras reģiona publiskā un privātā sektora organizāciju un uzņēmumu kapacitāti
biomasas vērtību ķēdes resursu ilgtspējīgā un ekonomiski efektīvā izmantošanā un pārvaldībā,
sekmējot augstas pievienotās vērtības produktu un atjaunojamās enerģijas risinājumu attīstīšanu un
resursu pārvaldības modeļu uzlabošanu. Tāpat ar projekta aktivitātēm plānots uzlabot Baltijas jūras
reģiona valsts un privātā sektora dalībnieku spēju ražot bioenerģiju videi draudzīgākā un ekonomiski
izdevīgākā veidā, izmantojot jaunus biomasas avotus (galvenokārt bioloģiskos atkritumus) enerģijas
ražošanai, kā arī iespējas izmantot bioenerģijas sānu plūsmas augstas vērtības bioproduktiem. Tā
īstenošanā iesaistījušies 17 partneri no 8 valstīm.
2019. gadā kopīgi ar ārvalstu partneriem uzsākts darbs pie aprites bioekonomikas labās prakses
biznesa modeļu izstrādes, kas iekļauj uzņēmumu identificēšanu Latvijā, informācijas ievākšana, darbu
pie biznesa modeļu nodevuma metodoloģijas izstrādes un saskaņošanas, ziņojuma izstrādes kopā ar
citiem partneriem. Kopīgi ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti Vidzemes plānošanas reģions
koordinēja analītiskā ziņojuma izstrādi par nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa aprites
bioekonomikas atbalsta sistēmām, politikas instrumentiem, lai izstrādātu aprites bioekonomikas
labās prakses vadlīnijas publiskajam sektoram.
2019. gadā projekta komanda piedalījās starptautiskajā bioekonomikas konferencē un lauka vizītēs
“European Bioeconomy Scene 2019” Helsinkos.
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Interreg Europe programmas projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos”
(Destination SMEs) ietvaros 2019. gadā Vidzemes Inovāciju nedēļas ietvaros norisinājās projekta
darba grupas sanāksme. Tajā ar projekta labās prakses piemēru par to, kā veicināt inovācijas tūrismā,
dalījās Jaunā Tūrisma Institūta direktore un projektu vadītāja Ilgtspējīga tūrisma institūta fabrikā
“GoodPlace” – Tina Hedi Zakonjšek no Slovēnijas.
2019. gadā Destiantion SMEs projektā izvirzītā labā prakse no Vidzemes reģiona – Gaujas Nacionālā
parka tūrisma klasteris “EnterGauja” tika prezentēta Interreg Europe programmas organizētajā
vebinārā par ekotūrisma attīstību upju teritorijās. “EnterGauja” tūrisma klasteris izvirzīts kā labais
piemērs tūrisma uzņēmēju sadarbības tīklojumam, kā mērķis ir veicināt tūrisma galamērķa
konkurētspēju.
Papildus 2019. gadā tika pabeigts darbs pie rīcības plāna izstrādes inovāciju veicināšanai tūrismā. Viena
no plānā izvirzītajām rīcībām – “Integrēta tūrisma pārvaldība” ietver priekšlikumu mikroklasteru
attīstībai.
Interreg Igaunijas-Latvijas projektā “Livonijas kulinārajā mantojumā balstīta tūrisma produkta izveide
un popularizēšana” (LIVONIJAS KULINĀRAIS CEĻŠ) ietvaros 2019. gadā organizēti semināri un
pieredzes apmaiņas braucieni, kas sekmējuši ciešāku sadarbības tīklu veidošanu starp latviešu un
igauņu pārtikas ražotājiem, krodziņu, restorānu un kafejnīcu pārstāvjiem. Uzņēmēji novērtēja iespēju
gūt jaunas uzņēmējdarbības attīstīšanai noderīgas zināšanas apmācībās un pieredzes apmaiņas
braucienos. Uzņēmēji iepazinās ar vienu no “Livonijas garšas” ceļa maršrutiem Vidzemē un
Dienvidigaunijā – “Taste Hanseatica” un tajā iesaistīto uzņēmēju pieredzi viesmīlībā. Tāpat "Livonijas
garša" dalībnieki – brīvdienu māju, krodziņu, restorānu un kafejnīcu pārstāvji devās uz Igauniju, lai
gūtu ieskatu pārrobežu pieredzē, kā piedāvāt ciemiņiem vietējo virtuvi un veidot garšas
meistardarbnīcas. Lai rosinātu jaunu uzņēmējdarbībai vērtīgu ideju rašanos, kā arī veicinātu 21.
gadsimta digitālo tehnoloģiju priekšrocību izmantošanu piedāvājuma popularizēšanai, tika īstenoti divi
semināri. Vidzemes uzņēmēji tikās ar šefpavāru Valteru Zirdziņu (“Valtera restorāns”), kurš dalījās
savos priekšstatos par mūsdienīgu Latvijas garšu, kā arī demonstrēja, kā tas iet roku rokā ar pasaules
pavārmākslas tendencēm. Savukārt sociālo tīklu eksperte Ieva Knāķe (“Milberg' s Mind”) seminārā
iepazīstināja ar sociālo tīklu sniegtajām priekšrocībām zīmola veidošanā.

❖ ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Efektīva uzņēmējdarbības atbalsta sistēma
Vidzemes plānošanas reģions īsteno vairākus projektus uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšanai
reģionā, kā arī struktūrvienība Vidzemes uzņēmējdarbības centrs organizē ik gadu dažādus
pasākumus, lai atbalstītu reģiona uzņēmējus un koordinētu iesaistīto atbalsta organizāciju savstarpējo
informācijas apmaiņu. 2019. gadā īstenotas vairākas aktivitātes, kas ir saskaņā ar VPR attīstības
programmas 3.2. punktu “Efektīva uzņēmējdarbības atbalsta sistēma” un ir veicinājušas MVU attīstību
vai atbalsta organizāciju efektīvāku sadarbību uzņēmējdarbības jautājumos.
Uzdevums: Attīstīt tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu virzību tirgū
2019. gada sākumā VPR, sadarbojoties ar Vidzemes pašvaldībām, uzņēmumiem, izglītības iestādēm,
uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, Latvijas institūtu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru,
kā arī virkni pārstāvjiem no Eiropas organizācijām un uzņēmumiem, organizēja “Vidzemes Inovāciju
nedēļu 2019”, kuras ietvaros notika virkne pasākumu, rosinot esošos un topošos uzņēmējus,
darbiniekus, vadītājus saskatīt inovāciju potenciālu savā ikdienā.
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Interreg Europe programmas projektā RATIO 2019. gadā tika uzsākta rīcības plāna ieviešana un
uzraudzība. Rīcības plānā ir iekļautas vairākas aktivitātes un pasākumi uzņēmēju atbalstam un politikas
instrumentu uzlabošanai. Vairāk par rīcības plānu šeit. VPR ir izdevies sasniegt RATIO projekta mērķus,
tādējādi sekmējot aktīvāku Vidzemes uzņēmumu dalību inovāciju atbalsta programmās. Tagad
pieejams atbalsts augsti kvalificētu speciālistu piesaistei ne tikai jaunuzņēmumiem, bet arī citiem
MVU; vienkāršota procedūra Inovāciju vaučeru atbalstam; ieviests vienreizējs 5000 EUR finansējums
pirmreizējai sadarbībai ar pētniecības organizācijām. Projekta aktivitātes noslēdzās 2019. gada
decembrī.
Interreg Europe programmas projektā SUPER 2019. gadā noslēdzās rīcības plāna izstrāde, kura mērķis
ir uzlabot uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta instrumentus gan Latvijas, gan VPR līmenī, kā arī
attīstīt Latvijas inovāciju eko-sistēmu, lai veicinātu eko-inovatīvu MVU attīstību un to
internacionalizāciju. Mērķa sasniegšanu raksturo uzņēmumu skaits, kuri ar valsts/reģiona atbalstu
attīsta videi draudzīgas inovācijas. Izmantojot Inovāciju nedēļas konceptu, gada sākumā projekta
darba grupa tikās konferences “Inovācija attīstībai” laikā, izmantojot iespēju īpašu uzmanību pievērst
eko inovāciju nozīmībai gan Vidzemes reģionā, gan Latvijā kopumā un iepazīstinātu ar izstrādāto
rīcības plānu.
Interreg BSR programmas projekta “Viedās specializācijas stiprināšana attīstot starptautisko
sadarbību” (GoSmart BSR) ietvaros, darbu uzsāka inovāciju atbalsta speciāliste, brokere Ilona
Platonova – pirmā no septiņiem šādiem speciālistiem Baltijas jūras reģionā projekta “GoSmart BSR”
ietvaros. Brokeris ir uzņēmēju atbalsta persona Vidzemes reģionā un var sniegt palīdzību attīstības
jautājumos, bet galvenokārt palīdzēt partneru meklēšanā projekta sadarbības reģionos un piemērotu
atbalsta mehānismu meklēšanā kapacitātes palielināšanā viedo specializāciju piemērošanai. 2019.
gadā tika organizētas un apmeklētas inovāciju brokeru mācības Rīgā, kā ietvaros arī pārņemtas
zināšanas no SEB inovāciju centra, starptautiskā biznesu atbalsta tīkla GrowthWheel Inc., kā arī,
organizēts inovāciju brokeru tīkla izplatīšanas pasākums uzņēmējiem un uzņēmējus atbalstošajām
organizācijām ar mērķi arī prezentēt brokeru tīklā ienākušos pieprasījumus no potenciālajiem ārvalstu
sadarbības partneriem. Vērtīga bija arī dalība brokeru mācībās Lietuvā maijā un Dānijā novembrī, kā
laikā pārņemtas zināšanas no dažādiem uzņēmumiem un atbalsta organizācijām, lai pilnveidotu
brokeru tīkla sniegtos pakalpojumus.
Praktiskas aktivitātes, lai veicinātu tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu virzību tirgū tika īstenotas
Igaunijas – Latvijas programmas projektā “Koksne un mēbeles”, kurš noslēdzās 2019. gada sākumā.
Viena no 2019. gada aktivitātēm bija informatīva izdevuma izveide kokrūpniekiem, kurā iespējams lasīt
par īstenoto sadarbību starp jomas pārstāvjiem Latvijā un Igaunijā, īstenotajām pieredzes apmaiņas
vizītēm, tirdzniecības misijām un citām aktivitātēm. Tāpat arī projekta ietvaros tika izstrādātas Dizaina
un eksporta vadlīnijas, kas veidotas, lai palīdzētu uzņēmumiem izprast produkta vai pakalpojuma
attīstības procesu, tādejādi veicinot kompānijas izaugsmi un pievienotās vērtības radīšanu. Projekta
sasniegto rezultātu apkopojums pieejams šeit.
Turpinot 2018. gadā iesākto tradīciju, lai veicinātu jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā, Vidzemes
uzņēmējdarbības centrs organizēja jau trešo skolu hakatonu, kura mērķis bija iedrošināt jauno paaudzi
radīt un attīstīt savas idejas, stiprināt uzņēmējspējas, dodot skolēniem praktisku iespēju apzināties
savu potenciālu biznesa uzsākšanā. Tā rezultātā tika radīts koncepts gudrajai atkritumu tvertnei
"Smart garbage" un risinājums LED izgaismotai gājēju pārejai, kā arī īpašas zobu tīrīšanas kapes,
risinājumi, lai ar pirkstu nospieduma palīdzību atslēgtu durvis un citi inovatīvi izgudrojumi.
2019. gadā Interreg Europe programmas projektā “Destination SMEs”, “Vidzemes Inovāciju nedēļas”
ietvaros, norisinājās darba grupas sanāksme, kurā kopīgi ar valsts, pašvaldību, izglītības un pētniecības
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iestāžu pārstāvjiem, kā arī reģiona tūrisma jomas uzņēmējiem apspriests projektā izstrādātais rīcības
plāns uzņēmējdarbības konkurētspējas veicināšanai un galamērķu pārvaldības pilnveidei Vidzemes
reģionā. Tajā iekļautas vairākas labās prakses, kas pārņemtas no projekta partnerim gan tūrisma
galamērķu pārvaldības jomā, gan inovatīvu tūrisma produktu un pakalpojumu izveides veicināšanā,
gan mērķtiecīgā galamērķu zīmolvedības veidošanā. Projektā veiktās aktivitātes organizētas ar mērķi
veicināt tūrisma produktu virzību vietējā un starptautiskā tirgū.
Projekts “Livonijas kulinārais ceļš” palīdz attīstīt gastronomisko tūrismu Vidzemē. 2019. gadā īstenoti
vairāki pasākumi, kas veicina uzņēmēju produktu un pakalpojumu virzību tirgū. VPR kopā ar Latvijas
lauku tūrisma asociāciju "Lauku Ceļotājs" un sadarbības partneriem Igaunijā ar projekta ietvaros
īstenotajām aktivitātēm ir spējis attīstīt konkurētspējīgu un ceļotājiem saistošu gastronomijas tūrisma
piedāvājumu Latvijā un Igaunijā ar nosaukumu “Livonijas garša”. Projekta ietvarā Vidzemes
plānošanas reģions ar izglītojošiem pasākumiem un pieredzes braucieniem rosinājis uzņēmējus domāt
par jaunu produktu, pakalpojumu veidošanu un esošo uzlabošanu.
Arī 2019. gadā VPR Uzņēmējdarbības centrs īstenojis Vidzemes pašvaldību uzņēmējus godinošu
pasākumu, pulcējot rekordlielu dalībnieku skaitu, t.sk. ir izstrādājis atskata video no pasākuma.
Uzdevums: Attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūru
“Vidzemes Inovāciju nedēļas 2019” ietvaros, VPR un Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs organizēja
intensīvās biznesa konsultācijas uzņēmējiem, kuru laikā tika saņemti uzņēmējdarbības atbalsta
organizāciju pārstāvju, pētnieku un zinātnieku padomi dažādu problēmjautājumu un izaicinājumu
risināšanai savā biznesā.
VPR Vidzemes uzņēmējdarbības centrs uztur vietni invest.vidzeme.lv, kur regulāri tiek atjaunota
informācija par reģionā pieejamiem investīciju objektiem Vidzemes pašvaldībās. Tāpat VUC sadarbojas
ar reģiona LIAA inkubatoriem un nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu, lai efektīvāk sasniegtu
uzņēmējus.
2019. gadā uzsākta projekta “Biomasas vērtību ķēdes attīstība Baltijas jūras reģionā”
(BalticBiomass4Value) ieviešana. Projektā starptautiskā partnerība divu gadu laikā izstrādās labas
prakses uzņēmējdarbības modeļus bioenerģijas un integrētu blakusproduktu ražošanai BJR. Lai
palielinātu valsts iestāžu kapacitāti, projekta partneri sagatavos vadlīnijas par aprites bioekonomikas
attīstības atbalstu un īstenos pieredzes apmaiņas un apmācības pasākumus visā BJR. Partnerība arī
centīsies uzlabot zināšanu un tehnoloģiju pārneses pakalpojumus saistībā ar efektīvu un ilgtspējīgu
bioenerģijas ražošanu, kā arī analizēs un definēs labas prakses aprites bioekonomikas
uzņēmējdarbības modeļus BJR, izstrādājot uzņēmējdarbības konsultāciju sistēmu.
Interreg Europe programmas projekta INNO INFRA SHARE ietvaros 2019. gadā tiek monitorēta rīcības
plāna īstenošana. Tā uzsvars ir uz pētniecības un inovāciju infrastruktūras pieejamības sekmēšanu
MVU – labās prakses pārnese no ārvalstīm, kā zinātniskās institūcijas un augstskolas var stratēģiskās
plānot savu sadarbību tieši ar uzņēmējiem, piedāvāt savu infrastruktūru kā pakalpojumu uzņēmēju
vajadzībām jaunu produktu izstrādei un testēšanai, pilnveidot un padarīt ērtākus savus pakalpojumus
uzņēmējiem un vienlaikus arī efektīvāk izmantot esošās pētniecības un inovāciju infrastruktūras
noslodzi.
Interreg BSR programmas projekta “Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos”
(RDI2CluB) ietvaros, 2019. gadā tika finalizēts un VPR Attīstības padomei prezentēts rīcībplāns
zināšanās balstītas bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšanai reģionā, kā arī līdztekus reģionālā
plāna izstrādei “RDI2CluB” projekta partneri no Somijas, Norvēģijas, Polijas un Igaunijas Latvijas
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komandas vadībā izstrādāja Pārrobežu Rīcības plānu zināšanās balstītas bioekonomikas inovāciju
ekosistēmas izveidei. Pārrobežu rīcības plāns ietver pasākumus, kas sekmē zināšanu pārnesi starp
dažādām valstīm, stimulē bioekonomikas inovāciju radīšanu, veicina sadarbību starp divu vai vairāku
valstu bioekonomikas entuziastiem. Vairāki pasākumi jau ir īstenoti vai turpinās. 2019. gadā, projekta
ietvaros, Vidzemē notika divi bioekonomikas inovāciju forumi – “Bioekonomika – inovāciju iespējas”
un “Digitalizācija bioekonomikas attīstīšanai”. Katrs no pasākumiem vienuviet pulcēja vairāk nekā 100
dalībniekus no Latvijas un ārvalstīm, veicinot izpratni par bioekonomiku, mums pieejamo dabas
resursu vērtību un to izmantošanas potenciālu, inovācijas un uzņēmējdarbības iespējām, kā arī
popularizējot sadarbības iespējas starp bioloģisko resursu īpašniekiem un jomas interesentiem.
2019. gadā Vidzemes plānošanas reģions kopā ar 9 partneriem Latvijā un Igaunijā uzsāka veidot jaunu
garās distances pārgājienu maršrutu “Mežtaka”, kas aptuveni 1060 km garumā ved no Rīgas līdz
Tallinai. Maršruts savienosies ar Eiropas garo distanču pārgājienu maršrutu E11, kas sekmēs Latvijas
kā dabas tūrisma galamērķa popularizēšanu starptautiski, kur baudīt Eiropas mērogā neskartu un
daudzveidīgu dabu. “Mežtaka” veicinās reģionālā tūrisma attīstību un atbalstīs vietējos tūrisma
uzņēmējus.
Izvēloties doties garās distances pārgājienā, kas var būt arī tikai 2–3 dienu pārgājiens, tūrists izmanto
vietējos pakalpojumus (naktsmītnes, ēdināšana, rekreācijas pakalpojumi, SPA, inventāra noma,
apskates objekti, transports), tādējādi atbalstot vietējo ekonomiku. “Mežtaka” pieved tūristu tuvāk
pakalpojumam un sniedz iespēju arī tūrisma uzņēmējiem attīstīt jau savus esošos vai radīt jaunus
pakalpojumus.
Uzsākot projektu, 2019. gadā tika rīkota tikšanās ar Vidzemes tūrisma pakalpojumu sniedzējiem,
informējot par “Mežtakas” izveidi, apspriežot maršrutu un uzklausot ierosinājumus, tādējādi arī radot
viņiem piederības sajūtu šim tūrisma produktam.
Projektā partneri arī uzsāka sarunas par kritēriju un atpazīstamības zīmes “Gājējiem draudzīgs”
ieviešanu, ko piešķirtu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kas vēlas būt “draudzīgi” kājāmgājējiem,
piedāvājot šai mērķgrupai nepieciešamus pakalpojumus. Plānots turpināt izglītot tūrisma
pakalpojumu sniedzējus par dabas gājēju vajadzībām.
Uzdevums: Izveidot attālināta darba atbalsta risinājumus
Interreg Europe programmas projekta RATIO ietvaros kā viena no vispārējām rekomendācijām ir
izpratnes veicināšana par attālinātā darba iespējām reģionā.

❖ ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Ilgtspējīga energosistēma
EFFECT4buildings
Lai analizētu esošos finanšu instrumentus un modeļus ēku renovācijai un tos testētu pašvaldību ēkās,
Vidzemes plānošanas reģions (VPR) šobrīd īsteno projektu “Efektīvi finanšu instrumenti ēku
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai" (EFFECT4buildings). Ēka var būt gan
renovēta, gan nerenovēta. Ņemot vērā ēkas stāvokli, VPR kopā ar ekspertiem piemēroja atbilstošāko
finanšu instrumentu vai modeli.
Šī projekta ietvaros 2019. gada janvārī tika dots starts skolu sacensībai programmā “Efektīvs enerģijas
patēriņš izglītības iestādēs”. No 2019. gada janvāra līdz decembrim vairāk nekā 20 skolas no 8 VPR
pašvaldībām apņēmās samazināt savas skolas enerģijas patēriņu, mainot savus paradumus un ieviešot
regulārus energotaupības pasākumus. Katra skola programmas laikā ik mēnesi saņēma mācību
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materiālu skolēniem un atbalsta materiālu skolotājiem. Programmas mērķis ir veicināt racionālu
enerģijas patēriņu VPR pašvaldībās, motivējot izglītības iestādes sadarboties ar savām pašvaldībām un
iesaistīt skolēnus nelietderīgas enerģijas izmaksu samazināšanā. Izglītības iestādes galvenokārt
sacentās pašas ar sevi, lai sasniegtu enerģijas ietaupījumu, taču veselīgu konkurenci radīja arī skolu
tops. Aprīlī un septembrī norisinājās skolu tikšanās, lai uzzinātu citu skolu pieredzi un gūtu idejas, kā
iesaistīt un izglītot skolu audzēkņus par energoefektivitātes un vides jautājumiem un kā samazināt
enerģijas patēriņu ēkā. Pasākumā Smiltenē piedalījās arī Valmieras ZAĻĀ SKOLA, Ekonomikas ministrija
un Elektrum Energoefektivitātes centrs.
Valmierā 27. februārī notika diskusija par iekštelpu klimatu, īpašu uzmanību pievēršot izglītības
iestādēm. Diskusijā piedalījās gan ēku apsaimniekotāji no vairākām Vidzemes pašvaldībām, gan arī
projekta “EFFECT4buildings” pārstāvji – ēku apsaimniekotāji un pašvaldību speciālisti no Norvēģijas,
Zviedrijas, Dānijas, Somijas, Polijas un Igaunijas. Tāpat arī Vidzemes Inovāciju nedēļas ietvaros notika
vairākas diskusijas un darba grupas kopā ar projekta partneriem: “Iekštelpu klimats”, “Kvalitātes
prasības ēku atjaunošanā” un “Saules enerģija”.
Lai rosinātu publisko ēku apsaimniekotājus uzzināt vairāk par Baltijas jūras reģiona valstīs
piedāvātajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, projekta
EFFECT4buildings komanda 7. maijā organizēja tiešsaistes sanāksmi angļu valodā. Tajā piedalījās četri
uzņēmumi, kas stāstīja par saviem risinājumiem, sākot no energoefektīviem ūdens jaucējkrāniem,
griestu paneļiem telpu apsildīšanai un dzesēšanai līdz pat ventilācijas sistēmai un saules paneļiem.
Eiropas Ilgtspējīgas enerģētikas nedēļas ietvaros VPR organizēja divus pasākumus. Cēsīs 17. jūnijā
notika paneļdiskusija “No saules līdz elektrībai” par saules enerģijas izmantošanu elektroenerģijas
ražošanai Vidzemē un citviet Latvijā, aicinot pašvaldību speciālistus, energopārvaldniekus,
siltumapgādes speciālistus, ēku apsaimniekotājus un citus interesentus uz kopīgu diskusiju. Uzreiz pēc
pasākuma 17. un 18. jūnijā Vidzemes publisko ēku apsaimniekotāji, siltumenerģijas piegādātāji un
pašvaldību speciālisti energoapgādes jautājumos tika aicināti doties divu dienu pieredzes apmaiņas
braucienā uz Daugavpili un Visaginas pašvaldību Lietuvā un uzzināt vairāk par energopārvaldības
risinājumiem kaimiņu pašvaldībās. Brauciens tika organizēts projektu EFFECT4buildings un LowTemp
ietvaros.
2019. gadā VPR aicināja Vidzemes pašvaldības pieteikt ēkas saules paneļu uzstādīšanas ekonomiskā
lietderīguma aprēķināšanai. Savas ēkas aprēķinu veikšanai pieteica Apes, Alūksnes, Burtnieku, Cēsu,
Gulbenes, Kocēnu, Naukšēnu, Smiltenes un Valkas novada pašvaldības. Lai veiktu nepieciešamos
aprēķinus, pieteiktajam objektam bija jāatbilst vairākiem kritērijiem – ēkai ir jābūt pašvaldības
īpašumā; ēkai ir pieejami ar skaitītāju izmērīti vēsturiskie siltumenerģijas dati par 2018. gadu; ir
uzstādīts viedais elektroenerģijas skaitītājs un pieejami ikstundas dati par 2018. gadu; ēka intensīvi
tiek izmantota vasaras periodā; pieejama ēkas inventarizācijas lieta; ēka turpmāk tiks izmantota tām
pašām vajadzībām kā līdz šim, kā arī ēkas jumts tehniski ir piemērots saules paneļu izvietošanai. VPR
veica aprēķinus 11 pašvaldību objektiem, izvērtējot saules bateriju uzstādīšanas lietderību.
Izvērtējuma rezultāti uzrādīja, ka vairums pieteikto objektu saules paneļu uzstādīšanas atmaksāšanās
laiks ir līdz deviņiem gadiem. Tas nav daudz, ņemot vērā, ka šo iekārtu ekspluatācijas ilgums ir līdz pat
30 gadiem.
Dodot Vidzemes pašvaldību speciālistiem iespēju iepazīt kaimiņu pašvaldību pieredzi
energopārvaldības risinājumos, no 27. līdz 29. augustam VPR organizēja vairāku pašvaldību dalību
projekta starptautiskajā ieinteresēto pušu sanāksmē un energoefektīvu objektu apskatē Vīlandē un
Tartu, Igaunijā. Pasākumā piedalījās un pieredzi guva līdzi atbraukušie publisko ēku apsaimniekotāji
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un pašvaldību speciālisti energoapgādes jautājumos no Smiltenes, Valmieras, Cēsu un Beverīnas
novadiem.
Novembra beigās projekta partneri tikās Rīgā, kur SIA Termex uzņēmums stāstīja, kā tiek
apsaimniekoti tirdzniecības centri, tai skaitā pēc Energoefektivitātes pakalpojumu līguma principiem
ar mērķi samazināt enerģijas patēriņu un ietaupījumu dalot starp uzņēmumu un tirdzniecības centru.
LowTemp
Projekta LowTEMP viens no galvenajiem uzdevumiem ir paaugstināt centralizētās siltumapgādes
sistēmas darbības efektivitāti, samazinot nelietderīgi izmantoto siltumenerģiju un integrējot zemas
temperatūras centralizētās siltumapgādes risinājumus.
VPR “LowTEMP” projekta ietvaros cieši sadarbojas ar Alūksnes novada pašvaldību un tās teritorijā
esošo pirmskolas izglītības iestādi “Pienenīte”, ieviešot zemas temperatūras centralizēto siltumapgādi.
Šeit enerģijas patēriņa dati tiek apkopoti un analizēti, izmantojot tiešsaistē pieejamu datu monitoringa
sistēmu. Tās pamatuzdevums ir sniegt informāciju par rudenī PII “Pienenīte” telpās ieviesto zemas
temperatūras centralizēto siltumapgādi. Turklāt sistēma seko līdzi arī patērētajai elektroenerģijai,
ūdenim un apkopo informāciju no temperatūras, mitruma un CO2 līmeņa mērītājiem.
Projekta LowTEMP sadarbības partneri Latvijā ir arī Gulbenes novada pašvaldība, kas Beļavas ciematā
ir izbūvējusi modernu siltumapgādes sistēmas aprīkojumu, šādi testējot zemas temperatūras
centralizētās siltumapgādes sistēmas iespējas. Beļavas ciemā tika uzstādīta izmēros piecas reizes
mazāka, bet daudz efektīvāka katlu māja. Salīdzinot ar veco katlu māju, jaunā apkures katla
efektivitāte ir 93%.
Datu digitalizācijas risinājumi, mūsdienu tehnoloģijas centralizetajā siltumapgādē un 4. paaudzes
siltumapgāde bija galvenie temati 24. septembrī Zviedrijas pilsētā Malmē notikušajā konferencē
“LowTEMP: Siltumtīklu nākotne”. Konferencē piedalījās pārstāvji no VPR, Gulbenes novada
pašvaldības un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU). Par Gulbenes novada pašvaldības pilotprojektu
Beļavas ciemā, ieviešot zemas temperatūras centralizēto siltumapgādi un datu monitoringa sistēmu,
konferences dalībniekiem pastāstīja RTU eksperts Vladimirs Kirsanovs. Vienlaikus visi projekta
LowTEMP partneri tikās kopīgā projekta partneru sanāksmē, kur tika detalizēti runāts par rīkiem un
metodoloģiju, strādājot ar zemas temperatūras 4. paaudzes siltumapgādes sistēmām.
2019. gada 17. decembrī Alūksnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” notika tehnisko
darbinieku un pedagogu apmācības par bērnudārzā īstenoto pilotprojektu zemas temperatūras
centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai un par uzstādīto enerģijas patēriņa datu monitoringa
sistēmu, ļaujot izvērtēt iekštelpu klimatu. Apmācībās piedalījās arī projekta partneri no Gulbenes
novada pašvaldības un Alūksnes pilsētas pašvaldības pārstāvji.
Lai labāk izprastu zemas temperatūras centralizētas siltumapgādes dažādās iespējas, “LowTEMP”
projekta partneri organizēja vairākas pieredzes apmaiņas braucienus. 2019. gada janvārī vizītē Berlīnē,
Vācijā piedalījās RTU, Gulbenes novada pašvaldības, Alūksnes novada pašvaldības un VPR pārstāvji.
Marta beigās “LowTEMP” projekta komanda no Latvijas piedalījās partneru sanāksmē Klaipēdā,
Lietuvā, kur Klaipēdas Universitāte dalījās pieredzē par saules enerģijas izmantošanu savām ēkām.
VPR ir viens no pirmajiem Latvijā, kas ir uzdrīkstējies eksperimentēt un pilotē iespēju pārejai uz 4.
paaudzes siltumapgādes sistēmām. Ievāktie dati un rezultāti būs noderīgi, lai analizētu un pamatotu
turpmākos scenārijus iespējamai pārejai uz zemas temperatūras siltumapgādes sistēmām mūsu valstī.
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❖ ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Dabas kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana
Saskaņā ar šajā attīstības prioritātē izvirzītajiem rīcību virzieniem, 2019. gadā Vidzemes plānošanas
reģions ir īstenojis aktivitātes tādās jomās kā pazemes ūdeņu apsaimniekošana, degradēto un
piesārņoto teritoriju pārvaldība, atkritumu pārstrāde un atkārtota lietošana, kā arī sabiedrības
izglītošana šajā jomā, bioekonomikas attīstība un biomasas resursu ilgtspējīga un efektīva izmantošana
un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšana uz lauksaimniecību.
Lai veicinātu ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdeņu resursu un saistīto ekosistēmu apsaimniekošanu,
2019. gadā turpinājās darbs projektā “No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota
apsaimniekošana pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apgabalā” (GroundEco). Tika izstrādātas un
izplatītas 2 projekta ziņu lapas, ar kuru palīdzību tika informēta sabiedrība, bet galvenokārt vides jomas
speciālisti par šādām tēmām:
•

no pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu loma dabā un mūsu dzīvē;

•
projekta pilotteritorija, tai skaitā avotu purvs Kazu lejā (jeb Kazu gravā), un tur veiktie ūdens
un veģetācijas pētījumi (Kazu lejā veiktie pētījumi liecina par iespējamu lauksaimniecības
piesārņojumu);
•
aptaujas rezultāti par no pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu lomu mūsu ikdienā,
izvērtējot, cik daudzi no vides speciālistiem strādā ar šiem jautājumiem, kāds ir izpratnes līmenis u.c.
2019. gadā projektā “Inovatīva, ilgtspējīga attīrīšana (INSURE)” noslēdzās 4 gadu darbs, kur laikā
Vidzemes plānošanas reģions aktualizēja piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu pārvaldības
jautājumus. Sākot projektu ieviest, vairāk koncentrējāmies uz piesārņotām teritorijām un attīrīšanas
metožu testēšanu, bet projektā spēcīgi izgaismojās pārvaldības un īpašumtiesību problēma.
Lai veicinātu degradēto teritoriju revitalizāciju un uzlabotu piesārņoto vietu pārvaldību, īpašu uzsvaru
liekot uz savstarpējo sadarbību starp iesaistītajām pusēm, Vidzemes plānošanas reģions izstrādāja
divus dokumentus: “Stratēģiju piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu pārvaldībai” un
“Multikritēriju analīzes rīku piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu prioritizēšanai”.
2019. gada februārī Valmierā Vidzemes plānošanas reģions rīkoja reģionālo semināru pašvaldību
attīstības speciālistiem, teritorijas plānotājiem, vides speciālistiem, kā arī reģionālo vides pārvalžu
speciālistiem un citiem interesentiem, lai informētu par izstrādāto stratēģiju, īpašu uzsvaru liekot uz
savstarpējo sadarbību starp piesārņoto zemju īpašniekiem, pašvaldībām un reģionālajām vides
pārvaldēm. Semināru apmeklēja speciālisti ne tikai no Vidzemes, bet arī no citiem reģioniem, jo šī tēma
ir aktuāla visā Latvijā.
Savukārt, 2019. gada maijā Vidzemes plānošanas reģions aicināja vienkopus Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas, Valsts vides dienesta, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centra, pašvaldību, plānošanas reģionu, augstskolu un vides nozares konsultāciju uzņēmumu
pārstāvjus ar mērķi aktualizēt piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu (PPPV) pārvaldības
izaicinājumus un iespējas Latvijas mērogā.
Lai sekmētu sabiedrības, jo īpaši bērnu un jauniešu, izpratni par pieaugošā sadzīves atkritumu
daudzuma problemātiku, 2019. 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 ir pielāgots arī ģimenēm un darbavietām. Ar
atkritumu audita palīdzību iespējams sistemātiski novērtēt radīto sadzīves atkritumu daudzumu un
veidu un izvirzīt rīcības situācijas uzlabošanai. Visas projektā iesaistītās Vidzemes skolas un bērnudārzi
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pēc atkritumu audita veikšanas ir izstrādājuši rīcības plānus atkritumu daudzuma samazināšanai, kā
arī 2019. gadā uzsāka šo rīcības plānu īstenošanu. Kā papildinājums tika izveidots informējošs video
par atkrituma audita rīka pielietošanu, lai veicinātu rīka izmantošanu plašākā sabiedrībā.
Savukārt, lai celtu skolotāju kompetenci un veicinātu zināšanu un pieredzes apmaiņu vides izglītības
jomā, Vidzemes plānošanas reģions organizēja projektā iesaistīto 14 Vidzemes izglītības iestāžu
pedagogu reģionālo tikšanos, kā arī semināru Igaunijas un Latvijas pedagogiem, kurā skolotāji dalījās
ar izglītības iestādēs veiktā atkritumu audita secinājumiem un rezultātiem, kā arī iepazina Slovēnijas
labo praksi vides izglītības jomā, ar ko dalījās skolotāja no Vrhnikas Ivana Cankara pamatskolas.
Lai attīstītu klimata gudras lauksaimniecības metodoloģiju, izmantojot inovācijas, 2019. gada nogalē
Vidzemes plānošanas reģions uzsāka partnerību projektā “Adaptīva mikroklimata pārvaldība
lauksaimniecībā (Stargate)”. Vidzeme noteikta kā projekta pilotteritorija Latvijā, lai meklētu
risinājumus, kas palīdzētu reģiona lauksaimniekiem mazināt klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi
nozarē. 2019. gadā tika izstrādāta Latvijas pilotteritorijas pašreizējās situācijas analīze, kas ietver
klimata tendences reģionā un to ietekmi uz ekoloģiju un ekonomiku, kā arī esošos normatīvos
regulējumus un stratēģijas attiecībā uz lauksaimniecības politiku, klimata pārmaiņām, vides
pārvaldību.
Gan nacionālā līmenī Latvijā, gan arī Vidzemes reģionā bioekonomika ir definēta kā viena no viedās
specializācijas jomām, kam piešķirama virzītājspēka loma. Bioekonomika ir atjaunojamo dabas resursu
izmantošana produktos un pakalpojumos, aizstājot tos resursus, kas dabā neatjaunojas un kas
pamazām izsīkst. Lai arī tā ir cieši saistīta ar klimata pārmaiņu radīto apdraudējumu, tomēr vienlaikus
tā skatāma arī kā pavisam jauns ekonomikas virziens. Lai pulcētu bioekonomikas attīstītājus un
sekmētu dabas resursu ilgtspējīgas un inovatīvas izmantošanas ideju apmaiņu, 2019. gadā projektā
"Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos (RDI2CluB)” Vidzemes plānošanas reģions
kopā ar projekta partneriem no piecām valstīm kopīgi uzsācis veidot bioekonomikas inovāciju
platformu https://biobord.eu/. Tā ir pieejama ikvienam interesantam, kurš darbojas bioekonomikā un
kuram ir nepieciešams ārējs atbalsts vai kurš vēlas atrast partnerus kopīgām iniciatīvām.
Apzinoties, ka aprites bioekonomikas vērtību ķēdes pārvaldības modeļi un biomasas efektīvas
izmantošanas potenciāls Eiropā ir nepilnīgs un ka, arvien attīstoties ilgtspējīgas enerģijas ražošanai no
biomasas, palielinās arī ar to saistītie riski un potenciāla negatīva ietekme uz ilgtspējīgu resursu
izmantošanu, Vidzemes plānošanas reģions 2019. gadā iesaistījās partnerībā “Biomasas vērtību ķēdes
attīstība Baltijas jūras reģionā (BalticBiomass4Value)”.
Projekta mērķi ir pilnveidot Baltijas jūras reģiona publiskā un privātā sektora organizāciju un
uzņēmumu kapacitāti biomasas vērtību ķēdes resursu ilgtspējīgā un ekonomiski efektīvā izmantošanā
un pārvaldībā, sekmējot augstas pievienotās vērtības produktu un atjaunojamās enerģijas risinājumu
attīstīšanu un resursu pārvaldības modeļu uzlabošanu. Projektā tika kartēta biomasa no dažādiem
avotiem (lauksaimniecība, pārtikas un lopbarības rūpniecība, mežsaimniecība, kokrūpniecība, sadzīves
atkritumi un notekūdeņu dūņas, zvejniecība, aļģes), tās loģistika, dažādas biomasas pārveidošanas
tehnoloģijas un vērtību ķēdes, lai definētu labākās prakses biznesa modeļus ilgtspējīgas bioenerģijas
un augtas pievienotās vērtības produktu ražošanai.

❖ ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Pieejams reģions
Reģiona autoceļi, inteliģentas transporta sistēmas un citi inovatīvi pakalpojumu risinājumi, kas efektīvi
papildina sabiedriskā transporta sistēmu, ir būtiski priekšnosacījumi, lai reģions būtu pieejams,
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nodrošinot, ka ikvienam iedzīvotājam pieejamība pakalpojumiem un apdzīvojumu centriem ir
netraucēta.
Ar šādu mērķi VPR īsteno vairākus starptautiskus projektus transporta jomā, plānojot vienmērīgu , ērtu
un visiem saprotamu mobilitāti, kā arī testējot dažādus alternatīvās pārvietošanās veidus, kas ir
pietiekami pazīstami pasaulē, mazāk zināmi Latvijā un Vidzemē.
2019. gadā, noslēdzoties projektam “TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un
kohēzijai (TENTacle)” martā tika organizēts seminārs, lai kopā ar pašvaldību vadītājiem, speciālistiem,
pētniekiem un jomas ekspertiem dalītos pieredzē, mācītos un diskutētu par mobilitāti un tās
kvalitātes uzlabošanu, salāgojot visu satiksmes dalībnieku vajadzības un ņemot vērā nākotnes
attīstības tendences. Par semināru sižetu sagatavoja arī reģionālā televīzija Vidzemes Televīzija.
(Vairāk informācijas šeit).
2019. gadā projekta MAMBA ietvaros, uzsākot Latvijā vēl mazpazīstama risinājuma “transports pēc
pieprasījuma” pilotaktivitāti, tika izsludināta tirgus izpēte par programmatūras izstrādi projekta
aktivitāšu īstenošanai. Kamēr tika meklēts tehnisks risinājums, kā efektīvi organizēt pakalpojumu,
projekta komanda organizēja tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem abās pilotteritorijās – Alūksnes
novadā un Mazsalacas novadā, demonstrējot modeli, kā pakalpojums tiks organizēts. Tas ļāva ne tikai
pakāpeniski pieradināt iedzīvotājus pie domas par to, ka pavisam drīz būs iespēja izmēģināt jaunu
pakalpojumu, bet vietējā kopiena varēja norādīt par lietām, kas būtu pakalpojuma organizatoriem
jāņem vērā, varēja noskaidrot to, kas palicis neskaidrs, kā arī iedrošināt līdzcilvēkus mēģināt kopā. Šāda
iesaiste pakalpojuma veidošanā jau no sākuma, kad pilots bija vien ieceres formātā, sniegusi būtisku
ieguldījumu projekta veiksmīgai realizēšanai. Vienlaikus par ideju un īstenošanā esošo piloprojektu
tika informēti arī politiķi, tostarp Satiksmes ministrs, projekta komandai tiekoties ar viņu un saņemot
konceptuālu atbalstu VPR iniciatīvai. Sarunā ministrs uzsvēra, ka sabiedriskā transporta maršrutu
noteikšana un izveide ir valsts funkcija, un ir skaidrs, ka kopīgi jāmeklē risinājumi, kā stiprināt
sabiedriskā transporta tīklus attālajos lauku reģionos. Par pilotprojektu tika informēta arī Sabiedriskā
transporta padome. Klātesošajiem tika prezentēti arī mobilitātes risinājumi, kas projekta ietvaros tiks
ieviesti Polijā un Zviedrijā, sniedzot priekšstatu par iespējamo risinājumu plašo klāstu.
21.oktobris bija pirmā diena, kad Vidzemē tika uzsāks pilotprojekts “transports pēc pieprasījuma”
Alūksnes un Mazsalacas novados. Jau decembra beigās, apkopojot pirmo statistiku, bija zināms, k abos
novados kopā veikti 75 reisi un pārvadāti 199 pasažieri. Pasažieriem pakalpojuma saņemšanas kārtība
bija skaidra un nekādu starpgadījumu nebija. Biežākie galamērķi, izmantojot “transports pēc
pieprasījuma” – ārsta apmeklējums, aptieka, pasts. Iedzīvotāji aktīvi izmanto piedāvāto iespēju, lai
apmeklētu arī veikalus, bibliotēku, mūzikas skolas nodarbības, kora mēģinājumus u.c. (Vairāk
informācijas šeit).
2019. gada janvārī tika uzsākta jauna projekta īstenošana - Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos lauku reģionos (MARA). Tā virsmērķis - uzlabot
mobilitātes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti lauku reģionos. Partnerības ietvaros, VPR plānojis
testēt elektriskos velosipēdus vairākās pašvaldībās Vidzemē, popularizējot alternatīvus pārvietošanās
veidus ikdienā, kā arī tiks izstrādāts pētījums par jaunu transporta pakalpojumu ieviešanas
iespējamību un ekonomisko pamatotību Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībās.
2019. gada oktobra vidū transporta nozares eksperti, speciālisti un inovāciju ieviesēji tikās radošā vidē
Līgatnē, lai ar savu klātbūtni un izrādīto interesi apliecinātu, ka arī šajā nozarē nepieciešams strādāt
pie jaunām idejām un jauniem risinājumiem. Seminārs-darbnīca “Jauni mobilitātes risinājumi: idejas,
iespējas, izaicinājumi” pulcēja plašu interesentu loku, to vidū bija pārstāvji no Satiksmes ministrijas,
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Pasažieru
pārvadātāju asociācijas, Latvijas Zaļo ceļu asociācijas, Ceļu satiksmes drošības direkcijas,
Autotransporta direkcijas, vairākām pašvaldībām. Klāt bija arī vairāku biedrību pārstāvji, kas ikdienā
ievieš dažādus jauninājumus mobilitātes izaicinājumu risināšanā, kā arī vairāku uzņēmumu pārstāvji,
kuri ikdienā nodarbojas ar pētniecības jautājumiem, attīstības projektu, stratēģiju un novērtējumu
izstrādi. Pasākumā klāt bija arī reģionālā televīzija Vidzemes televīzija, kā rezultātā semināra atskats
guva plašu publicitāti, jo sižets par tā norisi tika demonstrēts arī nacionālās televīzijas LTV1 kanālā ziņu
izlaidumā Dienas Ziņas.
Semināra programma bija veidota apzināti tā, lai tā saturiski sniegtu pēc iespējas plašāku redzējumu
par iespējām un jau pieejamiem risinājumiem nozares attīstībai.
2019. gada aprīlī uzsākās projekta “Baltijas transporta loks (Baltic Loop)” īstenošana. Viens no
transporta plūsmas svarīgiem elementiem ir sakārtota sabiedriskā transporta sistēma, kas ievērojami
varētu risināt sastrēgumvietas (t.s. bottlenecks). Lai skaidri identificētu iedzīvotāju reālās vajadzības
(kur tie dodas, kādā regularitātē, kas ir tie iemesli, kāpēc neizmanto sabiedrisko transportu, kas šobrīd
atzīstams par labi funkcionējošu sistēmu utt.), kas palīdzētu sakārtot traucējumus pasažieru plūsmā,
projekta Baltic Loop ietvaros tiks veiks pētījums par reālajām un potenciālajām transporta plūsmām
un to apjomiem. Blakus citām aktivitātēm, projekta ietvaros plānots izstrādāt vīziju par Via Hanseatica
tūrisma un transporta koridora telpiskās attīstības perspektīvu.

❖

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Ilgtspējīga un pievilcīga dzīves vide

Viens no Vidzemes plānošanas reģiona stratēģiskajiem attīstības virzieniem paredz veidot ilgtspējīgu
un pievilcīgu dzīves vidi un iesaistošu kultūrvidi, kas ietver arī tūrisma veicināšanu. 2019. gadā tūrisma
veicināšanai īstenotas vairākas aktivitātes, kas vērstas gan uz pieredzes apmaiņu, gan profesionālo
pilnveidi jomas attīstībai reģionā. Papildus uzsāktas aktivitātes, lai analizētu un ilgtermiņā sekmētu
lauku politikas attīstību kontekstā ar iedzīvotāju vajadzībām.
Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekta “Livonijas kulinārajā mantojumā balstīta tūrisma
produkta izveide un popularizēšana” (Livonijas kulinārais ceļš) ietvaros 2019. gadā uzņēmēji no
gardēžu tūrisma maršruta “Livonijas kulinārais ceļš” piedalījās pasaules lielākajā pārtikas,
lauksaimniecības un dārzkopības izstādē “Zaļā nedēļa” Berlīnē. Savukārt vasarā un rudenī Vidzemes
plānošanas reģiona projekta komanda organizēja uzņēmēju dalību svētku tirdziņos Vidzemē (Cēsu
pilsētas svētku "Cēsis 813" laikā, Kokmuižas svētkos un Simjūda gadatirgū Valmierā), kā arī četros
svētku tirdziņos Igaunijā. Lai nodrošinātu kultūras vērtību saglabāšanu un pieejamību, bija padomāts
arī par to, lai tirgus ciemiņiem būtu pieejami recepšu krājumi ar senām receptēm – izmēģināšanai
mājās. Ērti lietojamajās brošūrās bija atrodamas arī receptes no Rubenē 18. gadsimtā izdotā darba “Tā
pirmā pavāru grāmata, no vāces grāmatām pārtulkota”.
Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā Erasmus+ programmas projekta “Kultūras mantojuma un
dzīvesvides izglītība” (SPECHALE) ietvaros 2019. gadā pabeigts darbs pie analīzes ziņojuma izstrādes
par partnervalstīs esošajām apmācību iespējām profesionālajai pilnveidei kultūras un dabas
mantojuma izmantošanai konkurētspējas stiprināšanai tūrismā, kā arī veikta trūkstošā piedāvājuma
identificēšana. Izstrādāts saturs pieaugušo apmācību programmai, kas ļaus attīstīt un pilnveidot
prasmes un zināšanas kultūras un dabas mantojuma iekļaušanai tūrisma piedāvājumā. Kursa
programmā iekļautas četras pamattēmas – kultūras mantojums, mārketings, komunikācija un
uzņēmējdarbība.
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Interreg Europe programmas projekta “Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos”
(SWARE) ietvaros 2019. gadā noritēja darbs pie izstrādātā rīcības plāna dabas un kultūras mantojuma
pārvaldībai un ilgtspējīgai attīstībai Vidzemes reģionā uzdevumu izpildes. Plāna galvenais nosacījums
ir virzīties uz dabas un kultūras mantojuma integrētu pārvaldību, kuras pamatā ir skaidra un vienota
izpratne, kādas vērtības jāsaglabā un kā jārīkojas katrai iesaistītajai pusei. 2019. gada oktobrī projektā
izvirzītā labā prakse – Interreg Igaunijas-Latvijas projekts “Riverways” tika prezentēts Interreg Europe
programmas organizētā vebinārā par ekotūrisma attīstību upju teritorijās.
2019. gadā, gatavojoties konkursam “Vidzemes kultūras programmu”, vienotais dabas un kultūras
mantojums iekļauts starp kultūras prioritātēm Vidzemē.
Projektā “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” (Industriālais mantojums) 2019.
gadā galvenokārt noritēja darbs pie industriālā mantojuma objektu mārketinga. Vidzemes plānošanas
reģions īstenoja divas mediju pārstāvju vizītes – vienā piedalījās pieci igauņu mediju pārstāvji, savukārt
otrā deviņi Latvijas pārstāvji. Vizītes tika rīkotas ar mērķi pastāstīt par Vidzemes industriālā mantojuma
objektiem un rosināt žurnālistus un stāstniekus nodot iespaidus saviem lasītājiem, tā veicinot šo
tūrisma objektu atpazīstamību un popularitāti ceļotāju vidū. 2019. gadā projektā tika pabeigts darbs
arī pie tūrisma maršruta un ceļveža “Industriālais mantojums tūrismam Igaunijā un Latvijā”, kas
drukātā veidā tika izplatīts visos objektos un tūrisma informācijas centros, kā arī elektroniski pieejams
jaunizveidotajā tīmekļa vietnē industrialheritage.travel. Šis ir unikāls industriālā mantojuma tūrisma
maršruts, kas apvieno ne tikai visus projektā iesaistītos 25 objektus, bet arī citas industriālā mantojuma
apskates vietas, aptverot vairāk nekā 80 objektus Latvijā un Igaunijā. 2019. gadā arī turpināta
iepriekšējā gada aktivitāte – Industriālā mantojuma nedēļas nogale, kur Vidzemes plānošanas reģions
aicināja viesoties 40 industriālā mantojuma objektos, tostarp 11 objektos Vidzemē. Notika gan
izklaidējošas, gan izglītojošas aktivitātes, lai pievērstu sabiedrības uzmanību industriālajam
mantojumam un iepazīstinātu ar tūrisma piedāvājumu tajos.
Tūrisma objektiem vērtīga bija arī Vidzemes plānošanas reģiona 2019. gadā īstenotā mentoringa
aktivitāte, kuras ietvaros tūrisma eksperts Ēriks Lingebērziņš sniedza lekciju “Industriālā tūrisma
produktu virzīšana tirgū” un pēc tam individuāli konsultēja četru Vidzemes reģionā jaunizveidoto vai
pilnveidoto industriālā mantojuma tūrisma objektu īpašniekus/apsaimniekotājus par veiksmīgu
produkta virzīšanu tirgū, pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanu, iesaisti vietējā un reģionālajā tūrisma
piedāvājumā, mārketingu un citiem objekta īpašniekam aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar
industriālā mantojuma produkta/ objekta attīstību.
2019. gadā Līgatne ar papīrfabriku un Eiropas mērogā unikālo strādnieku ciemata pilsētbūvniecības
ansambli kā pirmais galamērķis no Baltijas valstīm tika iekļauts Eiropas industriālā mantojuma ceļā
(ERIH). Līgatnes novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Santa Jermičuka atzina, ka Vidzemes
plānošanas reģiona pirms četriem gadiem izteiktais uzaicinājums piedalīties Igaunijas–Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas projektā “Industriālais mantojums” un projektā paveiktais ļāvis šo
nozīmīgo soli īstenot.
2019. gadā Vidzemes plānošanas reģions uzsāka Apvārsnis 2020 programmas projektu “Sadarbības
virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem” (PoliRural). Tā mērķis ir sekmēt lauku
politikas attīstību, kā rezultātā tiks identificēti pasākumi lauku reģionu pievilcības vairošanai, izveidots
konceptuāls lauku ekosistēmas modelis, apzināts iedzīvotāju viedoklis par dzīvi laukos, kā arī izprastas
lauku attīstības un politikas ietekmes kopsakarības.
Tajā izmantotās mūsdienīgās plānošanas un analīzes metodes sniegs nozīmīgu ieguldījumu Vidzemes
plānošanas reģiona Attīstības programmas izstrādei 2021.-2027. gadam. Iedzīvotāji, potenciālie un jau
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esošie jaunienācēji, lauksaimnieki, uzņēmēji, kvalificētu un konkurētspējīgu profesiju pārstāvji –
spēcīgas lauku attīstībā ieinteresēto pušu kopienas – viedoklis un zināšanas ir būtiskas reģionu
attīstīšanai un attīstības dokumentu sagatavošanai. Tādēļ 2019. gadā tika uzsākts darbs pie
ieinteresēto pušu apzināšanas, lai izveidotu Konsultatīvo padomi. Šī reģionālā darba grupa
līdzdarbosies un sekos līdzi gan projekta aktivitātēm, gan arī Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības
programmas izstrādei un tās novērtēšanai.

❖ ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Aktīva pilsoniskā sabiedrība un iesaistoša kultūrvide
Vidzemes kultūras programma
Lai saglabātu un attīstītu reģiona kultūras mantojumu, Vidzemes plānošanas reģions (VPR) jau
tradicionāli koordinēja “Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2019”
konkursu. Vidzemes kultūras programma (VKP) ir Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogramma,
ko atbalsta Latvijas Valsts meži. Jau divpadsmito gadu šo programmu Vidzemē administrē Vidzemes
plānošanas reģions (VPR). Tās ietvaros no 2019. gada maija līdz decembrim tika īstenoti dažādi
kultūras pasākumi, kuros iesaistīti vēsturiskā Vidzemes novada iedzīvotāji. 2019. gadā kā jauna
prioritāte tika noteikta “sabiedrības iesaiste dabas un kultūras mantojuma vērtības apzināšanā un
integrētā attīstībā, iesaistot un informējot sabiedrību par iespēju brīvprātīgi veikt dabas un kultūras
mantojuma vērtību apzināšanu un uzturēšanu.”
Pavisam 2019. gadā tika saņemts 131 projektu pieteikums par kopējo summu 479 354,93 EUR. No
pieteiktajiem projektiem atbalstu guva 58 projekti, sadalot projektu īstenošanai 85500,00 EUR.
Projekta finansējumu prasmīgi izmantoja visi atbalstīto projektu ieviesēji. “Vidzemes kultūras
programmas 2019” ietvaros notikuši vairāk kā 280 dažādi pasākumi un aktivitātes, projektu īstenošanā
bijuši iesaistīti 3141 dalībnieks un pasākumu apmeklētāju skaits bija vairāk kā 35320. Izdota 1 grāmata
(1200 eks.), 1 folkloras dziesmu burtnīca (300 eks.), sagatavoti 2 grāmatu manuskripti un dizains.
EMPACI
2019. gadā uzsākta projekta “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā” (EmPaci)
ieviešana. VPR aktualizējis nepieciešamību stiprināt valsts iestāžu lēmumu pieņemšanas procesus
savstarpējā sadarbībā ar vietējo sabiedrību. 2019. gadā veikta situācijas analīze visās partnervalstīs
t.sk. Vidzemes reģionā, lai izpētītu iedzīvotāju iesaisti pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesos,
politisko situāciju, kā arī atlasītu labo prakšu piemērus pašvaldībās. Īstenota iedzīvotāju aptauja, lai
noskaidrotu sabiedrības vajadzības un izvērtētu esošo situāciju saistībā ar sabiedrības iesaisti
līdzdalības budžetēšanas aktivitāšu īstenošanā katrā projekta partnerreģionā. Vidzemē iedzīvotāju
aptauja veikta Gulbenes novada pašvaldībā. Vienojoties ar VKKF, izlemts īstenot EmPaci pilotprojektu
– sabiedrības balsojumu par Vidzemes kultūras programmas 2020 kultūras projektu iniciatīvām. 2019.
gada nogalē veikta iedzīvotāju aptauja par vidzemniekiem svarīgākajām kultūras prioritātēm.
Balsojums ir noteicošais, definējot kultūras prioritātes, kurās varēs iesniegt projektus un saņemt
finansējumu projektu ideju realizācijai 2020. gadā.
SWARE
2019. gadā iesākās projekta SWARE 2. fāze, kuras laikā noritēja darbs pie Rīcības plāna uzdevumu
izpildes. Atbilstoši šiem uzdevumiem Vidzemes kultūras programmas 2019 atbalstāmās prioritātes tika
papildinātas ar prioritāti “Sabiedrības iesaiste dabas un kultūras mantojuma vērtības apzināšanā un
integrētā attīstībā”. 2019. gada martā tika rīkots seminārs ieinteresētajiem projektu iesniedzējiem, lai
skaidrotu, kas ir vienots dabas un kultūras mantojums un integrēta tā pārvaldība. Seminārā uzstājās
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eksperti no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras sektora, Dabas aizsardzības pārvaldes,
Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskā pētniecības centra un VPR. No kopumā atbalstītajiem 58
projektu pieteikumiem 24 projekti atbilda šai jaunajai prioritātei.
2019. gada jūnijā VPR piedalījās 4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā, kas tika rīkots ar mērķi lauku
aktīvās sabiedrības pārstāvju un politikas veidotāju un īstenotāju dialogā identificēt konkrētas rīcības,
kas īstenojamas tuvāko divu gadu laikā, lai veicinātu mūsdienīgas un ilgtspējīgas attīstības iespējas
Latvijas lauku un mazpilsētu kopienās. Šajā parlamentā VPR prezentēja SWARE Rīcības plānu un dalījās
ar piemēriem, kā sabiedrību var iesaistīt kultūras procesos un kā kultūras pasākumi un līdzdalība
veicina izpratni par dabas un kultūras mantojuma integrētu pārvaldību.
Tika nosūtītas arī 150 elektroniskas vēstules Vidzemes iedzīvotājiem, tostarp dabas un kultūras
mantojuma objektu īpašniekiem, lai aicinātu ilgtspējīgi izmantot dabas un kultūras mantojumu un
apzināties šī mantojuma vienotību un nedalāmību.
2019. gada novembrī SWARE projektā izvirzītā labā prakse – Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas projekts “Riverways” – tika prezentēts Interreg Europe programmas organizētā
starptautiskā vebinārā par ekotūrisma attīstību upju krastmalu teritorijās.
Mežtaka
Lai paplašinātu tūrisma piedāvājumu reģionā, 2019. gadā kopīgi ar partneriem Latvijā un Igaunijā
uzsākts darbs pie garās distances pārgājienu maršruta “Mežtaka”, kas aptuveni 1060 km garumā vedīs
no Rīgas līdz Tallinai cauri Gaujas Nacionālajam parkam, Ziemeļgaujas un Veclaicenes aizsargājamo
ainavu apvidiem, Setu zemei Igaunijā, gar Peipusa ezeru un Ziemeļigaunijas jūras krastu. Maršruts tiek
veidots Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektā
“Pārrobežu pārgājiena maršruts “Meža taka” (FOREST TRAIL). 2019. gada pavasarī Vidzemē tika rīkota
informatīvā tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem, tūrisma uzņēmējiem un zemju īpašniekiem, caur kuru
īpašumam taka vīsies, lai apspriestu plānoto maršrutu un vienotos par piemērotāko takas maršrutu.
Jūnijā un jūlijā tika rīkoti publiski VPR teritorijā esošo 12 Mežtakas posmu apsekošanas pārgājieni. To
laikā dabā tika izvērtēts plānotais maršruts, atsevišķos posmos veiktas korekcijas maršrutā, kā arī
apzināti maršruta tuvumā esošie tūrisma pakalpojuma sniedzēji. Pēc apsekojumiem par katru no
posmiem tika veidoti detalizēti apraksti, iekļaujot informāciju par tūrisma pakalpojuma sniedzējiem,
ievērojamākajām apskates vietām un praktisko informāciju saistībā ar katru posmu.
Livonijas kulinārais ceļš
2019. gadā VPR kopā ar Latvijas lauku tūrisma asociāciju "Lauku Ceļotājs" un sadarbības partneriem
Igaunijā ar projekta “Livonijas kulinārais ceļš” ietvaros īstenotajām aktivitātēm ir spējis attīstīt
konkurētspējīgu un ceļotājiem saistošu gastronomijas tūrisma piedāvājumu Latvijā un Igaunijā ar
nosaukumu “Livonijas garša”. Viena no projekta aktivitātēm ir bijusi arī svētku tirdziņu rīkošana
Vidzemē un Igaunijā, iesaistot tajā uzņēmējus – gardēžu tūrisma ceļa “Livonijas garša” dalībniekus.
2019. gada janvārī uzņēmēji piedalījās pasaules lielākajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības
izstādē “Zaļā nedēļa”, Berlīnē, bet vasarā un rudenī tika organizēta uzņēmēju dalība svētku tirdziņos
Vidzemē (Cēsu pilsētas svētku "Cēsis 813" laikā, Kokmuižas svētkos un Simjūda gadatirgū Valmierā) un
četros svētku tirdziņos Igaunijā. Lai nodrošinātu kultūras vērtību saglabāšanu un pieejamību, bija
padomāts arī par to, lai tirgus ciemiņiem būtu pieejami recepšu krājumi ar senām receptēm izmēģināšanai mājās. Ērti lietojamajās brošūrās bija atrodamas arī receptes no Rubenē 18. gadsimtā
izdotā darba “Tā pirmā pavāru grāmata, no vāces grāmatām pārtulkota”.
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SPECHALE
Apzinoties kultūras un dabas mantojuma potenciālu tūrisma piedāvājuma bagātināšanā, kas līdz ar to
ietekmē arī teritorijas ekonomisko izaugsmi, septiņi partneri no piecām valstīm Erasmus+ programmas
projekta “Kultūras mantojuma un dzīvesvides izglītība” (SPECHALE) ietvaros apņēmušies stiprināt
vietējo iedzīvotāju prasmju attīstību, kas palīdzētu pilnvērtīgāk izmantot pašmāju kultūras un dabas
mantojumu. Vietējās kopienas apziņas veidošana par tās rīcībā esošo mantojumu ir izšķiroša un tās
iesaiste ir nepieciešama ne tikai vienota dabas un kultūras mantojuma pārvaldīšanai, bet arī integrēta
piedāvājuma veidošanai tūrismā.
2019. gadā pabeigts darbs pie analīzes ziņojuma izstrādes par partnervalstīs esošajām apmācību
iespējām profesionālajai pilnveidei kultūras un dabas mantojuma izmantošanai konkurētspējas
stiprināšanai tūrismā, kā arī veikta trūkstošā piedāvājuma identificēšana. Tāpat arī ir izstrādāts saturs
pieaugušo apmācību programmai, kas ļaus attīstīt un pilnveidot prasmes un zināšanas kultūras un
dabas mantojuma iekļaušanai tūrisma piedāvājumā. Kursa programmā iekļautas četras pamattēmas:
•

Kultūras mantojums;

•

Mārketings/Tirgvedība;

•

Komunikācija;

•

Uzņēmējdarbība.

Kursa programmu iespējams apgūt, izvēloties gan atsevišķu tēmu, gan visas kopā.
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2.2.4.

Kultūra

2019. gadā Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk tekstā - VPR) jau tradicionāli (divpadsmito gadu
pēc kārtas) īstenoja Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu “Latvijas valsts mežu” atbalsts
kultūras programmām reģionos”. Tās ietvaros no 2019. gada maija līdz decembrim tika realizēti dažādi
kultūras pasākumi, kuros bija iesaistīti kultūrvēsturiskā Vidzemes novada iedzīvotāji.
Vidzemes kultūras programma (turpmāk tekstā - VKP) ir būtisks finanšu instruments, kas sekmē un
nodrošina kultūras procesu Vidzemē, tādējādi veidojot un saglabājot reģionā daudzpusīgu kultūrvidi.
No 2008. līdz 2019. gadam Vidzemē realizēti pavisam 466 dažāda mēroga kultūras projekti, kultūras
nozarei piesaistot vairāk nekā 766230,00 EUR , kas ir nozīmīga un ievērojama summa reģionālā
kontekstā. Tāpat VKP ir lieliska iespēja Vidzemes iedzīvotājiem realizēt savas radošās idejas un kultūras
ieceres. VKP īstenošanā vērojama liela vietējās sabiedrības ieinteresētība. To katru gadu pierāda gan
ievērojamais projektu pieteikumu skaits (2016. gads – 157 pieteikumi, 2017. gads – 145 pieteikumi,
2018. gads – 119 pieteikumi, 2019. gads – 131 pieteikums), gan arī programmas ietvaros atbalstīto
projektu īstenošanā iesaistīto dalībnieku un apmeklēju skaits.
2019. gadā VKP mērķis bija nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā
pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un
kultūrvidi. Šī mērķa sasniegšanai 2019. gadā bija noteiktas sekojošas prioritātes:
-

-

Vidzemes kultūras mantojuma vērtību saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana,
stiprinot vidzemnieku identitāti, atbalstot kopienu iniciatīvas, iesaistot sabiedrību kultūras
pasākumu organizēšanā;
Bērnu un jauniešu kvalitatīva kultūrizglītība un iesaiste kultūras pasākumu norisē, veidošanā
un projekta aktivitātēs;
Radošo industriju attīstība, sadarbojoties dizaina speciālistiem, studentiem un Vidzemes
amatniekiem;
Sabiedrības iesaiste dabas un kultūras mantojuma vērtības apzināšanā un integrētā attīstībā,
iesaistot un informējot sabiedrību par iespēju brīvprātīgi veikt dabas un kultūras mantojuma
vērtību apzināšanu un uzturēšanu.

2019. gada VKP iekļautā jaunā prioritāte “Sabiedrības iesaiste dabas un kultūras mantojuma vērtības
apzināšanā un integrētā attīstībā, iesaistot un informējot sabiedrību par iespēju brīvprātīgi veikt dabas
un kultūras mantojuma vērtību apzināšanu un uzturēšanu” radīja lielu interesi. VPR rīkotajā
informatīvajā seminārā par projekta pieteikumu sagatavošanu piedalījās vairāk nekā 50 interesentu,
uzklausot ekspertus un rosinot saturīgas diskusijas.
2019. gadā pavisam kopā tika saņemts 131 projektu pieteikums par kopējo summu 479 354,93 EUR.
No pieteiktajiem projektiem atbalstu guva 58 projekti. Šiem projektiem tika piešķirts finansējums
85500,00 EUR apmērā. Jāpiebilst, ka projekta finansējumu prasmīgi izmantoja visi atbalstīto projektu
ieviesēji. Pieteikumu skaitam katru gadu ir tendence pieaugt. Tas apliecina vidzemnieku spējas un
radošumu. Projektu izvērtēšanai tika izveidota ekspertu komisija, kuras sastāvā bija divi Valsts
kultūrkapitāla fonda (turpmāk tekstā - VKKF) pārstāvji, viens VAS “Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā
– LVM) pārstāvis un trīs VPR izvirzīti kultūras jomas pārstāvji.
Ar VKP atbalstu 2019. gadā Vidzemes kultūrvēsturiskā novada teritorijā – Vidzemes plānošanas
reģiona pašvaldībās, kā arī Limbažu, Siguldas, Mālpils un Alojas novados tika īstenotas dažādas
kultūras aktivitātes. Tai skaitā 162 dažādi pasākumi (lekciju cikli, pārgājieni, izbraucieni, lekcijas, u.c.),
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54 meistarklases arodu un prasmju apgūšanai, 24 publikācijas par dabas un kultūrvēstures tēmām, 13
koncerti, 7 izrādes, 8 izglītojošas nodarbības, 1 izglītības programma, 2 semināri, 4 izstādes,
1 festivāls, 1 grāmatas (1200 eks.) un 1 dziesmu burtnīcas (300 eks.) izdošana, 2 grāmatu manuskriptu
sagatavošana un dizaina veidošana.
Dažādo kultūras projektu īstenotāji savas darbības ietvaros radījuši daudz jauna. Tapušas interesantas
koncertprogrammas, izskanējuši 5 pirmatskaņojumi (ērģeļmūzika, miniopera, koncertuzvedums,
koncerti) un 1 koncerts, radīti 7 komponistu jaundarbi, miniatūri dejas iestudējumi un citi iestudējumi.
Pateicoties programmas finansējumam, izveidotas 2 izrādes ("Vecmāmiņu valsts" un "Letti"). Izdota 1
grāmata, 1 folkloras dziesmu burtnīca, sagatavoti 2 grāmatu manuskripti un dizains, tapušas 24
publikācijas reģionālajos laikrakstos. Arī mākslinieki strādājuši ļoti ražīgi – sagatavoti zīmējumi, 12
lielformāta gleznas, gleznojumi, grafikas, tēlniecības darbi un vides objekti. VKP atbalsts bijis noderīgs
arī teiku stendu izveidei un fotogrāfiju izgatavošanai vairāku muzeju krājumiem. Tāpat sagatavoti arī
metodiskie materiāli, izveidota izstāde un norisinājās izglītojošu pasākumu cikls. Īpaši būtu izceļama
sena rūnakmens replikas izgatavošana. Turklāt notika arī inovatīvas dzejas lasījumu aktivitātes.
VKP 2019. gada projektu realizācijā piedalījušies 3141 dalībnieki, pasākumus apmeklējuši 35320
apmeklētāji.
Visu VKP 2019. gada projektu īstenošanas laiku VPR savā mājas lapā sadaļā „Vidzemes kultūras
programmas pasākumi” (skatīt: http://www.vidzeme.lv/lv/vidzemes_kulturas_programma) ievietoja
informāciju par VKP 2019. gada norisēm, kā arī projektu īstenotāju sagatavoto informāciju par katra
projekta aktivitātēm (publicētas pavisam 80 ziņas). Tāpat arī projektu realizētāji aktīvi popularizēja
darba rezultātus savās interneta vietnēs, sociālajos tīklos un presē, minot projekta atbalstītājus - VKKF,
LVM un VPR.
VKP 2019. gada koordinatore ievietoja informāciju par projektu aktivitātēm VKKF mājas lapā
(publicētas pavisam 57 ziņas).
VPR sagatavoja un publicēja VPR mājas lapā četras afišas ar aktuālajiem notikumiem.
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2.2.5.

Remigrācija

2019. gadā Vidzemes plānošanas reģions turpināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas ( VARAM) deleģēto funkciju – remigrācijas jautājumu koordinācija, kas ir pilotprojekta
“Reģionālais remigrācijas koordinators” turpinājums.
Remigrācijas koordinācijas mērķis ir palīdzēt ārvalstīs dzīvojošajiem cilvēkiem, kuri vēlas atgriezties
Latvijā vai jau atgriezušies, sniedzot bez maksas individuālas konsultācijas, sagatavojot personalizētus
piedāvājumus par viņiem aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos vai dzīves uzsākšanu pēc
atgriešanās Latvijā, Vidzemē.
Remigrācijas koordinatora galvenais uzdevums ir uz klientu orientēta komunikācija, situācijas un
problēmjautājumu noskaidrošana, informācijas ieguve, apkopošana, sadarbība ar publiskām un
privātām institūcijām.
2019. gadā notikusi komunikācija ar 816 cilvēkiem, sagatavoti 785 personalizēti piedāvājumi un ar
koordinatora palīdzību uz dzīvi Latvijā atgriezušies 233 cilvēki. 2019.gada beigās vēl 136 cilvēki bija
norādījuši, ka tuvākajā laikā noteikti vēlētos atgriezties Latvijā. Vienlaikus jāuzsver, ka šis atgriezušos
cilvēku skaits nav objektīvs rādītājs kopējam remigrantu skaitam, jo cilvēkiem pēc atgriešanās nav
jāziņo atgriešanās fakts, kā arī ne visiem, kuri atgriežas, ir nepieciešami remigrācijas koordinatora
pakalpojumi.
Vidzemes reģiona koordinatore aktīvi sadarbojās ar Valmieras attīstības aģentūru, Valmieras pilsētas
pašvaldību, Smiltenes novada pašvaldību, Gulbenes novada pašvaldību, Valkas novada pašvaldību u.c
pašvaldībām. Veiksmīga sadarbība ar Latviešu valodas aģentūru, Pasaules Brīvo Latviešu apvienību,
Eiropas Latviešu apvienību, Ziemeļvalstu Izglītības un kultūras grupu, latviešiem Eiropā sociālo mediju
“KOPĀ”, kā arī sniegta informācija pētījumiem, sadarbība pētījumu izstrādē ar LU Diasporas un
migrācijas pētījumu centru.
Remigrācijas koordinatore piedalījās un tikās ar tautiešiem Pasaules latviešu 3x3 nometnē
Vecpiebalgā, sadarbībā ar Valmieras pašvaldību un biedrību “Ar Pasaules pieredzi Latvijā” organizēja
sarunu vakaru Valmierā.
Regulāra sadarbība notika ar Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultantiem, biedrību
“Patvērums – Droša māja”, LIAA, Ārlietu ministrijas vēstnieku diasporas jautājumos, VID, NVD, VSAA,
CSDD, LR Bruņotajiem spēkiem u.c.
Svarīgi ir 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 ar visiem reģionālajiem medijiem – laikrakstiem un TV “Vidzeme”, laikrakstiem
“Diena”, Latvijas vēstnesis, žurnāls “Kapitāls”, LTV1, LR raidījumi “Eiropas fokusā”, ziņu raidījumi,
raidījums “Globālais latvietis” u.c.
2019.gadā tika organizēts grantu konkurss – atbalsts remigrantiem saimnieciskās darbības atbalstam.
Konkursā pieteicās pieci pretendenti, divus no tiem konkursa komisija novērtēja kā atbalstāmus,
līgumu par finansējuma izmaksu saimnieciskās darbības atbalstam noslēdza ar vienu pretendentu.
Ir veikta arī 2018.gada grantu konkursa uzvarētāju saimnieciskās darbības uzraudzība. Grantu
piešķiršanu organizēja saskaņā ar 07.08.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 “Remigrācijas
atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”.
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Pirmo reizi sadarbībā ar VARAM tika organizēts konkurss pašvaldībām, lai sekmētu remigrācijas
pasākumu norisi pašvaldībās. Konkursa rezultātā aktivitātēm savās pašvaldībās atbalstu saņēma
Valmieras pilsētas un Valkas, Cēsu, Gulbenes, Smiltenes novada pašvaldības. Plānotās aktivitātes
norisinās arī 2020.gadā.
Tikai veidota un regulāri notika komunikācija ar reģiona pašvaldībām, attiecīgajiem speciālistiem,
remigrācijas kontaktpersonām.
Notika divi semināri pašvaldību remigrācijas kontaktpersonām, viens seminārs sabiedrisko attiecību
speciālistiem par komunikācijas veidiem un specifiku darbā ar remigrantiem, kā arī apjomīgs seminārs
pašvaldību izglītības iestāžu vadītājiem un izglītības pārvalžu speciālistiem par izglītības jautājumiem
ar IZM, IKVD, LVA speciālistu līdzdalību.
Pamattēmas, par kurām remigranti vēlējās saņemt informāciju:
•

Izglītības pakalpojumi
o
o
o
o
o

•

Dzīvesvietas nodrošinājums
o
o
o
o

•

Pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu pieejamību
Iekļaujošās izglītības nodrošināšana bērniem skolās, individuāls atbalsts bērniem
remigrantiem;
Latviešu valodas apguve gan bērniem, gan pieaugušajiem
Izglītības dokumentu pielīdzināšana
Mūžizglītības iespējas/tālākizglītība

Pieejamais pašvaldības atbalsts
Īres iespējas
Iegādes/būvniecības iespējas
Kredīta saņemšanas iespējas

Nodarbinātība un uzņēmējdarbība
o
o
o

Atbalsts darba meklēšanai
Informācija par uzņēmējdarbības uzsākšanu, t.sk., pašvaldību sniegtās iespējas
Konkurss par finansiālo atbalstu remigrantiem (grants)

•

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

•

Drošības jautājumi
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•
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

•

Neuzticības 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 atbalsts. Ir situācijas, kad šis fakts rada klientos neapmierinātību.
Gada noslēgumā tika veikta klientu ( remigrantu ģimeņu) aptauja par Vidzemes reģiona koordinatora
sniegto pakalpojumu kvalitāti. Atbildes sniedza 60 ģimenes. Koordinatores komunikāciju 1-10 ballu
skalā novērtēja ar “9”; 70% gadījumu piedāvātais pakalpojums atbilda gaidītajam; 8,16% uzskata, ka
Vidzemes koordinatores sniegtais atbalsts ir bijis noderīgs un vajadzīgs; savukārt 93% aptaujāto
ieteiktu pirms atgriešanās sazināties ar koordinatoru.
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3. PERSONĀLS
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes lēmumu izpildi nodrošina reģiona izpildinstitūcija administrācija ar 5 struktūrvienības:
- Teritoriālās plānošanas nodaļa;
- Finanšu un budžeta plānošanas nodaļa;
- Attīstības un projektu nodaļa;
- Sabiedriskā transporta nodaļa;
- Vidzemes uzņēmējdarbības centrs.

2.attēls. Vidzemes plānošanas reģiona struktūra.

VPR izvietots divos birojos – viens no tiem atrodas Cēsīs, Bērzaines ielā 5, 2. stāvā, otrs- Valmierā,
Purva ielā 12a, B. korpuss, 2. stāvs, kur strādā arī Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības
centrs. Darbinieku sadalījums starp birojiem atkarīgs pamatā no to dzīvesvietas tuvuma.
Kopumā, 2019. gadā darba attiecibas dibinātas ar 8 jauniem darbiniekiem un atbrīvoti 7
darbinieki. Pavisam Vidzemes plānošanas reģionā bijuši 59 darbinieki, tostarp arī īslaicīgi piesaistītie
eksperti. 56 no darbiniekiem ieguvuši augstāko izglītību, savukārt 3 no tiem – vidējo speciālo.
2019. gadā 6 darbinieki atradās bērnu kopšanas atvaļinājumā.
Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām:
Līdz 25 gadi

1 darbinieks

25-30 gadi

6 darbinieki

31-40 gadi

28 darbinieki

41-50 gadi

12 darbinieki

51-60 gadi

9 darbinieki

Vecāki par 61 gadu
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3

darbinieks

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
4.1.

SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA UN IZGLĪTOŠANA

Vidzemes plānošanas reģions arī 2019. 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. 2019. gada nogalē jaunumiem bija pieteiktas 426 e-pasta adreses, to
skaits lēnām aug.
Analizējot VPR mājaslapas apmeklējumu, 2019. gadā to apmeklējuši 26 264 interesenti; lapa skatīta
50 686 reizes un vidējais lapas skatīšanās ilgums – 2 minūtes un 5 sekundes. Lielākā interese ir par
organizācijas jaunumiem, kā arī tiek detalizēti aplūkoti ieviešanā esošie projekti, tāpat bieži apmeklēta
ir kontaktu sadaļa, kā arī dažādu organizāciju un institūciju publicētās nozaru aktualitātes. Apmēram
ceturtā daļa no visiem apmeklētājiem mērķtiecīgi vēruši vaļā mājaslapu, lai iepazītos ar jaunākajām
aktualitātēm Vidzemes reģionā, kamēr pārējie mājaslapā nonākuši caur dažādiem citiem kanāliem,
pieņemot, ka tiek aktīvi izmantotas sociālajos tīklos, pārpublicētajās relīzēs ievietotās saites uz
rakstiem mājaslapā www.vidzeme.lv, tā palielinot interesentu plūsmu, tos mērķtiecīgi novirzot uz
informācijas pamatkanālu.
Sekojot mūsdienīgas komunikācijas tendencēm, arī 2019. gadā tika turpināts uzturēt VPR sociālo tīklu
kontus. Informācija par aktualitātēm visvairāk tiek ievietota Facebook, 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).
Facebook (@VidzemesPlanosanasRegions) statistika liecina, ka 2019. gada beigās VPR profilam bijuši
1973 sekotāji, kamēr gada sākumā profila jaunumiem sekoja 1552; gada laikā sekotāji auguši par 421
interesentu, kam interesē VPR darbība un aktivitātes.
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.
Apkopojot mājaslapas apmeklējuma statistisku, redzams, ka 2019. gadā lapu apmeklējuši 1467
interesenti un veikti 1930 skatījumi.
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2019. gada septembrī tika izdots apjomīgs un saturiski bagātīgs tematiskais izdevums “Inovācija”, ar
kura starpniecību tika uzsvērta inovācijas nozīme gan uzņēmējdarbības, gan publiskās pārvaldes
sektorā. Tematiskais izdevums kalpoja par iedvesmu un zināšanu krātuvi ikvienam – gan interesentam,
kas ir gana drosmīgs, lai mēģinātu iedzīvināt inovācijas savā ikdienā, gan arī jau pieredzējušam
inovatoram – jaunām idejām un kontaktiem. Ar šāda tematiskā izdevuma starpniecību Vidzemes
plānošanas reģions demonstrē gan to, ka iestādes darbiniekiem ir kompetences un pieredze dažādu
inovāciju projektu īstenošanā, tie spēj piemeklēt un savest kopā spēlētājus ar augstu nākotnes
sadarbības potenciālu. Vienlaikus VPR var lepoties ar nacionāla un starptautiska mēroga
sasniegumiem inovācijas jomā. “Vidzemē ir visi priekšnosacījumi, lai te dzīvotu inovācija. Protams, var
izveidot vidi, kas ir atbalstoša inovāciju attīstībai, tomēr ar to būs daudz par maz. Cilvēks un viņa
vēlēšanās domāt „ārpus rāmjiem”, uzdrīkstēties lauzt ierasto kārtību un spēja atrast labus sadarbības
partnerus – tie ir patiesie inovācijas dzinuļi, “ saka Hardijs Vents, VPR attīstības padomes
priekšsēdētājs
tematiskā
izdevuma
priekšvārdā.
Izdevums
lasāms
šeit:
http://jauna.vidzeme.lv/upload/VPR_Jaunumi/VPR_TEMATISKAIS_IZDEVUMS_INOVACIJA_2019.pdf
Tas tika augšupielādēts arī issuu.com, kas kalpo par VPR bibliotēku un izdevumu arhīvu, kā arī tas tika
nosūtīts potenciālajiem interesentiem gan pašvaldībās, gan valsts iestādēm.
2019. gadā tika organizēta Vidzemes inovāciju nedēļa, tādējādi tika uzņemts spēcīgs kurss, lai attīstītu
inovētspējīgu sabiedrību Vidzemē, organizējot pirmo reizi Latvijas vēsturē Vidzemes inovāciju nedēļu.
Pasākuma platforma pulcēja dažādu nozaru potenciālos un pieredzējušos inovatorus, kurus zināšanās
un pieredzē stiprināja arī atzīti ārvalstu eksperti, piedāvājot lasījumus un padomus par bezgalīgajām
inovāciju iespējām dažādās nozarēs un jomās. Lekcijas tika ierakstītas un ir pieejams Vidzemes
inovāciju nedēļas mājaslapā http://innovation.vidzeme.lv. Nedēļas ietvaros visā reģionā norisinājās
dažādi ar inovācijas tēmu saistīti pasākumi, kamēr Vidzemes plānošanas reģions bija ne tikai inovācijas
nedēļas koncepta turētājs un attīstītājs, bet iesaistījās arī dažādu pasākumu organizēšanā. Nedēļas
centrālais pasākums bija konference, kas pulcēja pāris simtus interesentu no visas Latvijas. Inovāciju
nedēļas mājaslapā innovation.vidzeme.lv sadaļā ARHĪVS iespējams iepazīties gan arī inovāciju nedēļas
pasākumiem, gan ekspertiem, kas bija piesaistīti. Tāpat tika sagatavots atskata video, kas sniedza
sajūtu par to, kas ir inovāciju nedēļa un kādiem nolūkiem tā tiek Vidzemē organizēta. Video ticis
demonstrēts arī dažādās sanāksmēs un pasākumos, turklāt, ņemot vērā, ka tam nodrošināti titri angļu
valodā, tas stāsta par Vidzemes reģiona uzdrīkstēšanos un kompetenci arī ārvalstīs.
Atsevišķa komunikācija tika izvērsta remigrācijas pilotprojekta ietvaros, kas tiek īstenots sadarbībā ar
citiem plānošanas reģioniem un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Turpinot
pilotprojekta ieviešanu, arī 2019. gadā norisinājās aktīva koordinatores saziņa ar ārvalstīs
dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem. Tika veidotas motivējošas publikācijas, plašākai publikai piedāvājot
dzīvesstāstus, kuru autori ir vidzemnieki, kas pieņēmuši lēmumu pārcelties atpakaļ uz dzīvi Latvijā. Tās
labprāt publicēja arī nacionālie mediji. Remigrācijas koordinatore Vidzemē Ija Groza viesojusies arī
dažādos nacionālo mediju raidījumos (gan TV, gan radio), lai stāstītu par projekta galveno mērķi,
informētu par projekta ieviešanas progresu Vidzemē, kā arī detalizētāk norādītu uz tām problēmām,
ar kurām remigranti sastopas.
Ņemot vērā, ka VPR joprojām aktīvi īsteno starptautiskos projektus, liels darbs tiek ieguldīts,
informējot plašāku sabiedrību par aktivitātēm, kas projektu ietvaros tiek organizētas, skaidrojot to
mērķus un nolūkus, kā arī to ietekmi uz Vidzemes reģiona attīstības potenciālu. VPR ik reizi, lepojoties
par sasniegto, atgādina, ka Eiropas Savienības finansējums ir pieejams teju ikvienam, jautājums – cik
jēgpilnas lietas mēs spējam radīt, to izmantojot. Daudz iniciatīvu, kas ir būtiskas Vidzemei, īstenotas
tieši ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Vairāki no projektiem ir mērķēti tieši uz dažādu
iedzīvotāju grupu izglītošanu un informēšanu par būtiskām ikdienas aktivitātēm, no kurām dažas tiek
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skatītas ļoti praktiskā līmenī, piemēram, par pārdomātu atkritumu šķirošanu. Līdztekus tam, izdoti arī
informatīvie materiāli – dažādas brošūras, bukleti, kartes, u.c., nodrošinot, ka drukātie materiāli tiek
izplatīti interesentu starpā, kā arī tiek nosūtīti Latvijas nacionālās bibliotēkas krātuvei. Lielākoties
materiāli pieejami arī elektroniskā formātā, tā ne tikai padarot tos ērtāk lietojamus ikdienā, bet arī
izturoties atbildīgi pret dabas resursiem.
Daudz darba ieguldīts, rakstot preses relīzes, tādējādi informējot gan medijus un citus plašsaziņas
līdzekļus, gan arī izplatot informāciju pašvaldībām tās pārpublicēšanai vai arī speciālistu zināšanai.

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 10 gadus
tiek īstenota “Vidzemes kultūras programma”. Tās ietvaros Vidzemes plānošanas reģions 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 Vidzemes plānošanas reģionā esošajām pašvaldībām un NVO, kas sniedz
sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus Latvijā, 2019. gadā deinstitucionalizācijas
projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros Vidzemes plānošanas reģions 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. 2020. GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
5.1.

IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ UZSĀKTIE PASĀKUMI, NĀKAMĀ GADA GALVENIE
UZDEVUMI UN PASĀKUMI

2020. gadā Teritoriālās plānošanas nodaļas darbs tiks turpināts saskaņā ar spēkā esošajiem teritorijas
attīstības plānošanas jomas normatīvajiem aktiem, VPR nolikumiem, Attīstības padomes lēmumiem
u.t.t. Nākamajā pārskata periodā paredzēts sagatavot reģiona attīstības programmas konceptu –
priekšlikumu par reģiona ekonomiskās specializācijas un publisko pakalpojumu attīstības virzieniem
Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gadam darbības programmas izstrādei, aktualizēt attīstības
plānošanas dokumentu datu bāzi, kā arī īstenot pasākumus, tādējādi nodrošinot attīstības dokumentu
ieviešanu. Tiks turpināts darbs pie atzinumu sniegšanas par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un
attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem un normatīvo aktu prasībām, kā arī tiks sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās
attīstības atbalsta pasākumi.
2019. gadā plānots sagatavot 4 projektu pieteikumus.
Tiks turpināts Attīstības padomes darbs, regulāri pulcējot tās locekļus uz sēdēm, lai diskutētu, izskatītu
un lemtu par reģiona attīstībai nozīmīgiem jautājumiem.
Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs turpinās darbu, lai nodrošinātu un sniegtu informatīvos un
konsultatīvos pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam nodrošinot konsultācijas uzņēmējiem, kā arī tiks
sniegti atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā, organizējot seminārus,
pieredzes vizītes, piedaloties izstādēs, u.c. Tāpat turpināsies investīciju portāla invest.vidzeme.lv
uzturēšana, regulāri atjaunojot uzņēmējiem saistošu informāciju, aktualizējot arī informāciju par
reģiona profilu.
2020. gadā sagaidāms nopietns darba cēliens, gan turpinot ieviest, gan uzsākot jaunu pārrobežu
projektu ieviešanu. Nodrošinot paveiktā ilgtspēju, tiks nodrošināta arī atsevišķu projektu rezultātu
uzturēšana, kuru ieviešana jau formāli beigusies.
2020. gadā tiks nodrošināta Diasporas pasākumu nodrošināšana, kura ietvaros turpinās darbu
piesaistīts speciālists, kura uzdevums ir konsultēt ārvalstīs esošās personas (ģimenes) par
reemigrācijas iespējām. Regulāri tiks 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, sniegti priekšlikumi valsts un pašvaldību pakalpojumu
uzlabošanai.
Tiks turpināts darbs arī pie deinstitucionalizācijas procesa ieviešanas Vidzemes reģionā, lai palielinātu
ģimeniskai videi tuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām
ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē. Plānots turpināt sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem ar FT un pieaugušajiem ar GRT, izstrādāt atbalsta plānus un
īstenot informatīvus un izglītojošus pasākumus.
Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā, reģions turpinās darbu pie
projekta “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) aktivitāšu ieviešanas,
veicinot izpratni par līdzdalības budžetēšanu – mērķis ir veicināt pašvaldību un dažādu sabiedrības
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grupu iesaisti līdzdalības budžetēšanas procesā, stiprināt pašvaldību kapacitāti, kā arī starpvalstu,
pašvaldību un iedzīvotāju sadarbību.
Ņemot vērā kultūras un dabas mantojumu nozīmi reģionā t.sk. ūdensceļu attīstību, turpināsies darbs
pie projekta “Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos (SWARE)” realizēšanas. Tā
ietvaros 2020. gadā notiks darbs pie rīcības plāna aktivitāšu ieviešanas un monitoringa.
Lai veicinātu ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdeņu resursu un saistīto ekosistēmu apsaimniekošanu,
reģions 2020. gadā turpinās darbu pie projekta “No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota
apsaimniekošana pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apgabalā” (GroundEco) ieviešanas. Plānots
izgatavot informatīvo brošūru par no pazemes gruntsūdeņiem atkarīgām ekosistēmām izstrādāta un
izplatīta projekta ziņu lapu, kā arī noorganizēt projekta noslēguma pasākumu, bet savukārt, lai
veicinātu sabiedrības izpratni par atkritumu samazināšanu, to atkārtotu izmantošanu un pārstrādi,
turpinās projekta “Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību” (WasteArt)
realizācija. 2020. gadā plānots realizēt atkritumu daudzuma samazināšanas rīcībās plāna aktivitātes
Vidzemes izglītības iestādēs, kā arī nodrošināt mākslinieku viesošanās un darbnīcas Vidzemes izglītības
iestādēs.
Turpinot tūrisma attīstības veicināšanu reģionā, 2020. gadā turpināsies projekta “Pārrobežu
pārgājiena maršruts “Meža taka”” (Forest Trail) aktivitāšu ieviešana, kura mērķis ir attīstīt reģiona
pievilcību tūristiem, izmantojot mežus kā dabas resursu, veicināt sabiedrības veselību, aicinot aktīvi
atpūsties dabā. 2020. gadā plānots izstrādāt un izvietot informatīvos stendus, noorganizēt studentu
iesaisti Mežtakas pilotēšanā, kā arī nodrošināt Mežtakas mājas lapas sasaisti ar Eiropas garo maršrutu
pārgājienu takām. Veikta Mežtakas ceļveža, ceļojumu pakas un brošūras izstrāde.
Projektā “Livonijas kulinārais ceļš” (LIVONIAN CULINARY ROUTE) turpināsies vienotas kulinārā
mantojuma identitāte stiprināšana, veidojot „Livonijas kulinārais ceļš” tūrisma produktu, kas balstīts
uz vēsturisko mantojumu un tradīcijām Livonijas teritorijā, iesaistot pārtikas ražotājus un ēdināšanas
pakalpojumu sniedzējus no Latvijas un Igaunijas. Tiks uzlabota pārrobežu sadarbība starp tūrisma un
ēdināšanas uzņēmumiem un vietējiem pārtikas ražotājiem, kas ģeogrāfiski atrodas vēsturiskās
Livonijas teritorijā, kā arī tiks veicināta teritorijas kā gastronomiskā tūrisma galamērķa atpazīstamība
starp vietējiem un ārvalstu viesiem.
Ar transporta attīstību saistītu jautājumu risināšanai plānots uzsākt darbu pie ViaHanseatica tūrisma
un transporta koridora vīzijas projekta “Baltijas transporta loks” (Baltic Loop) ietvaros. Tajā paredzēts
izstrādāt risinājumus transporta koridoru attīstību ierobežojošo šķēršļu novēršanai, bet savukārt, lai
uzlabotu Baltijas jūras reģiona tūrisma un attālināto tūrisma reģionu pieejamību un mobilitāti,
palielinot transporta nozares dalībnieku kapacitāti, objektīvi novērtējot mobilitātes vajadzības,
izstrādājot atbilstošus transporta risinājumus un uzlabojot mobilitātes plānošanas politikas sistēmu,
2020. gadā turpināsies projekta “Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos - jaunas pieejas mobilitātes
koncepciju izstrādei attālos reģionos”
(MARA) aktivitātes. Plānots izstrādāt e-velosipēdu
nomas/koplietošana mobilitātes risinājuma realizācijas lietderības priekšizpēti, lai vēlāk īstenotu
pilotprojektu “E-velosipēdu nomas/koplietošanas mobilitātes risinājums”.
Viena no ilgtermiņa prioritātēm līdz 2030. gadam Vidzemes reģionā noteikta kvalitatīva, pieejama un
daudzpusīga izglītība. 2020. gadā tiks turpināta aktualizētā diskusija par mūžizglītības atbilstību šī brīža
darba tirgus prasībām.
Atbalstot gudru, ilgtspējīgu un integrējošu bioekonomikas nozares izaugsmi BJR lauku teritorijās, 2020.
gadā turpināsies darbs projektā “Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos” (RDI2CluB).
Tajā plānots organizēt projekta tematikai atbilstošu sesiju Vidzemes Inovāciju konferencē. Tāpat arī
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tiks organizēta pieredzes apmaiņas vizīte Vidzemē projekta partneriem, notiks bioekonomikas
tematikai veltīts seminārs un tiks izgatavots bioekonomikas labo prakšu tiešsaistes katalogs
starptautiskai izplatīšanai sadarbībā ar projekta partneriem.
Lai uzlabotu BJR valstu un privātā sektora dalībnieku spēju ražot bioenerģiju videi draudzīgākā un
ekonomiski izdevīgākā veidā, izmantojot jaunus biomasas avotus (galvenokārt bioloģiskos atkritumus)
enerģijas ražošanai, kā arī iespējas izmantot bioenerģijas sānu plūsmas augstas vērtības
bioproduktiem, tiks sākta projekta “Biomasas vērtību ķēdes attīstība Baltijas jūras reģionā”
(BalticBiomass4Value) ieviešana. Tajā, 2020. gadā, plānots nodrošināt lauka vizītes un vietējo aprites
bioekonomikas uzņēmējdarbības semināru, sagatavota aprites bioekonomikas labās prakses pārneses
vadlīnijas, kā arī izstrādāt starptautisko labās prakses pārneses semināru plānu.
Vienlaikus tiks turpināts darbs pie viedo specializāciju stiprināšanas un projektā “Viedās specializācijas
stiprināšana, attīstot starptautisko sadarbību (GoSmart BSR)” 2020. gadā darbā plānots organizēt
Vidzemes inovāciju konferences daļu atbilstoši projekta tematikai, tādējādi uzsākot inovāciju
kapacitātes celšanas pasākumu ciklu. Uzņēmējiem inovāciju radīšanai, identificēšanai un sadarbības
partneru meklēšanai tiks sniegs atbalsts, lai attīstītu nozari visā Vidzemē.
Projekta “Pasākumi Eiropas Savienības darbības programmu inovēšanai (RATIO)” mērķis ir noteikt
MVU inovatīvo potenciālu un palīdzēt tiem augt un paplašināt savu darbību, izmantojot: inovāciju
iedzīvināšanas plānu un inovāciju vadību un atbalstu klasteru sadarbībai un starptautiskajām aliansēm.
2020. gadā norisināsies projekta noslēguma periods. Projektā “Vietējo un reģionālo inovāciju
ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti” (ecoRIS3) mērķis ir analizēt iespējas un identificēt labākos
piemērus, lai rezultātā izveidotu jaunus, efektīvākus atbalsta līdzekļus un vadlīnijas, kurus būtu
iespējams ieviest starpnozaru inovāciju un pētniecības pārnesei un sadarbības veicināšanai starp
zinātnes un tehnoloģiju centriem un reģionālo biznesa sektoru viedās specializācijas jomās. Tā ietvaros
2020. gadā tiks nodrošināts 2. fāzes monitorings. Tikpat būtiski ir uzlabot pētniecības un inovāciju
infrastruktūras ietekmējošo politiku efektivitāti un to ietekmi uz sociālo un ekonomisko izaugsmi,
tāpēc turpināsies darbs pie projekta “Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras
izmantošanai (INNO INFRA SHARE)” aktivitāšu ieviešanas, nodrošinot rības plāna ieviešanu un
uzraudzību.
Vienlaikus VPR strādā arī pie mazo un vidējo komersantu sapratnes uzlabošanas par ekoloģiski
ilgtspējīgu inovāciju nozīmi uzņēmuma attīstībā, skaidrojot, ka šim nolūkam nepieciešams izveidot
starptautiskus sadarbības tīklus. Projekta “Atbalsts eko-inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos
(SUPER)” ietvaros, 2020. gadā tiks nodrošinātas 2. fāzes monitoringa aktivitātes.
Pievēršot uzmanību uzņēmējdarbībai arī tūrisma sektorā, tiks monitorētas projekta “Tūrisma
galamērķu MVK” (Destination SMEs) 2. fāzes aktivitātes, lai uzlabotu tūrisma sektora mazo un vidējo
komersantu konkurētspēju, attīstot tūrisma galamērķu pārvaldību.
Plānots mērķtiecīgi strādāt pie energopārvaldības kompleksas ieviešanas reģionā, tāpēc viens no
reģiona mērķiem turpina būt enerģētikas jomā iesaistīto zināšanu par zemas temperatūras centrālās
apkures sistēmu plānošanu, uzstādīšanu un pārvaldību palielināšana. Projekta “Zemas temperatūras
centrālās apkures sistēmas tehnoloģijas Baltijas jūras reģionam (LowTEMP)” ietvaros 2020. gadā tiks
veidotas apmācības pašvaldību darbiniekiem, ar energo jautājumiem strādājošiem uzņēmumiem un
ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu veiksmīgu zināšanu pārnesi, paralēli norisinoties datu
monitorēšanai un pārraudzībai PII Pienenīte, Alūksnē. Būtiska ir arī plānotā pētījuma par ZTCAS
piemērošanu un iespējamību Vidzemes plānošanas reģionā izstrāde.
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Ēku energoefektivitātes palielināšana, pilnveidojot iesaistīto pušu zināšanas energoefektivitātes
pasākumu plānošanai un īstenošanai ēku renovācijā, izmantojot atbilstošu finanšu instrumentus un
tehnoloģijas plānota ieviešot projektu “Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu ieviešanai” (Effect4Buildings). Tā ietvaros 2020. gadā plānots realizēt
apmācības ēku apsaimniekotājiem un pašvaldību darbiniekiem par projekta ietvaros izstrādāto rīku
izmantošanu.
Turpinot attīstīt “transports pēc pieprasījuma” pakalpojumu Vidzemes reģionā, projektā “ Mobilitātes
un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos” (MAMBA), līdz
septembra beigām tiks turpināts darbs pie pilotēšanas, savukārt paralēli tiks veikta pakalpojuma
novērtēšana, uzlabojumi, tikšanās ar iedzīvotājiem un aptaujas.
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