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Nākotnes panākumu atslēga – mūsu rīcības pēctecība 

2016. gads Vidzemes plānošanas reģionā bija nozīmīgs. 

Iespējams, pat nedaudz vairāk kā citi gadi, jo plānošanas 

reģioniem pērn tika atzīmēta pirmā apaļā – 10 gadu – jubileja. 

Aizvadītais gads parādīja, ka būtiska nozīme mūsu darbā ir 

pēctecībai – lai viss, ko īstenojam, ir savstarpēji saistīts, 

papildinošs un mērķtiecīgs. Nešauboties varu apgalvot, ka katra 

VPR īstenotā projekta un aktivitātes ieviešana ir mērķtiecīga un 

stratēģiski nepieciešama. Mūsu ikdienas darba pamats ir VPR 

Ilgtspējīgās attīstības stratēģijā definētie mērķi, kuru izstrādē 

piedalījās arī Vidzemes pašvaldību speciālisti, Vidzemes 

Augstskolas mācībspēki un nozaru eksperti, tādējādi nodrošinot, 

ka stratēģijā ir visaptverošs skatījums uz Vidzemes nākotni. 

Pēctecības nozīmi labi parāda saimnieciskās darbības atbalsta 

funkcija, kas pagājušajā gadā tika uzticēta plānošanas reģioniem. 

Reģiona atbalsts uzņēmējiem gan vārdos, gan darbos tika 

realizēts arī pirms tam, piemēram, organizējot mācību seminārus 

uzņēmējiem un pašvaldību speciālistiem. Papildus tam īstenojām 

un turpinām īstenot vairākus Eiropas Savienības finansētus 

projektus, kas uzlabo uzņēmējdarbības un inovāciju vidi 

Vidzemē. Iespēja turpināt iesākto darbu mums nozīmē arī 

iespēju celt tā kvalitāti, nemitīgi mācoties un papildinot savas 

zināšanas. 

Labs piemērs tam, ko varam sasniegt ar mūsu aktivitāšu un 

projektu pēctecību, ir Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas 

klasteris, kas aizvadītajā gadā ieguva Eiropas Klasteru ekselences 

iniciatīvas bronzas sertifikātu. Tas paver plašākas iespējas 

sadarbībai starptautiskā līmenī un ir vēl viens stimuls izaugsmei. 

To, ka pēctecība ir svarīga, apliecina arī VPR organizētā 

uzņēmēju godināšanas tradīcija “Vidzemes veiksmes stāsti”, kas 

pērn tika rīkota jau piekto gadu. Šī tradīcija ir iespēja godināt 

katra novada uzņēmējus un stiprināt viņu savstarpējo sadarbību 

– gadu gaitā iespējas paplašināt kontaktu loku un veidot jaunas 

sadarbības kļūst tikai lielākas. 

Lai veicinātu pēctecību, ir būtiski arī stiprināt sadarbību starp 

dažādām institūcijām, tādā veidā ņemot vērā pēc iespējas vairāk 

viedokļu un iekļaujot pēc iespējas vairāk ieinteresēto pušu. 

Pagājušajā gadā pārliecinājāmies, ka plānošanas reģioni ir 

atbilstoša platforma, lai veicinātu šādu sadarbību. Organizējām 

vairākas darba grupas, kur dažādu institūciju un sektoru pārstāvji 

sanāca kopā, lai vienotos par problēmu risinājumu. Rīkojām arī 

divas starptautiskas konferences, kurās Vidzemes speciālistiem 

bija iespēja iepazīties ar citu valstu skatījumu uz Ziemeļeiropas 

transporta attīstību un atvērto datu praktisko pielietojumu 

teritorijas un attīstības plānošanā, transporta jomā, izglītībā un 

lauksaimniecībā. 

Reģions saved pie viena galda Vidzemes pašvaldību pārstāvjus, 

sniedzot iespēju risināt kopīgas problēmas. Regulāras tikšanās 

ļauj pašvaldību vadītājiem un speciālistiem apzināt iespējamo 

sadarbību un meklēt labākos risinājumus kopīgiem spēkiem. Šis 

darbs ir jāstiprina. 

 

 

 

2017. gadā turpināsim iesākto un meklēsim arvien 

jaunus risinājumus Vidzemes iedzīvotāju dzīves 

uzlabošanai. Lai 2017. gads nes attīstību, stabilitāti 

un pēctecību! 
 

 

 

Hardijs Vents 

Vidzemes plānošanas reģiona 

Attīstības padomes priekšsēdētājs 

http://www.vidzeme.lv
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Šajā izdevumā esam apkopojuši informāciju par to, ko 2016. 
gadā esam darījuši, lai sasniegtu VPR Attīstības programmā 
nospraustos mērķus: 

 

 

 Paaugstināt iedzīvotāju nodarbinātību 

 Veicināt darba tirgus un izglītības ciešāku sasaisti 

 Uzlabot veselības un sociālo pakalpojumu pieejamību 

 Pilnveidot uzņēmējdarbības un inovāciju vidi 

 Paaugstināt uzņēmumu konkurētspēju vietējos un 
starptautiskos tirgos 

 Uzlabot uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu  

 Uzlabot energojautājumu pārvaldību 

 Palielināt energoefektivitāti un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu 

 Pilnveidot dabas kapitāla apsaimniekošanu 

 Paaugstināt iedzīvotāju mobilitāti 

 Uzlabot sabiedriskā transporta sasniedzamību un ātrumu  

 Uzlabot dzīves vides kvalitāti  

 Palielināt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību pārvaldības 
procesos reģionā 

 Veidot labvēlīgu vidi jaunu kultūras vērtību radīšanai, 
mantoto kultūras vērtību saglabāšanai un pieejamībai  

http://www.vidzeme.lv


 3 

www.vidzeme.lv 

Atskats uz 2016. gadu 

 

VPR 2016. gadā uzsāka Eiropas 

Savienības Baltijas jūras 

stratēģijas (EUSBSR) 

mūžizglītības jomas 

parauginiciatīvu (flagship initiative) BSR SMART LIFE. Šajā 

iniciatīvā aktīvi sadarbojas partneri no Latvijas, Lietuvas, 

Zviedrijas un Vācijas, lai kopīgi identificētu nepieciešamos 

uzlabojumus mūžizglītības jomā un strādātu pie to ieviešanas 

Baltijas jūras reģionā. Notikušas pirmās tikšanās, lai 

partneri dalītos ar savu pieredzi un zināšanām. Mūžizglītības 

pieejamība konkrētajā reģionā ir viens no noteicošajiem 

faktoriem  šī reģiona ekonomiskajā izaugsmē un specializācijā. 

Ir svarīgi, lai piedāvātā mūžizglītība būtu efektīva, lietderīga un 

pieejama. Darba tirgus pieprasa nepārtrauktu darbinieku 

izaugsmi un jaunu prasmju apgūšanu, sekojot straujajai 

mūsdienu tehnoloģiju attīstībai. Lai to sasniegtu jāstrādā pie 

efektīvākām programmām, kas veidotas atbilstoši darba tirgus 

vajadzībām un uzņēmumu darba stilam, biznesa videi un 

kultūrai. Šie ir tikai daži no aplūkotajiem tematiem, pie kuriem 

plānots strādāt arī turpmāk. Darbs pie mūžizglītības jomas 

uzlabošanas turpinās – plānots iniciatīvas attīstībā iesaistīt citas 

dažādu līmeņu ieinteresētās puses – vietējā un nacionālā līmenī, 

publiskajā un privātajā sektorā. 

To, kādas ir reģiona darba tirgus tendences, rāda Vidzemes 

Augstskolas un Valmieras pilsētas pašvaldības izstrādātais 

pētījums par reģionā piedāvātās izglītības atbilstību darba tirgus 

pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm. Aizvadītā gada 

sākumā noslēgtajā pētījumā secināts: “Lai esošā izglītības 

sistēma varētu efektīvi funkcionēt, nākamo 5-7 gadu laikā 

profesionālās un augstākās izglītības jomā ir nepieciešama 

izglītības programmu pielāgošana darba tirgus prasībām. Tas ir 

iespējams tikai tad, ja darba devēji būs ieinteresēti iesaistīties – 

piedaloties mācību programmu veidošanā, prakšu iespēju 

nodrošināšanā, kā arī savstarpēji uzticoties, paužot savus 

novērojumus un izsakot priekšlikumus par veicamajām 

izmaiņām.” Vairāk informācijas par pētījumu iespējams atrast tā 

mājaslapā. 

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Darba tirgus prasmju un uzņēmējspējas attīstība 

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Sociālā drošība 
Līdz ar deinstitucionalizācijas 

projektu uzsākts nozīmīgs process 

ne tikai Vidzemē, bet visā valstī – 

tiek dota iespēja nedzīvot institūcijās tiem cilvēkiem, kuri spēj 

uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus sociālās aprūpes iestādēm. Ar 

projektu “Vidzeme iekļauj” tiek sperts ne tikai būtisks solis 

atsevišķu mērķgrupu dzīves kvalitātes uzlabošanā, bet tas ir arī 

aizsākums sabiedrības uzskatu un uzvedības maiņai. Līdzcilvēkiem 

jāapzinās, ka ikviens šīs sabiedrības loceklis, neraugoties uz tā 

veselības stāvokli, ir tiesīgs uz dzīvi ģimeniskā vidē, vienlaikus 

nenodarot pāri sev un citiem sabiedrības locekļiem. 

 “Vidzeme Iekļauj” aktivitātes tiek īstenotas ar mērķi nodrošināt 

institucionālai aprūpei alternatīvus sociālos pakalpojumus un 

ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus personām ar 

invaliditāti un bērniem. Uzsākts darbs, lai veicinātu sociāli 

atstumto un riskam pakļauto sabiedrības grupu iekļaušanos 

sabiedrībā, kā arī lai reģionā tiktu uzlabota sociālo pakalpojumu 

pārvaldība un kvalitāte. Līdz šim Vidzemē sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu skaits nav bijis pietiekošs, lielākā daļa no 

pakalpojumiem koncentrējas Rīgā. Pagājušajā gadā tika 

nokomplektētas speciālistu komandas (sociālie darbinieki, 

psihologi, ergoterapeiti un fizioterapeiti), kas tika speciāli 

apmācītas, lai pēc tam uzsāktu individuālo vajadzību izvērtēšanu 

un sociālo aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu (atbalsta 

plānu) izstrādi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

Vērtēšanas process ilgs līdz pat 2017.gada martam.  

Projekta ietvaros pirmajā pieteikšanās termiņā (līdz 31. oktobrim) 

tika saņemts 261 vecāku iesniegums. Ņemot vērā vecāku lielo 

interesi, šī pieteikšanās tika pagarināta un noslēgsies 2017. gada 

31.janvārī! 2016. gada nogalē par pievienošanos projektam lēma 

arī Valmieras pilsēta pašvaldība. 

http://www.vidzeme.lv
http://profesijupetijums.valmiera.lv/
http://profesijupetijums.valmiera.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vidzeme_ieklauj/
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Lai uzlabotu reģiona 

uzņēmējdarbības vides un 

ekonomikas attīstības 

pārvaldību, aizvadītajā gadā VPR īstenoja vairākus pārrobežu 

sadarbības programmu projektus. “Interreg Europe” 

programmas projekts Destination SMEs darba grupā pulcēja 

tūrisma jomas ekspertus no Ekonomikas ministrijas, Latvijas 

Investīciju un attīstības aģentūras, Vidzemes Augstskolas, 

Vidzemes Tūrisma asociācijas, Gaujas Nacionālā parka tūrisma 

klastera “Enter Gauja”, kā arī Vidzemes reģiona pašvaldību 

pārstāvjus un uzņēmējus. Darba grupa jau ir iepazinusies ar 

ārvalstu partneru ieteikumiem tūrisma galamērķu pārvaldības 

atbalsta politikas pilnveidošanai, darba grupas pārstāvji devās arī 

pieredzes apmaiņas braucienos uz Gozo salu (Maltā) un Overņas 

reģionu (Francijā), kur iepazina ārvalstu partneru labākos 

pārvaldības piemērus, apmeklējot uzņēmumus un tūristu 

piesaistes vietas. 

Iesaistīto pušu sanāksmes tika 

organizētas arī divos citos 

“Interreg Europe”projektos – 

RATIO un SUPER. RATIO projektā 

tikās pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti, savukārt SUPER 

sanāksmes dalībnieki stiprināja mijiedarbību starp pētniecības 

iestādēm un eko-inovatīviem uzņēmējiem. Pētot esošo situāciju, 

tika veiktas 15 MVK aptaujas/inventarizācijas, lai noskaidrotu, 

kādi ir būtiskākie šķēršļi inovatīvu uzņēmumu attīstībai lauku 

teritorijās. Vienā uzņēmumā veikta inovāciju potenciāla 

izvērtēšana pēc Innovation Health Check Tool metodoloģijas. Ir 

veiktas četras eko-inovatīvu uzņēmumu testa intervijas par 

izaicinājumiem un atbalsta instrumentu pieejamību eko-

inovāciju attīstībai. 

Jāpiebilst, ka paralēli esošo projektu ieviešanai VPR speciālisti 

izstrādāja arī jaunus pieteikumus, un Igaunijas-Latvijas 

programmā tika iesniegti un gadu mijā arī apstiprināti divi jauni 

projekti “Koka un mēbeļu industrijas inovācijas un eksports Võru 

apgabalā un Vidzemes plānošanas reģionā” un “Livonijas 

kulinārijas ceļš”, kas sāksies 2017. gadā. Viens jauns projekts 

INNO INFRA SHARE ir apstiprināts arī  “Interreg Europe” 

programmā. Projekts ir virzīts uz to, lai sadarbībā ar ārvalstu 

partneriem pilnveidotu pētniecības un inovāciju atbalsta 

politiku, kas reģionā sekmētu pētniecības un inovāciju 

infrastruktūras pieejamību uzņēmējiem, lai uzlabotu 

konkurētspēju, ekonomisko izaugsmi un inovāciju sniegumu. 

Tāpat pagājušajā gadā tika noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju 

un attīstības aģentūru, kas stiprinās esošo un palīdzēs uzsākt 

jaunu sadarbību ES un NVS valstīs. 

9. decembrī VPR Attīstības padomes sēdē tika apstiprināts 

Uzņēmējdarbības attīstības komisijas nolikums. Paredzams, ka 

šajā komisijā darbosies pārstāvji no VPR Attīstības padomes, 

Vidzemes pašvaldībām, uzņēmēju organizācijām un izglītības un 

pētniecības iestādēm. Uzraugot VPR Attīstības programmas 

stratēģiskā virziena “Ekonomika” ieviešanu, komisija sekmēs arī 

uzņēmēju, izglītības un pētniecības iestāžu sadarbību. 

Sadarbību un zināšanu pārnesi turpināja attīstīt arī Latvijas 

augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris. Esošā sadarbība tika 

stiprināta vairākās klastera valdes un biedru tikšanās reizēs visa 

gada laikā. Klastera pārstāvji attīstīja tikās ar klasteru 

dalībniekiem Igaunijā, Somijā un Zviedrijā un piedalījās pieredzes 

apmaiņas pasākumos. Klastera izaugsmi sekmēja programmas 

COSME projekts 5FOREXCELLENCE, un vadības kvalitāti 

apliecināja Eiropas Klasteru ekselences iniciatīvas bronzas 

sertifikāta saņemšana, kas paver plašākas sadarbības iespējas 

starptautiskā līmenī. 

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Tematiskie tīklojumi un zināšanu pārnese 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/uznemejdarbibas_veicinasana_turisma_galamerkos_destination_smes/francijas_pieredze_turisma_galamerku_parvaldiba_8211_ciesa_privata_un_publiska_sektora_sadarbiba/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/regionalie_pasakumi_darbibas_programmu_inovacijai_ratio
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/atbalsts_eko_inovaciju_virzibai_starptautiskajos_tirgos_super
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/pieci_klasteri_starpnozaru_izcilibai_5forexcellence
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2016. gads bija zīmīgs ar Vidzemes uzņēmējdarbības centra 

(VUC) izveidi. VUC pārstāvji regulāri piedalījās diskusijās ar citu 

uzņēmējdarbības atbalsta institūciju pārstāvjiem par nozares 

aktualitātēm reģionos. VUC organizēja vairākas pašvaldību 

uzņēmējdarbības speciālistu tikšanās reizes. Gada nogalē tika 

rīkots arī pieredzes apmaiņas braucienu uz Voru apgabalu 

Igaunijā, rosinot pašvaldību speciālistus domāt par jaunām 

idejām vietējo uzņēmēju atbalstam. 

VUC organizēja seminārus uzņēmējiem un pašvaldību 

speciālistiem, informējot un konsultējot par dažādiem atbalsta 

instrumentiem, attīstības iespējām un praktiska rakstura 

jautājumiem. VUC pārstāve piedalījās VARAM rīkotajā reģionālo 

biznesa ideju konkursā “Biznesa ekspresis”, esot konkursa 

vērtēšanas komisijā un palīdzot vērtēt 84 Vidzemes biznesa 

idejas, kas bija otrs lielākais pieteikto ideju skaits plānošanas 

reģionu vidū. 

Jau piekto gadu tika rīkots Vidzemes reģiona uzņēmēju 

godināšanas pasākums – Vidzemes veiksmes stāsti, no katras 

VPR pašvaldības godinot vienu uzņēmēju, kā arī organizējot 

Vidzemnieku dārza svētkus 2016. un iepriekšējo gadu laureātiem 

un pašvaldību pārstāvjiem. 

Atbalsts uzņēmējdarbībai tika īstenots arī iepriekš minēto 

projektu un Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera 

aktivitāšu ietvaros. Tika veicināta reģiona uzņēmumu un 

produktu virzība gan vietējā, gan eksporta tirgū un saņemti 

vērtīgi ieteikumi atbalsta kvalitātes uzlabošanai.  

Aizvadītā gada laikā tika vērtētas labās prakses 

sociālās uzņēmējdarbības jomā, īstenojot 

kopīgu projektu SEBCO ar partneriem no Polijas 

un Zviedrijas. Sociālās uzņēmējdarbības labo 

piemēru identificēšanu un analīzi VPR turpināja, piedaloties arī 

citu institūciju organizētās diskusijās un darba grupās. 

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Efektīva uzņēmējdarbības atbalsta sistēma 

http://www.vidzeme.lv
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Energoefektivitātes nozīmība ik gadu tikai pieaug. Šobrīd tā 

nonākusi gan Latvijas, gan Eiropas Savienības dienaskārtībā. 

Oglekļa dioksīda ietekme uz vidi prasa nekavējošu rīcību un 

procesā jāiesaista ikviens  - gan enerģijas ražotāji,  gan 

pašvaldības,  gan arī enerģijas lietotāji.  

VPR īstenotā projekta PANEL2050 ietvaros pagājušajā gadā 

sperti pirmie soļi, lai izveidotu kopīgu redzējumu  par 

energopārvaldības stratēģiju reģionā, izveidota Vidzemes 

plānošanas reģiona energoplānošanas darba grupa. Šogad, 

sadarbojoties ar vietējiem enerģijas līderiem pašvaldībās, 

strādāsim pie energoplānošanas un energovadības uzlabošanas 

gan pašvaldību, gan reģiona līmenī. Kaut arī esošā situācija 

pašvaldībās ir ļoti dažāda, iesaistīto pārstāvju vēlme un 

entuziasms mācīties, līdzdarboties un pilnveidot energoresursu 

pārvaldību ir ļoti liels. 

2016. gada novembrī Gulbenes novada pašvaldībā uz diskusiju 

tika aicināti pašvaldību speciālisti, lai apmainītos ar pieredzi, 

pastāstītu par līdz šim veiktajiem pasākumiem 

energoefektivitātes uzlabošanā, kā arī norādītu uz šķēršļiem un 

trūkstošo atbalstu veiksmīgas energopārvaldības izveidei savā 

teritorijā. Tieši dialogu rosinošas tikšanās ir vērtīgas speciālistu 

redzeslauka paplašināšanai, kā arī savstarpējo kontaktu 

dibināšanai, pieredzes apmaiņai. 

PANEL2050 ietvaros ir paredzēts 

pilnveidot energopārvaldību gan 

reģionālā, gan pašvaldību līmenī. 

Plānots organizēt gan 

energopārvaldnieku apmācības, 

gan arī piedāvāt doties pieredzes 

apmaiņas braucienos uz citu 

plānošanas reģionu pašvaldībām, gan arī smelties idejas un 

efektīvus risinājumus ārpus Latvijas robežām. Tāpat norit 

intensīvs darbs pie CEESEN platformas (foruma) izveides, kas 

pulcēs vienviet gan jomas profesionāļus, gan arī citus 

energoefektivitātes interesentus,  lai kopīgi risinātu problēmas, 

dalītos pieredzē un strādātu pie jauniem, vietējai situācijai 

pielāgotiem un īstenojamiem enerģētikas politikas risinājumiem. 

CEESEN kalpos gan kā zināšanu krātuve, gan kā jaunu ideju, 

iniciatīvu un partnerības platforma. 

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Ilgtspējīga energosistēma 

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Dabas kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana 

Domājot par dabas kapitāla apsaimniekošanu, ir būtiski veicināt 

degradēto teritoriju revitalizāciju. VPR īstenotā projekta INSURE 

ietvaros aizvadītajā gadā tika veikta izpēte divās teritorijās – 

Burtnieku novada “Vecanckinos” un Vecpiebalgas novada “Pils 

saimniecības ēka Dzērbenes pagastā”. Dzērbenē esošajā objektā 

netika atklāts piesārņojums, līdz ar to tai tika mainīts statuss 

Potenciāli piesārņoto un piesārņoto vietu reģistrā, un pašvaldībai 

vairs nav ierobežojumu tālāk attīstīt šo teritoriju, kurā atrodas 

mūzikas skola un sociālais centrs. Projekta ietvaros tāpat tika 

uzsākts darbs pie jaunas pilotteritorijas “Krustmaļi” (Burtnieku 

novads) izpētes, kur kādreiz atradās lauksaimniecības 

minerālmēslu noliktava. 

Lai veicinātu ūdensceļu tuvumā 

esošā dabas kapitāla 

apsaimniekošanu un labāku pārvaldību, VPR 

īstenotā projekta SWARE ietvaros veikta situācijas izpēte par 

vienoto dabas un kultūras mantojumu pie iekšzemes 

ūdensceļiem un atlasīti labās prakses piemēri. Projekta ietvaros 

ir izveidota arī iesaistīto pušu darba grupa, kurā apvienojušies 

VPR speciālisti, pašvaldību pārstāvji, dabas un kultūras 

mantojuma eksperti gan no privātā, gan no publiskā sektora, 

tādā veidā sekmējot plašāku viedokļu pārstāvniecību projekta 

aktivitātēs. Divās darba grupas tikšanās reizēs pagājušajā gadā 

dalībnieki diskutēja par faktoriem, kas ietekmē tūrisma 

aktivitātes dabas vai kultūras mantojuma objektos, piemēram, 

par infrastruktūras nozīmi tūrisma plūsmas organizēšanā. 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/partneriba_jaunai_energoresursu_parvaldibai_2050_panel_2050/8220prasmiga_energoparvaldiba_lauj_ietaupit8221_intervija_ar_smiltenes_novada_pasvaldibas_energoparvaldnieku/
https://ceesen.org/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/inovativa_ilgtspejiga_attirisana_insure
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/mantojuma_ilgtspejiga_apsaimniekosana_udenscelu_regionos_sware/pardomats_turisms_dabas_mantojuma_objektos/
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Atskats uz 2016. gadu 

 

Uzlabojot sabiedriskā transporta ātrumu un pieejamību, VPR 

Sabiedriskā transporta nodaļa līdzdarbojās sabiedriskā 

transporta kustības grafika izstrādē, sagatavojot 57 

priekšlikumus. VPR pastāvīgi turpināja darbu pie maršrutu 

plānošanas un savienojumu efektivitātes uzlabošanas, 

izstrādājot 386 uzlabojumu priekšlikumus. Pakāpeniski 

turpinājās pašvaldību pārvadājumu integrēšana kopējā maršrutu 

tīklā un tika izveidota pieturu ĢIS datubāze maršrutu 

digitalizēšanai. Tāpat VPR izstrādāja un ar Attīstības padomes 

lēmumu apstiprināja priekšlikumus Valsts autoceļu sakārtošanas 

programmai 2016.-2020. gadam. 

Regulāri tiekoties ar nozares institūcijām, VPR administrācijas 

pārstāvji ir diskutējuši par būtiskiem jautājumiem, piemēram, 

nepieciešamību atjaunot Valsts autoceļu fondu, tādā veidā 

sakārtojot atbilstošu, prognozējamu un pastāvīgu autoceļu 

jomas finansēšanas modeli. Lai uzlabotu sabiedriskā transporta 

pieejamību, tikšanās reizēs ar Autotransporta direkciju ir 

pārrunāta arī iespējamā sadarbība modeļa “Transports pēc 

pieprasījuma” ieviešanā. 

Lai veicinātu Vidzemes reģiona ekonomisko izaugsmi lauku un 

no attīstības centriem attālinātās teritorijās, uzlabojot 

iedzīvotāju un uzņēmumu piekļuvi pilsētu centriem un 

transporta mezgliem, VPR aizvadītajā gadā sāka īstenot projektu 

TENTacle. Tika panākts vienots konceptuāls redzējums ar 

projekta partneriem par Vidzemes Mobilitātes plāna 2030 

izstrādi, kas jau ir uzsākta. Plāns sekmēs mērķtiecīgu un 

koordinētu investīciju piesaisti. Gada nogalē projekta ietvaros 

VPR sadarbībā ar Innovation Circle Network no Norvēģijas rīkoja 

starptautisku konferenci “Eiropa kustībā”, kurā tikās vairāk nekā 

60 transporta jomas ekspertu, plānošanas speciālistu, valsts un 

pašvaldību pārstāvju no 10 Baltijas jūras reģiona valstīm, lai 

pārrunātu Ziemeļeiropas transporta attīstības perspektīvas. 

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Sabiedriskais transports un ceļi 

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Ilgtspējīga un pievilcīga dzīves vide 

Veicinot reģiona ilgtspējīgu un koordinētu attīstību, VPR sniedza 

metodisko atbalstu reģiona pašvaldību attīstības programmu 

ieviešanas uzraudzībai. Tāpat sniedzām atzinumus par VPR 

pašvaldību attīstības programmu rīcībām un investīciju plāniem 

un Integrēto teritoriju investīciju (ITI) projektu idejām SAM 

3.3.1.; 5.6.2 un 4.2.2. ietvaros un saskaņojām šo ideju konceptus 

Reģionālās attīstības koordinācijas padomē. VPR administrācija 

turpināja pārstāvēt reģiona pašvaldību intereses nacionālā līmenī 

un sniegt atzinumus pašvaldību teritorijas attīstības 

dokumentiem – teritorijas plānojumiem un ilgtermiņa attīstības 

stratēģijām. Attīstības jautājumu koordinēšana izpaudās arī 

dalībā pārrobežu sadarbības programmu komitejās, ES 

struktūrfondu un Lauku attīstības programmas uzraudzības 

komitejās. 

Jaunu skatu uz attīstības 

plānošanas perspektīvām pavēra 

VPR īstenotais Eiropas Savienības 

Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas “Informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programma” 

projekts SDI4Apps, kura ietvaros tika izstrādātas pilotaplikācijas, 

lai veicinātu uzņēmēju, pašvaldību un citu interesentu izpratni 

par atvērto datu pieejamību un izmantošanas iespējām. Gada 

noslēgumā Vidzemē organizējām konferenci “Atvērto datu 

risinājumi reģiona attīstībai”, kas pulcēja pārstāvjus no 

pašvaldībām, uzņēmumiem, Vidzemes Augstskolas, VARAM un 

citām valsts pārvaldes iestādēm. Interesentiem bija iespēja 

iepazīties ar dažādiem atvērto datu praktiskā pielietojuma 

piemēriem teritorijas un attīstības plānošanā, transporta jomā, 

izglītībā un lauksaimniecībā. 

Pagājušajā gadā arī turpinājām veicināt vietējo 

rīcības grupu aktivitātes. VPR pārstāvji piedalījās 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

atlases komitejas sēdēs, izvērtējot 33 vietējo 

rīcību grupu stratēģijas un sniedzot deviņus 

atzinumus par stratēģiju grozījumiem. Tāpat tika nodrošināta 

VPR dalība Cēsu rajona lauku partnerībā 150 projektu 

pieteikumu vērtēšanā. 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/ten_t_pamattikla_koridoru_kapitalizacija_labklajibai_izaugsmei_un_kohezijai_tentacle
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/atvertas_geografiskas_informacijas_parnemsana_izmantojot_saistito_datu_inovativus_servisus_sdi4apps
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Atskats uz 2016. gadu 

 

Lai saglabātu un attīstītu reģiona 

kultūras mantojumu, VPR arī 

2016. gadā koordinēja “Latvijas 

valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas” konkursu. 

Aizvadītajā gadā tika saņemts rekordliels pieteikumu skaits – 157, 

no kuriem 48 tika atbalstīti un īstenoti 47 kultūras projekti. 2016. 

gadā Vidzemes kultūras programmas mērķis bija nodrošināt 

līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesa attīstību 

un pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam 

raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi. Projektu konkurss bija 

arī laba iespēja sekmēt kultūras jomas pārstāvju izaugsmi un 

sadarbību – VPR organizēja divus seminārus par Vidzemes kultūras 

programmas aktualitātēm un projektu pieteikumu sagatavošanu, 

kā arī sniedza konsultācijas gan pieteikuma sagatavošanas posmā, 

gan projektu ieviešanā. 

Reģiona kultūras mantojums tika attīstīs arī ar Centrālās Baltijas 

programmas projekta HANSA palīdzību, kura ietvaros trijās 

Vidzemes plānošanas reģiona pilsētās Valmierā, Cēsīs un Straupē 

tika izpētīta Hanzas vēsture. VPR izstrādāja projekta komunikācijas 

vadlīnijas, lai HANSA aktivitātes un rezultāti tiktu popularizēti 

vienotā veidā. Projekta ietvaros izveidotie komunikācijas kanāli, 

piemēram, mājaslapa un Facebook lapa veicina reģionā esošo 

Hanzas pilsētu tūrisma piedāvājumu popularizēšanu. 

2016.gadā tika turpināts darbs pie 

starptautiskā tūrisma maršruta “Via 

Hanseatica” attīstības. Sākotnēji tūrisma 

projekts tika finansēts ar Eiropas 

Savienības finanšu atbalstu, šobrīd tas 

turpina savu darbību ar VPR un vairāku 

pašvaldību līdzfinansējumu. Aktīvi 

reklamējam tūrisma uzņēmumus, apskates objektus, pasākumus, 

esam pamanīti sociālajos tīklos. Tikko gada nogalē noslēdzās 

Adventes kalendāra akcija - visu decembra mēnesi katru dienu 

aicinājām cilvēkus piedalīties konkursā ar kārdinošām balvām, 

vienlaikus stāstot par vietām, kurp doties atpūsties Vidzemē. Tika 

organizēta arī Igaunijas tūroperatoru vizīte – redzētais viņus 

patīkami pārsteidza, joprojām varam kaimiņiem piedāvāt ko 

jaunu. Kā vienu no mērķtirgiem saredzam savus kaimiņus - 

igauņus, tāpēc pašu spēkiem sagatavojām nelielu e-brošūru 

igauņu valodā, iesakot, kur Vidzemē labi atpūsties – ko redzēt, ko 

darīt. Esam radījuši dzīvotspējīgu tūrisma produktu ar spēcīgu 

vārdu un vēlamies turpināt to attīstīt, ieguldot tūrisma un 

uzņēmējdarbības attīstībā Vidzemē. 

Pagājušajā gadā tika izstrādāts arī projekta pieteikums Igaunijas – 

Latvijas pārrobežu sadarbības programmai – 2017. gada sākumā 

projekts “Livonijas kulinārais ceļš” tika apstiprināts. Nozīmīgu 

ieguldījumu maršruta attīstībā sniegs arī Igaunijas – Latvijas 

progammā nesen apstiprinātais projekts “Industriālā mantojuma 

atdzīvināšana tūrisma attīstībai”. Lūkojamies pēc iespējām 

piesaistīt ārējos finanšu instrumentus, lai atkal paveiktu kādu 

lielāku soli maršruta attīstībā un lai Via Hanseatica atpazīstamība 

turpinātu augt.  

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE: Aktīva pilsoniskā sabiedrība un iesaistoša kultūrvide 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/latvijas_valsts_mezu_atbalstita_vidzemes_kulturas_programma_2016
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/latvijas_valsts_mezu_atbalstita_vidzemes_kulturas_programma_2016
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/hanzas_vertibas_ilgtspejigai_sadarbibai_hansa
http://www.hanse.org/en/projects/explore-hansa/
https://www.facebook.com/ExploreHANSA/
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VPR JAUNUMI 
Atskats uz 2016. gadu 

 

Atpūties un baudi kultūru Vidzemes pusē!  
Jaunākais par notikumiem kultūrā 

www.vidzeme.lv/lv/kulturas_zinas/  

Par  izdevumu „VPR Jaunumi” 
„VPR Jaunumi” ir Vidzemes plānošanas reģiona izdevums, lai informētu par aktualitātēm 
reģionā un novados. 
Sagatavoja: Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālisti Anita Āboliņa 
(anita.abolina@vidzeme.lv, tālr. 29454752), Rūta Vasermane (ruta.vasermane@vidzeme.lv, 
tālr. 26513351) un Jānis Rubulis (janis.rubulis@vidzeme.lv, tālr. 28735705). Citējot vai 
pārfrāzējot obligāta atsauce uz “VPR Jaunumi”. 

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

Twitter: @VidzemesRegions 

Facebook: VidzemesPlanosanasRegions 

KULTŪRAS AFIŠA 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/kulturas_zinas/
http://mazsalaca.lv/index.php
http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=11&l=lv
http://www.naukseni.lv/?lang=1&id=92
http://www.burtniekunovads.lv/public/
http://valka.lv/lv/kultura-2/calendar
http://www.strencunovads.lv/aktualitates
http://www.valmiera.lv/lv/kultura/menesa_pasakumi/
http://www.koceni.lv/kulturai
http://www.pargaujasnovads.lv/lv/pasakumi/
http://www.priekuli.lv/kulturas-iestades
http://www.smiltene.lv/kultura
http://www.apesnovads.lv/kultura-apes-novads/pasakumu-un-notikumu-plans-afisas/
http://www.aluksne.lv/pasakumi.php
http://www.gulbene.lv/lv/plan/cat.listevents/
http://www.rauna.lv/index.php?p=5693&lang=1103
http://www.jaunpiebalga.lv/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.vecpiebalga.lv/aktualitates
http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi
http://www.ligatne.lv/kultura
http://www.amatasnovads.lv/
http://www.ergli.lv/public/lat/aktualitates/pasakumi/
http://www.emadona.lv/?ct=kulturasnotikumi
http://www.lubana.lv/index.php/lv/homepage-3/kultura/izglitiba-6
http://www.cesvaine.lv/
http://www.varaklani.lv/category/afisa
http://www.beverinasnovads.lv/
mailto:anita.abolina@vidzeme.lv
mailto:ruta.vasermane@vidzeme.lv
mailto:janis.rubulis@vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv
https://twitter.com/VidzemesRegions
https://www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions/

