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Vidzemes plānošanas reģiona
Izdevums reizi 2 mēnešos

Metodiskais darbs reģionos sekmē kultūras speciālistu iesaisti valsts politikas
veidošanā
Jaunais

kurā

ka problēma nebija meklējama plānošanas reģionu darba

plānošanas

kvalitātē. Šobrīd gan ne mazāk būtisks jautājums ir, kas notiks ar

gads,

Vidzemes

atzīmēs

minēto funkciju. Ņemot vērā, ka par iemeslu tika minēts KM

savas izveides desmitgadi,

budžeta samazinājums, varam secināt, ka reģionu kultūras

ir

vairākiem

darbinieki paliks bez metodiskā atbalsta un konsultācijām, vismaz

jaunumiem,

no valsts puses. Kultūras darbinieku profesionālā pilnveide ir viens

kuru vidū var izcelt četru

no priekšnoteikumiem līdzekļu ietaupījumam un speciālistu darba

VPR sagatavotu projektu

kvalitātes pieaugumam ilgtermiņā. Minētās funkcijas ļauj strādāt

apstiprināšanu.

kvalitatīvāk un produktīvāk ar ierobežotiem resursiem.

reģions
sācies

(VPR)
ar

pozitīviem

VPR

turpina aktīvi strādāt, lai

Jāņem vērā, ka metodiskais darbs un konsultācijas reģionos ir pēc

jaunas idejas un sadarbības

būtības daudz plašāka funkcija nekā tikai apmācības un semināri.

rastos arī nākotnē. Tiesa,

Funkcijas deleģējums plānošanas reģioniem un tam sekojošās

2016. gada sākumā VPR

aktivitātes sekmē reģionu speciālistu aktīvu iesaisti visas valsts

pārsteidza

tik

kultūrpolitikas norisēs, tādējādi iegūst gan nozares politikas

pozitīvas ziņas – Kultūras ministrijas (KM) deleģēto funkciju vidū

veidotāji valstiskā līmenī, gan vietējās pašvaldības un to kultūras

vairs nebūs metodiskās un konsultatīvās palīdzības sniegšanas

speciālisti.

reģionu kultūras speciālistiem.

Ņemot vērā iepriekš rakstīto, uzskatu, ka pirms 6 gadiem uzsāktais

VPR spēj palīdzēt vietējiem kultūras darbiniekiem attīstīties un

metodiskais un konsultatīvais darbs plānošanas reģionos būtu

kāpināt sava darba kvalitāti. Par to vienmēr liecinājuši ne tikai

jāturpina. Ieguvumu no šāda darba turpināšanas ir krietni vairāk

aizvadītie pasākumi un semināri, bet arī valsts institūciju pozitīvais

nekā no pārtraukšanas, turklāt ir redzams, ka plānošanas reģioni

vērtējums. Kopš 2010. gada KM plānošanas reģioniem ir

spēj radīt papildus pievienoto vērtību – organizētie pasākumi un

deleģējusi funkciju—metodiskās un konsultatīvās palīdzības

semināri rada ne tikai labvēlīgus apstākļus kultūras speciālistu

sniegšana kultūras speciālistiem reģionos.

izaugsmei, bet arī visas nozares attīstībai valsts līmenī. Katrā ziņā

Tādējādi mēs saņēmām “zaļo gaismu” palīdzības sniegšanai

labprāt pārrunātu iespējas, kā minēto funkciju deleģējuma

kultūras darbiniekiem, kas arī tika pozitīvi novērtēta. Par

atjaunošana varētu tikt īstenota. Diskusijās par deleģējuma

veiksmīgu šo lēmumu varēja saukt ne tikai paši kultūras

atcelšanu mēs gan netikām piesaistīti, taču, lai iesaistītās puses

darbinieki, kuri apmeklēja pasākumus un papildināja vai atjaunoja

iegūtu pilnvērtīgu ieskatu minētās funkcijas deleģējuma nozīmībā,

savas prasmes, bet arī pašvaldības, kuras saglabāja reālu iespēju

plānošanas reģionu viedoklis ir ārkārtīgi būtisks, un tieši tāpēc tas

vietējiem speciālistiem saņemt metodisko atbalstu un klātienes

būtu labs sākums situācijas stabilizēšanai.

konsultācijas. Tāpēc vēl jo pārsteidzošāks šķita KM lēmums, ka,

Kultūras nozarē mēs esam lepni par dalības turpināšanu Valsts

pēc veiksmīgu 6 gadu pastāvēšanas, metodiskā un konsultatīvā

Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Latvijas valsts mežu

darba funkcija vairs netiks deleģēta plānošanas reģioniem.

atbalsts kultūras programmām reģionos”. Šī programma ir

Neskatoties uz atzinīgiem vārdiem no KM vadības, pašvaldībām

veiksmīgs piemērs, kā reģionu iesaiste kultūras nozares attīstībā

un kultūras darbiniekiem, šis valsts pārvaldes uzdevums

sniedz pozitīvus rezultātus.

arī

ne

plānošanas reģioniem tika atņemts, turklāt vienīgais sniegtais
pamatojums bija KM budžeta samazinājums.
Detalizētāka paskaidrojuma nesniegšana neļauj īsti saprast
motivāciju šāda lēmuma pieņemšanai. Par deleģēto funkciju
īstenošanu plānošanas reģioni tika slavēti, līdz ar to varam spriest,

Guna Kalniņa-Priede
Vidzemes plānošanas reģiona
Administrācijas vadītāja
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VIDZEMES KULTŪRAS PROGRAMMA 2016

VPR izsludina kultūras projektu konkursu „Latvijas valsts mežu atbalstītajā
Vidzemes kultūras programmā 2016"
līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesa attīstību
un pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam
raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.
Šī mērķa sasniegšanai paredzēts finansiāli atbalstīt tādus
reģionālas un vietējas nozīmes projektus, kuru īstenošanā
Šogad VPR jau astoto reizi īsteno Valsts Kultūrkapitāla fonda

noteiktas sekojošas prioritātes:

 Vidzemes iedzīvotāju lokālās identitātes stiprināšana,

atbalstīto Vidzemes kultūras programmu, kuru finansē Latvijas
valsts meži. Vidzemes kultūras programma sniedz iespēju

atbalstot

ikvienam iesaistīties kultūras procesā un īstenot savas ieceres visā

mērķauditoriju

Vidzemē, ne tikai Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā. Vai tie

aktivitātēs;

būtu koncerti, deju vai teātra uzvedumi, izstādes, meistarklases un

meistardarbnīcas,

apmācības,

kultūrvēsturisko

 Vidzemes

mantojumu

2016”

Vidzemes

padomes apstiprināto nolikumu un noslēgto līgumu. Vidzemes

Šogad projektu konkursa ietvaros tiks sadalīts 76 000 EUR liels
finansējums, uz kuru var pretendēt juridiskas personas ar
neierobežotu projektu skaitu. Kultūras programmas projektu
konkursā atbalstu saņems kultūras projekti, kuri būs sagatavoti
atbilstoši programmas nolikumam, mērķim un uzdevumiem un
kurus plānots īstenot laika posmā no 2016. gada maija līdz 2016.
gada 15. decembrim.

projekta

saglabāšana,

iegūšanu, uzkrāšanu, analīzi un izmantošanu, gan arī

Projektu konkursu rīko VPR saskaņā ar Valsts kultūrkapitāla fonda

fonda mērķprogrammā.

kultūras

un

 Zināšanu pārnese, kas ietver gan zināšanu radīšanu,

konkursā.

sabiedrības „Latvijas valsts meži” atbalstītajā Valsts kultūrkapitāla

tradicionālās

pasākumos

iesaistot

speciālistiem, studentiem un Vidzemes amatniekiem;

projektu

kultūras programmas finansējums ir saņemts valsts akciju

kultūras

un

 Radošo industriju attīstība, sadarbojoties dizaina

gada 1. marta līdz 1. aprīlim var iesniegt „Latvijas valsts mežu
Vidzemes kultūras programmas

iniciatīvas

pārmantošana un popularizēšana;

saglabājoši pasākumi u.c. Kultūras projektu pieteikumus no 2016.
atbalstītā

kopienu

iedzīvotāju

zināšanu

pilnveidi

un

profesionālo izaugsmi.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2016. gada 1.
aprīlim plkst. 17:00.
Projektu pieteikumi jāiesniedz VPR Cēsu birojā personīgi vai
jānosūta pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir piecas dienas
pirms konkursa beigu termiņa). Adrese - Vidzemes plānošanas
reģions, Jāņa Poruka iela 8 – 108, Cēsu novads, Cēsis, LV - 4101.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejami
VPR mājaslapā, sadaļā Kultūra.

2016. gadā Vidzemes kultūras programmas mērķis ir nodrošināt

Nākamais informatīvais seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu „Latvijas valsts mežu
atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2016” projektu konkursam norisināsies

23. martā plkst. 14:00 Cēsīs
Cēsu Centrālajā bibliotēkā (Cēsis, Raunas iela 1).
Ieva Vītola
Vidzemes kultūras programmas koordinatore
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ATSKATS UZ VIDZEMES KULTŪRAS PROGRAMMU 2015
2015. gadā Vidzemes kultūras programmas konkursā tika iesniegti
pavisam 153 pieteikumi, no kuriem 46 saņēma atbalstu par kopējo
summu 75 303 EUR apmērā. Attīstot projektu idejas šī gada Vidzemes
kultūras programmai, piedāvājam ierosmei ieskatīties dažos pērnajā gadā
īstenotos Vidzemes kultūras programmas projektos!

Lustīgi, kustīgi Ungurmuižā
Projekta ietvaros tika radīta animācijas filma "Lustīgi, kustīgi
Ungurmuižā”, kuru autori bija 98 Vidzemes bērni un jaunieši no
Limbažiem, Cēsīm, Salaspils un Pārgaujas novada. Animācijas
filma stāsta par Ungurmuižas tējas namiņu, sauktu par Lustūzi.
Projekta laikā bērni kopā
ar animatori Daci Liepu,
režisori
Māru
Liniņu,
mākslas skolotāju Līgu
Turku
un
mākslas
vēsturnieci
Ingūnu
Podžuku
apguva
animācijas prasmes, guva
ieskatu animācijas kino
vēsturē, kā arī iepazinās ar
Ungurmuižas kultūrvēsturisko mantojumu, iegūstot jaunas
zināšanas, kā to atpazīt un saudzēt. Bērni animācijas
meistardarbnīcās izdomāja un kopīgiem spēkiem izveidoja
vairākas pasaciņas par Lustūža piedzīvojumiem. Animācijas
filmas muzikālo noformējumu veidoja Salaspils mākslas un
mūzikas skolas bērni un skolotāji.
Projektu īstenoja Limbažu bērnu un jauniešu centrs (projekta
vadītāja Sigita Upmale, Limbažu bērnu un jauniešu centra
direktore) sadarbībā ar Ungurmuižu, Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekciju, Salaspils Mūzikas un mākslas skolu, Cēsu
pilsētas Mākslas skolu, Stalbes vidusskolu, animācijas filmu
studiju SIA „JetMedia” un skaņu ierakstu studiju „Lauska”.

Mūzikas simbioze
Projekts „Mūzikas simbioze” norisinājās 2015. gada oktobrī
ilggadējas apmācību nometnes „Ģitāristu sesija” ietvaros Madonas
novada Praulienas skolā. Kā stāsta projekta vadītājs, idejas autors
Imants Pulkstenis: “”Ģitāristu sesija” ir mūzikas simbioze, kurā tiekas
iesācējs ar profesionāli, jauns ar pieredzējušu, metālists ar
koklētāju.”
Projekta īstenošana sākās
ar festivālu „Praulienas
ritmi”, kurā piedalījās 7
jaunās
grupas
no
Rēzeknes,
Pilsrundāles,
Gulbenes,
Neretas,
Madonas un Praulienas.
Sesijā
piedalījās
72
dalībnieki no visas Latvijas.
Notika 23 meistarklases, 10 koncerti, pieredzes brauciens uz Gunāra
Igauņa tautas mūzikas instrumentu muzeju Gaigalāvā un Lubānas
ezera bāku, kur Vītolu ģimenes skaņu rakstos simbiozes dalībnieki
gan dziedāja, gan gāja rotaļās, gan dejoja. Programmu īstenoja izcili
Latvijas mūziķi un pedagogi, kā arī komponists, aranžētājs un
basģitārists Fils Špaldings (Phils Spaldings) no Lielbritānijas.
Šoreiz blakus ģitārām un bungām tika ieviesta arī kokles klase.
Turklāt projekts “Mūzikas simbioze” vienlaikus ietvēra sevī arī
kvalifikācijas kursu celšanu mūzikas skolotājiem un mūzikas pulciņu
vadītājiem no interešu izglītības iestādēm.
Projektu īstenoja biedrība “1. Akords”, projekta vadītājs Imants
Pulkstenis.

Kārlienas pagalma svētki
2015.
gada
vasarā
Valmierā jau otro reizi
norisinājās
Kārlienas
pagalma svētki. Tajos
ikviens varēja piedalīties
dažādos
mākslas
radīšanas procesos, kopā
ar
mākslas
profesionāļiem
sperot
pirmos soļus mākslas pasaulē – grafikā, foto, mūzikā,
improvizācijas mākslā. Radošo procesu papildināja mākslas
aksesuāru tirdziņš ar oriģinālām un rokām veidotām dizaina
lietām.
Mazākie Kārlienas viesi tika aicināti doties piedzīvojumiem
pilnā “mākslas detektīvu” uzdevumā. Mūziķis Nils Īle aizrāva
gan mazus, gan lielus svētku apmeklētājus, iesaistot kopīga

skaņdarba radīšanā. Režisors un aktieris Varis Klausītājs kopā ar
Valmieras Viesturskolas improvizācijas teātri izspēlēja stāstus
no Kārlienas ļaužu ikdienas. Lielu uzmanību ieguva Ilzes Dilānes
vadītā “Papīra liešanas darbnīca”. Savukārt galerijas “Laipa”
profesionāļu vadībā tapa ziedu gleznas uz akvareļu papīra.
Kārlienas pagalma svētkos Valmieras mākslas skola veidoja
monotipijas darbnīcu. Latvijas Kultūras akadēmijas
Latvijas Kultūras koledžas veidotajā pinholes
fotodarbnīcā tika radītas fotogrāfijas, kuras
uzņemtas ar “kastīšu fotoaparātu”. Kārlienas
pagalma svētku radošo nemieru vakarpusē
nomainīja mierpilna Kārļa Kazāka dvēseles mūzika.
Projektu īstenoja nodibinājums “Valmieras
Ieva Vītola
Kultūras un mākslas fonds”, projekta vadītāja
Vidzemes kultūras
Karlīne Cercina.
programmas
koordinatore
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PROJEKTU JAUNUMI

Apstiprināti četri starpreģionu sadarbības projekti VPR attīstībai
Februāra vidū ir nākuši klajā

alianses.

rezultāti

Projekts SUPER sekmēs videi draudzīgu inovāciju vides attīstību,

starpreģionu

sadarbības

pārņemot partneru pieredzi, kā videi draudzīga saimniekošana var

programmas INTERREG EUROPE 2014.—2020. gadam projektu

kalpot

konkursam, kurā ir apstiprināti četri VPR sagatavoti projekti.

projektā SWARE tiks sekmēta ilgtspējīga reģionālā ekonomiskā

Nākamo 5 gadu laikā strādāsim pie mazo un vidējo komersantu

attīstība iekšējo ūdensceļu reģioniem, izstrādājot un īstenojot

(MVK)

draudzīgas

jaunas, inovatīvas politikas, lai veicinātu viesmīlības nozari,

uzņēmējdarbības un inovāciju vides attīstības, kā arī pie

vienlaikus veicinot ilgtspējīgu dabas un kultūras mantojuma

ilgtspējīgas dabas un kultūras mantojuma izmantošanas un

izmantošanu un saglabāšanu.

saglabāšanas Vidzemē.

Programmas INTERREG EUROPE 2014.-2020. gadam 2. projektu

MVK

konkurētspējas

konkurētspēju

uzlabošanas,

attīstīs

divi

pie

videi

projekti

–

Destination

uzņēmējdarbības

attīstības

veicināšanai.

konkurss notiks no 2016. gada 5. aprīļa līdz

SMEs un RATIO. Lai uzlabotu tūrisma galamērķu pārvaldību un

13.

attīstītu

galamērķos,

projektu konkursa nosacījumiem, programmas

projekta Destination SMEs ietvaros tiks veikta esošās situācijas

vadlīnijas un citi saistītie dokumenti būs

analīze un pārņemti labās prakses piemēri no partnervalstīm,

pieejami

savukārt projekta RATIO ietvaros tiks noteikts MVK inovatīvais

vietnē www.interregeurope.eu š.g. februāra

potenciāls un tiks sniegta palīdzība, lai tie varētu augt un

beigās.

MVK

konkurētspēju

šajos

Savukārt

maijam.

Detalizēta

informācija

programmas

par

tīmekļa

Laila Gercāne
Attīstības un projektu
nodaļas vadītāja

paplašināt savu darbību, izmantojot inovāciju ieviešanas un
vadības plānu, kā arī atbalstot klasteru sadarbību un starptautiskās

Notiek darbs pie septiņu investīciju piesaistes materiālu izstrādes
septiņām Vidzemes pašvaldībām
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda

– tirgus izpētes Valkas, Cēsu, Gulbenes, Madonas novadu

programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība

pašvaldībām un Valmieras pilsētai. Cēsu novadā tiek izstrādāti

starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un

investīciju piesaistes materiāls teritorijai “Kūrorts Cīrulīši”,

reģionālām iestādēm” projekta “Reģionālās politikas aktivitāšu

Gulbenē – perspektīvajai industriālajai zonai, savukārt Madonā

īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”

notiks

pasākuma ietvaros tiks izstrādāti septiņi investīciju piesaistes

pārkraušanas terminālim. Valkas novadā tiks veidoti materiāli

materiāli septiņām VPR pašvaldībām – Alūksnes, Cēsu, Gulbenes,

degradēto ēku teritorijai, savukārt Valmieras pilsētā – diviem

Madonas, Smiltenes un Valkas novadiem, kā arī Valmieras pilsētai.

ūdenstorņiem.

Investīciju piesaistes materiālu izstrādes mērķis ir palīdzēt

VPR pienākums projekta ietvaros bija vadīt iepirkumu procedūru

pašvaldībai apzināt savas iespējas, izvērtējot konkrētu objektu

un uzraudzīt, vai pakalpojumu rezultāts atbilsts izvirzītajām

potenciālu investīciju piesaistei.

prasībām. Plānots, ka darbs pie Valkas, Cēsu,

Šī gada sākumā ir noslēgts darbs pie Alūksnes un Smiltenes

Gulbenes, Madonas novadu un Valmieras

novadu pašvaldību investīciju piesaistes materiālu izstrādes.

pilsētas investīciju piesaistes materiāliem

Alūksnei ir izstrādāts investīciju piesaistes materiāls jeb būves

noslēgsies

mets veselības veicināšanas pakalpojumu centram, bet Smiltenei

mērķis

ir izstrādāts tehniskais projekts (būvprojekts) ceļa “Jaunpriedaines

investīciju piesaistē konkrētajos objektos un

– Spicieri” atjaunošanai, kas atrodas Launkalnes pagastā.

teritorijās.

Izstrādes procesā šobrīd ir vēl pieci investīciju piesaistes materiāli

tirgus

ir

izpēte

aprīlī.
kļūt

industriālajam

Izstrādātie
par

parkam

un

dzelzceļa

materiālu

palīginstrumentu
Laima Engere
Komercdarbības speciāliste
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PROJEKTU JAUNUMI

VPR apspriež sadarbības iespējas ar Veru apriņķi Igaunijā
9. februārī VPR speciālisti devās vizītē uz Veru apriņķi Igaunijā, lai

reģions ar lielu mežu pārklājums, gan arī ekonomiskās

pārrunātu sadarbības iespējas. VPR Attīstības un projektu nodaļas

specializācijas jomās – reģionos dominē pārtikas un kokapstrādes

vadītāja Laila Gercāne, Projektu vadītājs Kristaps Ročāns un

produktu ražošana, videi draudzīgs tūrisms, kā arī tiek aktīvi

Komercdarbības speciāliste Laima Engere tikās ar Veru apriņķa

meklēti risinājumi attālinātā darba iespēju attīstība. Kaimiņu

administrāciju un iepazinās ar apriņķa attīstības interesēm.

reģioni izrādīja lielu interesi sadarboties jaunos projektos, lai

Interesanti, ka abi reģioni ir ļoti līdzīgi gan teritoriāli – pierobežas

kopīgi attīstītu šīs jomas.
Vizītes laikā īpašs uzsvars tika likts uz kokapstrādes jomu, jo Veru
apriņķī darbojas vienīgais kokapstrādes klasteris Igaunijā, kurā ir
10 uzņēmumi. Tāpat arī šeit atrodas Igaunijas kokapstrādes
kompetenču centrs TSENTER, kas piedāvā plašas iespējas
uzņēmējiem

attīstīt

savus

produktus,

kā

arī

pētniecības

pakalpojumus un tirgus konsultācijas. Kokapstrādes kompetenču
centrs aprīkots ar jaunākajām ražošanas iekārtām, kā arī īpašu

laboratoriju. Centrs ir lielisks papildinājums blakus esošajai
profesionālās izglītības iestādei, ļaujot studentiem apgūt jaunākās
tehnoloģijas. Savu darbību tas ir uzsācis pavisam nesen – pagājušā
gada oktobrī, un, turpinot savu attīstību, plāno piedāvāt arvien
plašāku pakalpojumu klāstu ne tikai Igaunijas, bet arī Latvijas
uzņēmējiem, kuri jau tagad var izmantot centra piedāvātās
iespējas. Tā kā Vidzemē analogu kokapstrādes kompetenču centru
VPR pārstāvji apskata kokapstrādes kompetenču centru TSENTER.

nav, VPR izrādīja lielu interesi sadarboties ar Veru apriņķi.

VPR sniedz ieguldījumu TechTown projekta ieviešanā Cēsu pilsētā
VPR darbojas kā viena no ieinteresētajām pusēm Cēsu novada

attīstību Cēsīs un piesaistītu cilvēkus, uzņēmumus un speciālistus,

pašvaldības realizētajā pilsētvides attīstības programmas URBACT

kas darbotos šajā nozarē. Lai to izdarītu, viens no jautājumiem,

III projektā TechTown, kura ietvaros Cēsis strādā pie digitālo

kas Cēsīm būtu jārisina, ir attīstīt dzīvojamo fondu Cēsu pilsētā, lai

industriju attīstīšanas iespēju pētīšanas un veicināšanas. 2.

piesaistītajiem speciālistiem varētu nodrošināt dzīvesvietu. VPR

februārī tika aizvadīta visu projektā ieinteresēto pušu Latvijas

vērsa uzmanību uz VPR ieviestā INTERREG IVC programmas

pārstāvju tikšanās, kurā piedalījās pārstāvji no Cēsu novada

projekta Medi@TIC rezultātiem, kura ietvaros tika izstrādāts

pašvaldības un no VPR, digitālo industriju pārstāvji, kā arī Rīgas

politikas

Tehniskās universitātes Cēsu filiāles, Vidzemes Augstskolas un

audiovizuālā

Vides risinājumu institūta pārstāvji.

reģionā. Tas paredz rīcības virzienus un

Tikšanās laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta vadošā

nepieciešamos priekšnoteikumus veiksmīgai

partnera, Barnslijas pilsētas (Lielbritānija), sagatavoto esošās

sektora izaugsmei, kas var tikt ņemti vērā arī

situācijas analīzi par digitālo ekonomiku Eiropā un izaicinājumiem

ieviešot TechTown projektu.

Cēsu pilsētai. Sarunu gaitā dalībnieki piedāvāja savas idejas, kādi
inovatīvi risinājumi varētu palīdzēt sekmēt digitālās ekonomikas

īstenošanas
sektora

plāns

digitālā

attīstībai

Vidzemes

Laila Gercāne
Attīstības un projektu nodaļas vadītāja
5

VPR JAUNUMI
Janvāris/Februāris 2016
www.vidzeme.lv

PROJEKTU JAUNUMI
Būvniecībā strādājošie apgūst energoefektīvu
ēku būvniecību un atjaunošanu

Februārī būvniecības profesionāļi aktīvi apguva padziļinātas

profesionālajā darbībā.

zināšanas energoefektīvā būvniecībā un ēku atjaunošanā.

10 dienu ilgais bezmaksas apmācību kurss uzsākās Rīgā ar

Pilotkursā, kas projekta BUILD UP Skills FORCE (BUS FORCE)

teorētiskajām nodarbībām par ļoti zema enerģijas patēriņa ēkām

ietvaros tika realizēts Rīgā un Ērgļos, būvniecībā strādājošajiem

un kvalitatīvu ēku atjaunošanu, savukārt pēdējās 4 dienās

bija iespēja iegūt zināšanas un prasmes par gandrīz nulles

apmācību dalībniekiem bija iespēja specializēties un praktiskās

enerģijas ēku būvniecību, atjaunojamo energoresursu efektīvu

nodarbības aizvadīt sev interesējošā jomā – viena grupa Priekuļu

izmantošanu un ēku atjaunošanu un pārbūvi, kas sekmēs

tehnikumā Ērgļos specializējās ēkas norobežojošo konstrukciju

būvdarbu kvalitāti un ilgmūžību. Uz apmācībām bija pulcējušies

siltināšanas darbos, bet otra grupa AS “Rīgas Siltums” mācību

būvniecības speciālisti, profesionālo skolu pedagogi un mācību

centrā apguva inženierkomunikāciju izolēšanas darbu praksi. Kā

centru pasniedzēji, kuri atzina, ka viņus īpaši interesē resursu

Ērgļos atzina paši apmācību

efektīva izmantošana un zemāki ēku uzturēšanas izdevumi, un

dalībnieki, šādas apmācības ir

iegūtās zināšanas un prasmes viņi varēs izmantot savā

ļoti noderīgas, jo ļauj pašu
rokām uzbūvēt konstrukcijas,
tās siltināt, izmantojot un
apgūstot dažādus siltināšanas
materiālus, kā arī speciālistu
vadībā

apgūt

paņēmienus

jaunus

energoefektīvā

būvniecībā.
Plašāk par aizvadītajām
apmācībām lasiet šeit.

Ministriju vērtēšanai nodots normatīvais regulējums un finansēšanas modeļi BUS FORCE programmām
BUS FORCE projekta partneri ir izstrādājuši Politikas plānošanas un

(ES) fondu, piesaistīšana programmu realizēšanā.

normatīvā regulējuma dokumentu, kā arī Finansēšanas modeļu

Paralēli šīm tikšanām ar atbildīgajām institūcijām, notiek aktīvs

dokumentu

ilgtspējas

darbs pie Deklarācijas par profesionālās pilnveides izglītības

nodrošināšanai un regulāri tiekas ar ministriju un atbildīgo iestāžu

programmu energoefektīvai būvniecībai un ēku atjaunošanai

pārstāvjiem, lai gūtu atbalstu programmām un aktualizētu

ieviešanu.

kvalificēta darbaspēka nozīmību būvniecības nozarē.

Deklarācijas saturu, lai jau drīzumā to

Šobrīd ir izstrādāti 3 iespējamie finansēšanas modeļi programmu

nodotu saskaņošanai un parakstīšanai

ilgtspējas nodrošināšanai. Šie modeļi piedāvā 3 iespējas, kā pēc

Izglītības

projekta noslēguma varētu finansēt apmācības. Pirmais modelis

Ekonomikas

paredz darba devēja ieguldījumu savu darbinieku apmācībā, otrais

ministrijai, Latvijas Būvnieku asociācijai

modelis paredz finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta un

un Latvijas Būvinženieru savienībai.

trešais modelis, kurš ir guvis vislielāko atbalstu un atzīstams kā

Plašāk par to lasiet šeit.

būvniecības

izglītības

programmu

visreālākais, ir ārējo fondu līdzekļu, piemēram, Eiropas Savienības

Turpinās

un

sarunas

par

zinātnes

ministrijai,

ministrijai,

Labklājības

Henrijs Rūsis
Projekta vadītājs
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Uzsākts projekts TENTacle
Lai veicinātu Vidzemes reģiona ekonomisko izaugsmi lauku un no

budžetu, publicitātes prasībām, jaunizveidoto projekta mājas

attīstības centriem attālinātās teritorijās, uzlabojot iedzīvotāju un

lapu www.tentacle.eu.

uzņēmumu piekļuvi pilsētu centriem un transporta mezgliem, kā

Lai sekmīgi īstenotu tik vērienīgu projektu, tā īstenošanā jāiesaista

arī stiprinātu Vidzemes kā tranzītreģiona lomu Ziemeļjūras -

lēmējvara,

Baltijas transporta koridorā, VPR ir iesaistījies Interreg Baltijas

uzņēmējdarbības

jūras reģiona programmas 2014-2020 projektā „TEN-T pamattīkla

risinājumus transporta infrastruktūras un piekļuves uzlabošanā.

koridoru

Projekta

kapitalizācija

labklājībai,

izaugsmei

un

transporta

un

atbalsta

ietvaros

VPR

teritoriju
organizācijas,

plāno

plānotāji,
lai

rastu

izstrādāt Vidzemes

uzņēmēji,
kopīgus
reģiona

kohēzijai” (TENTacle).

mobilitātes un investīciju plānu 2030, tā izstrādē aktīvi

Eiropas transporta tīkls (TEN-T) ir ES dzelzceļa, iekšējo ūdensceļu,

sadarbojoties ar Latvijas Republikas Satiksmes ministriju, VAS

auto, jūras, gaisa un multimodālā transporta infrastruktūras

"Latvijas valsts ceļi”, citām institūcijām, kas darbojas transporta

vienots tīkls, kuru veido divi līmeņi – pamattīkls un visaptverošs

politikas plānošanas jomā, un ārvalstu projekta partneriem.

tīkls.

VPR projekta atklāšanas sanāksmē pārstāvēja Attīstības un

Lai uzsāktu projektu, 3. un 4. februārī Zviedrijas pilsētā Karlskronā

projektu nodaļas vadītāja Laila Gercāne un projekta vadītāja Rita

projekta vadošais partneris - Blekinges reģions vienkopus pulcēja

Merca.

visus projekta partnerus, lai iepazīstinātu ar Interreg BJR

TENTacle projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši.

programmas prasībām un vadlīnijām, projekta aktivitātēm,

TENTacle projekta partneri diskutē par sadarbības
iespējām
pilsētu centriem un transporta mezgliem, stiprināt Vidzemes kā
tranzītreģiona lomu Ziemeļjūras - Baltijas transporta koridorā,
tādējādi veicinot visa Vidzemes reģiona ekonomisko izaugsmi.
Plāns palīdzēs pašvaldībām, valsts institūcijām, esošajiem
uzņēmumiem un potenciālajiem investoriem transporta un
investīciju plānošanas jomā, svarīgu nozīmi piešķirot arī
starpvalstu sadarbībai transporta jautājumu risināšanā un
17. februārī Cēsīs notika tikšanās ar jaunuzsāktā projekta
TENTacle partneriem no Igaunijas Valgas pilsētas. Sarunā
piedalījās Valgas mēra vietnieks Enno Kase, attīstības projektu

vadītāja Marika Post, VPR darbinieki – Guna Kalniņa-Priede, Ieva
Kalniņa, Lotārs Dravants, Kristaps Ročāns un Rita Merca.
Viesi ar interesi iepazinās ar reģiona darbību, projektu pieredzi un
VPR redzējumu par abu partneru sadarbību Mobilitātes plāna
izstrādē. Vidzemes reģiona mobilitātes un investīciju plāna 2030
izstrādes mērķis ir uzlabot iedzīvotāju un uzņēmumu piekļuvi

koordinēšanā.
Tikšanās laikā tika iezīmēti pirmie virzieni un idejas, kā veidot un
koordinēt divu kaimiņvalstu - Latvijas un
Igaunijas

sadarbību

projektā.

Nākošā

tikšanās ir plānota Valgā, lai pārrunātu
konkrētu rīcības plānu projektā un tuvāk
iepazītos ar Valgas un Valkas novada
attīstības plāniem.
Rita Merca
Projekta vadītāja
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Helsinku Universitātes profesors Vidzemē vērtē bioloģiskās metodes
piesārņoto vietu attīrīšanai
septembrim) ir paredzēta šo vietu attīrīšana, izmantojot
inovatīvas, ilgtspējīgas attīrīšanas metodes.
Profesors M. Romantšuks ir specializējies vairāku bioloģiskās
Janvāra vidū Vidzemē divu dienu vizītes laikā (20.-21. janvārī)

attīrīšanas metožu attīstīšanā un izmantošanā. Aplūkojot projektā

viesojās Helsinku Universitātes (Somija) vides zinātņu profesors

iekļautās pilotvietas, Helsinku Universitātes profesors novērtēja,

Martins

bijušās

ka biostimulācija un elektrokinētiskā sūknēšana varētu būt tās

minerālmēslu un pesticīdu noliktavu teritorijas Vecpiebalgas

metodes, ar kurām šeit veikt piesārņojuma attīrīšanu. “Bioloģiskās

Romantšuks.

Somu

speciālists

aplūkoja

novada

Dzērbenē

Burtnieku

novada

un

attīrīšanas metodes nav ātrs risinājums piesārņojuma likvidēšanai,

Vecates

taču tās ir daudz ilgtspējīgākas metodes salīdzinājumā ar tik ļoti

pagastā, kā arī kādreizējo

ierastajām attīrīšanas metodēm, kad piesārņojums tiek izrakts un

mazuta glabātuvi Valmierā,

aizvests uz bīstamo atkritumu glabātuvēm. Piemēram, izmantojot

Dzelzceļa

novērtējot,

biostimulācijas metodi, augsnē esošajiem mikroorganismiem tiek

bioloģiskās

piegādātas papildus barības vielas, lai stimulētu tos daudz aktīvāk

attīrīšanas metodēm varētu

noārdīt augsnē esošo piesārņojumu. Šī metode īpaši labi darbojas,

būt atbilstošākās, ar kuru

ja piesārņojuma avots ir dažādi pesticīdi,” stāstīja profesors M.

palīdzību

Romantšuks.

kuras

ielā,

no

šeit

veikt

piesārņojuma attīrīšanu. M.

Vizītes laikā projekta partneri no VPR, Valmieras pilsētas

Romantšuka vizīte notika VPR

pašvaldības un Helsinku Universitātes

īstenotā projekta “Inovatīva,

pārrunāja

ilgtspējīga

izpētes gaitu, priekšdarbus attīrīšanas

attīrīšana”

(INSURE)

ietvaros.

teritoriju

nepieciešamās

metožu testēšanai, kā arī detalizēti
pārrunāja biostimulācijas metodes.

Šobrīd notiek aktīvs darbs pie potenciāli piesārņoto vietu izpētes

Papildus informācija par projektu INSURE

Vidzemē, bet visa projekta ieviešanas laikā (līdz 2019. gada

pieejama šeit.

Maija Rieksta
Projekta vadītāja

HANSA jaunumi: top vizuālais tēls un gatavojamies otrajai mācību tūrei
2016. gads ir aktīvi sācies arī

tēlam. Pirmie rezultāti tika novērtēti pozitīvi, viss vizuālo vadlīniju

projektā

kopums tiks pabeigts līdz šī gada marta beigām.

“Hanzas

vērtības

ilgtspējīgai sadarbībai” (HANSA).

Projekta partneri šobrīd aktīvi gatavojas otrajai mācību tūrei, kas

11. februārī projekta partneri tikās

notiks aprīļa vidū. Šoreiz partneru uzmanības centrā būs citu

Rīgā, kur pārrunāja līdz šim paveikto. Klātienes tikšanās palīdzēja

Hanzas pilsētu – vācu Lemgo un Lībekas –

precizēt dažādas tehniskās nianses, piemēram, topošās mobilās

pieredze Hanzas līgas vēstures mantojuma

aplikācijas uzbūvi. Projekta partneri arī pārrunāja gaidāmo darbu

saglabāšanā

plānus un vienojās gan par izpildes termiņiem, gan par

iepazīšanās ar Eiropas Kultūras ceļu institūtu

veicamajiem darbiem.

Luksemburgā.

Sanāksmē projekta partneri arī apstiprināja VPR izstrādāto

Sekojiet projekta aktualitātēm HANSA

projekta Komunikācijas plānu un uzklausīja pilna servisa reklāmas

“Facebook” lapā un projekta sadaļā VPR

aģentūras “VB Plus Aģentūra” piedāvājumu HANSA vizuālajam

mājaslapā!

un

popularizēšanā

un

Rūta Vasermane
Projekta vadītāja
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Via Hanseatica sanāksmē Krievijas partneri izceļ aizgūto pieredzi no
Latvijas un Igaunijas

Februāra pēdējā nedēļas nogalē
Ļeņingradas apgabala Gatčinas rajona
Viricā (Krievija) notika tūrisma
maršruta Via Hanseatica partneru
tikšanās, kuras laikā VPR un citu
Latvijas, Igaunijas un Krievijas organizāciju pārstāvji pārrunāja
sadarbības aktualitātes. VPR pārstāvēja tūrisma eksperte Ilze
Liepa, no Via Hanseatica padomes Latvijas pārstāvjiem bija arī SIA
“Ungurmuiža” valdes locekle Ieva Malceniece, bet par velotūrisma
aktualitātēm un attīstības iespējām runāja Vidzemes Tūrisma
asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts.
Via Hanseatica padomes locekle un projekta kādreizējā vadītāja
Sille Talveta (Igaunija) klātesošajiem atgādināja, ka ir nepieciešams
atjaunot un uzturēt projekta laikā radītos komunikācijas rīkus. Via
Hanseatica sadarbības partneriem jāturpina uzturēt maršruta
datu bāzi, tāpat jānodrošina aktualizēts ceļojumu plānotājs un
mobilās aplikācijas pakalpojumi.

Paralēli Via Hanseatica partneru sanāksmei notika arī vietējais
seminārs par projekta ietekmi uz tūrisma attīstību Gatčinas rajonā
un Gatčinas rajona attīstības stratēģiju, kurā tūrisms ir trešā
prioritāte (aiz ražošanas un agrorūpnieciskā kompleksa attīstības).
Gatčinas rajona pārstāvji uzsvēra panākumus tūrisma
infrastruktūras jautājumos, pārņemot Latvijas un Igaunijas labo
praksi norāžu, stendu un informācijas plākšņu izvietošanā pie
tūrisma objektiem. Šo pieredzi ir gatavi pārņemt arī citviet
Ļeņingradas apgabalā. Semināra ietvaros tika pārrunāta arī
iespējamā sadarbība velotūrisma attīstībā un pārrobežu
velomaršrutu veidošanā, tāpat tika diskutēts par kopējām tūrisma
attīstības tendencēm.

VPR tūrisma eksperte Ilze Liepa informēja klātesošos par Latvijas
partneru sadarbību, 2015. gadā paveikto, 2016. gadā plānotajām
aktivitātēm un VPR projektiem, kuru ieviešana ietekmēs arī Via
Hanseatic tūrisma maršruta attīstību. Šogad Latvijas pārstāvji
intensīvāk strādās pie uzņēmēju piesaistes, tāpat centīsies izveidot
jaunu projektu, lai piesaistītu papildus finansējumu.

VPR Pērnavā pārrunā industriālā mantojuma tūrisma maršruta izveides iespējas
VPR tūrisma eksperte Ilze Liepa 22. februārī Igaunijas pilsētā
Pērnavā piedalījās sanāksmē par iespējām izstrādāt un īstenot
industriālā mantojuma tūrisma maršruta projektu. Piedalījās
pārstāvji no Kurzemes, Rīgas un Vidzemes plānošanas reģioniem,
kā arī no Dienvidigaunijas tūrisma fonda un Rietumigaunijas
tūrisma nevalstiskās organizācijas.
Tikšanās gaitā dalībnieki pārrunāja iespējamos finansiālos
ierobežojumus un apmainījās ar informāciju par industriālā
mantojuma vietām Latvijā un Igaunijā. Diskusiju laikā sanāksmes
dalībnieki sprieda arī par potenciālajām mārketinga aktivitātēm un
turpmākajiem darbiem projekta izveides vajadzībām.
Industriālā mantojuma tūrisma maršruta kontekstā tika identificēti
tādi būtiski vietu tipi kā dzirnavas, ūdenstorņi, fabrikas, tehniskie
muzeji, bākas un muižu kompleksi. Sanāksmes dalībnieki vienojās,

ka būtu nepieciešamas investīcijas gan šo objektu infrastruktūras
atjaunošanā, gan specifisku tūrisma produktu izveidē. Kopumā tika
identificēti gandrīz 40 objekti, kas atbilstu industriālā mantojuma
tūrisma specifikai.
Diskutējot par mārketinga aktivitātēm, tika secināts, ka tās būtu
jāīsteno ne tikai Igaunijā un Latvijā, bet arī citās valstīs, piemēram,
Lietuvā, Somijā un Vācijā. Iespējamo instrumentu
vidū tika minētas sociālo mediju kampaņas,
jaunas kartes, jauni videoklipi, atsevišķi
popularizēšanas pasākumi un citas sadarbības
formas ar atsevišķām mērķa grupām, piemēram,
tūrisma aģentūrām. Turpinot darbu pie projekta
pieteikuma Igaunijas-Latvijas pārrobežu
sadarbības programmā, nākamais solis būs
Ilze Liepa
citu valstu pieredzes izpēte.
Tūrisma eksperte
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VPR kopā ar zviedru un poļu partneriem pēta sociālās uzņēmējdarbības
piemērus Latvijā
viesojās

skolēni saņem individuālu skolotāju pieeju apmācībās un līdz ar to

Zviedrijas un Polijas speciālisti, lai kopā ar

velta konkrētajām zināšanām nepieciešamo laika posmu, lai tās

VPR

sociālās

apgūtu. Lielu lomu mācību procesā spēlē vecāki, kas pozitīvi

uzņēmējdarbības praksi Latvijā. Trīs dienu

ietekmē izglītības procesu, jo palīdz nodrošināt, lai izglītības

(26.-28. janvāris) vizītes ietvaros sadarbības partneri apmeklēja

process nebeidzas ārpus izglītības iestādes. Vecāki to turpina

labdarības veikalu “Otrā Elpa”, Cēsu Jauno sākumskolu un Latvijas

nodrošināt

Samariešu apvienību.

dzīvesveidu. Vecāki iesaistās arī skolas saimniecisko jautājumu

VPR pagājušajā gadā kopā ar sadarbības partneriem no Zviedrijas

risināšanā.

un Polijas sāka īstenot projektu “Sociālie uzņēmumi sadarbībā ar

Noslēdzošā vizīte bija Latvijas Samariešu apvienībā. Samariešu

biznesa vidi” (SEBCO). Pētot esošo situāciju, projekts aktualizē

apvienība ir viena no vecākajām un lielākajām Latvijas

sociālās uzņēmējdarbības jautājumus katrā partnervalstī. Projekta

nevalstiskajām organizācijām, kas nodrošina izglītības, sociālos un

noslēgumā tiks izstrādāts vienots projekta pieteikums, lai meklētu

medicīnas aprūpes pakalpojumus, kā arī īsteno vai līdzdarbojas

risinājumus

daudzos labdarības projektos, turklāt kopš 1996. gada tā ir arī

Pagājušajā

sociālās

nedēļā

Latvijā

pārstāvjiem

uzņēmējdarbības

pētītu

problēmām

katrā

arī

mājas

vidē,

piemēram,

veidojot

veselīgu

Starptautiskās Samariešu apvienības dalīborganizācija. Biedrībai ir

partnervalstī.

laba aprūpes organizēšanas un sniegšanas sistēma.
Agnese Lešinska, Providus pētniece un juriste, dalībniece sociālās
uzņēmējdarbības grupā Saeimā, sniedza projekta partneriem
detalizētu

ieskatu

par

sociālās

uzņēmējdarbības

problēmjautājumu loku Latvijā un Vidzemes reģionā. Šobrīd Latvijā
nav

izstrādāts

juridiskais

ietvars,

kas

regulētu

sociālās

uzņēmējdarbības jautājumus. Tāpat nav vienotas atbalsta
sistēmas, kas veicinātu sociālo uzņēmumu izveidi. Šobrīd notiek

darbs pie likumprojekta izstrādes, ko plānots izsludināt 2017.
gadā. Tāpat no 2017. gada Latvijā ir plānots arī ES atbalsts sociālo
uzņēmumu stiprināšanai.
Partneri vizītes laikā strādāja pie ideju formalizēšanas un izpētes

Projekta SEBCO partneri Vidzemē.

par pārrobežu programmām, kurā visatbilstošāk būtu iesniegt
Projekta partneru vizīte sākās ar sociālā uzņēmuma “Otrā Elpa”

projekta konceptu par sociālo uzņēmējdarbību. Iegūtās zināšanas

apmeklējumu Rīgā. Tas ir viens no uzņēmumiem, kas Latvijā radās

un pieredze ir būtiskas, domājot par projekta iznākumu –

ekonomiskās krīzes laikā. “Otrā Elpa” ir labdarības veikals un veids,

pieteikumu jaunam projektam, kas meklētu konkrētus risinājumus

kā piesaistīt nepieciešamos līdzekļus labdarības un sociālu

sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā, Zviedrijā un

projektu atbalstam. Visos veikalos var iegādāties privātpersonu un

Polijā. Nākamā un pēdējā projekta partneru

organizāciju ziedotos dažādus “otrās dzīves” priekšmetus, kā arī

tikšanās būs aprīlī Polijā, kad pilnībā būs

vietējo

izstrādāts projekta koncepts un sagatavots

amatnieku,

mākslinieku

un

ražotāju

ziedotos

izstrādājumus.

iesniegšanai kādā no pārrobežu programmām.

Tālāk partneri iepazinās ar sociālo uzņēmumu Cēsīs – Cēsu Jauno
sākumskolu. Skolas darbības pamatā ir citāda pieeja izglītības

Projekta SEBCO partneri nākamreiz tiksies

standartu, obligāto zināšanu un prasmju mācīšanā. Mācību

aprīļa

process skolā ir elastīgāks nekā tradicionālā formāta skolās,

Zviedrijas institūts.

sākumā

Polijā.

Projektu

finansē

Lelde Ābele
Projekta vadītāja
10

VPR JAUNUMI
Janvāris/Februāris 2016
www.vidzeme.lv

PROJEKTU JAUNUMI

Aicinām 18. martā piedalīties konferencē par atvērto datu izmantošanu Latvijā
Atvērtajiem

ģeodatiem

ir

milzīgs

potenciāls

jaunu

lietojumprogrammu veidošanā, kas būtu noderīgas ikvienam no
mums, tomēr Latvijā var novērot vairākas problēmas, kas ierobežo

atvērto datu izmantošanu. Pirmkārt, atvērto datu kopas ir
No 16. līdz 18. martam Rīgā tiek organizēts “Baltijas atvērto (Ģeo)

salīdzinoši maz, jo daudzi vēl neapzinās šo datu potenciālu,

datu hakatons 2016”, kurā aicinātas pieteikties komandas no

publicējot datus sev ērtākā veidā, nevis mašīnlasāmu datu kopu

Latvijas un citām Eiropas Savienības valstīm, lai divu dienu laikā

veidā.

kopīgi izstrādātu jaunas lietojumprogrammas, kas balstīsies gan

programmatūras izstrādātāji visai maz izmanto šos datus savu

Latvijā, gan citās valstīs pieejamos atvērtajos ģeodatos. Tas tiek

jauno produktu radīšanā. Hakatona mērķis ir uzlabot šo situāciju

organizēts projekta “SDI4Apps” ietvaros, kurā viens no partneriem

Latvijā.

ir arī Vidzemes plānošanas reģions (VPR). Hakatona noslēgumā 18.

Pasākuma darba valoda ir angļu valoda, un dalība tajā ir bez

martā Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, tiek rīkota

maksas,

konference, kurā ar esošo situāciju atvērto datu jomā Latvijā

reģistrēties “Baltijas atvērto (Ģeo) datu hakatona 2016”

iepazīstinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

noslēguma konferencei VPR mājaslapā sadaļā “Semināri” līdz 11.

Konferencē tiks prezentēts projekts “SDI4Apps” un tā rezultāti, tai

martam. Uz noslēguma semināru īpaši aicinām pieteikties

skaitā

dažādu

pašvaldību attīstības plānotājus, telpiskās attīstības plānotājus, IT

tematisko ievirzi, piemēram, tūrismā un zemes lietojuma veidu

speciālistus, tūrisma speciālistus un projektu vadītājus.
Plašāk par “Baltijas atvērto (Ģeo) datu hakatonu 2016” uzzināsiet
šeit.

demonstrējot

izveidotās

pilotaplikācijas

ar

kartēšanā, kurās tiek izmantoti dati par Latvijas reģioniem un
pašvaldībām. Tāpat arī konferencē būs iespēja iepazīties ar

Otrkārt,

tāpēc

šo

kopu

aicinām

ierobežotās

Vidzemes

pieejamības

pašvaldību

dēļ,

pārstāvjus

hakatonā izveidotajiem inovatīviem risinājumiem atvērto datu
izmantošanā, gūstot idejas, kā atvērtos datus var praktiski
izmantot gan pašvaldību, gan uzņēmēju ikdienas darbā.

Savukārt plašāk par projektu un tā aktivitātēm lasiet šeit un
projekta LinkedIn lapā.

Četri ES projekti paraksta Saprašanās memorandu par atvērto telpisko
datu izmantošanu
Četri ES projekti, kas tiek ieviesti ES Konkurētspējas un inovācijas

tematiskie virzieni un atbilstošie paņēmieni datu pārvaldībā ir

ietvarprogrammas „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

galvenie Saprašanās memoranda aspekti.

politikas atbalsta programma” ietvaros parakstījuši Saprašanās

Visi četri projekti veiks līdzīgas aktivitātes, to skaitā datu

memorandu. Projekts “SDI4Apps”, kuru ievieš VPR un projekti

modelēšanu, jaunu atvērto datu meklēšanu, kas var tikt integrēti

“OpenTransportNet”, “FOODIE” un “ECIM” vienojušies par

projektos, kopīgas darba grupas izveidi datu

sadarbību datu pārvaldībā un datu koplietošanā.

atjaunināšanai, kopīgas saskarnes izveidošanu,

Visi četri projekti saņēmuši ES finansējumu, lai veicinātu atvērtās

lai varētu savstarpēji dalīties ar datiem, kā arī

ģeogrāfiskās informācijas izmantošanas iespējas, lai atvieglotu

kopīgi popularizēs datu kopas, lai veicinātu to

jaunu uzņēmumu ienākšanu tirgū, kā arī, lai attīstītu inovatīvus

atkal izmantošanu.

pakalpojumus, kas balstīti atvērtajos ģeogrāfiskajos datos.

Sadarbības rezultātā tiks izveidots plāns datu

Projektus vieno trīs telpisko datu tematiskie virzieni – transporta

un

tīkli, zemes izmantojuma veidi un tūrisma interešu punkti. Šie

risinājumu ilgtspējīgai uzturēšanai.

projektos

izstrādāto

tehnoloģisko
Kristaps Ročāns
Projekta vadītājs
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Vidzemes pašvaldību speciālisti pārrunā uzņēmējdarbības aktualitātes ar
LIAA un VARAM pārstāvjiem
20. janvārī Valmierā pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti
apmeklēja Vidzemes uzņēmējdarbības centra organizēto tikšanos
ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un Vides
aizsardzības

un

reģionālās

attīstības

ministrijas

(VARAM)

pārstāvjiem, lai pārrunātu uzņēmējdarbības aktuālos jautājumus.
Sanāksmē piedalījās 28 pašvaldību speciālisti.
LIAA Biznesa inkubatoru nodaļas vadītāja Laura Očagova ar
klātesošajiem pārrunāja plānoto programmu “Reģionālie biznesa
inkubatori un radošo industriju inkubators”. Ar LIAA pārstāvi

pašvaldību speciālistiem bija iespēja diskutēt par programmas
nosacījumiem

(piemēram,

inkubatoru

izvietojumu

Latvijas

reģionos) un plānotajiem programmas uzsākšanas termiņiem.
Tikšanās dalībnieki secināja, ka biznesa inkubatoru programma
būs nozīmīgs atbalsts uzņēmējdarbības attīstīšanai. Programma ir
būtisks instruments jauno uzņēmēju biznesa attīstīšanai, turklāt

nodarbinātība” specifiskajiem atbalsta mērķiem 3.3.1. “Palielināt

tajā ir paredzēta arī pirmsinkubācijas sadaļa, kas ir īpaši nozīmīga

privāto

potenciālajiem

uzņēmējdarbības

uzņēmējiem.

Uz

atbalstu

pirmsinkubācijas

investīciju

apjomu
attīstībai

reģionos,
atbilstoši

veicot

ieguldījumus

pašvaldību

attīstības

procesam varēs pretendēt arī fiziskas personas, lai varētu precīzi

programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un

noformulēt savus biznesa plānus un saņemt konsultācijas.

balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un 5.6.2. “Teritoriju

Jāpiebilst, ka šī gada februārī VPR sniedza rekomendējošus

revitalizācija,

ieteikumus programmas kritēriju izstrādei, kas veidoti sadarbībā ar

pašvaldību integrētajām attīstības programmām”. Pašvaldību

Vidzemes pašvaldībām. Tika atzīmēta būtiska nepieciešamība

pārstāvjiem bija iespēja saņemt konsultācijas jau par konkrētiem

inkubatoru

reģionālo

projektu pieteikumiem. Galvenie jautājumi VARAM pārstāvjiem

pārklājumu, lai visos Latvijas reģionos būtu vienlīdzīgas iespējas

tika uzdoti par valsts atbalsta aprēķina metodiku un to, vai

saņemt inkubatora programmas sniegtos pakalpojumus.

izvēlētie objekti klasificējas programmas nosacījumiem.

Sanāksmes

programmai

turpinājumā

nodrošināt

ar

vienmērīgu

pašvaldību

reģenerējot

degradētās

teritorijas

atbilstoši

uzņēmējdarbības

speciālistiem tikās VARAM Reģionālo un informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs Ritvars
Timermanis un nodaļas vecākā eksperte Evita Nīmane, kuri
konsultēja klātesošos par darbības programmas “Izaugsme un

Lelde Ābele
Uzņēmējdarbības centra vadītāja
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KULTŪRAS AFIŠA
Atpūties un baudi kultūru Vidzemes pusē!
Jaunākais par notikumiem kultūrā
www.vidzeme.lv/lv/kulturas_zinas/

Vidzemes plānošanas
reģions
Jāņa Poruka iela 8
108.kabinets, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101
Tālr.: 64116006
Fakss: 64116012
vidzeme@vidzeme.lv

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 Gatis Tauriņš
(gatis.taurins@vidzeme.lv, tālr. 28303078), 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”.
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