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Vidzemes plānošanas reģiona
Izdevums reizi 2 mēnešos

Jūlijs/Augusts 2015

Vidzemes plānošanas reģionā darbīga vasara
Vasara Vidzemes plānošanas reģionā (turpmāk—VPR) bijusi karsta un darbiem bagāta.
Esam strādājuši pie vairāk kā 20 projektu idejām, kas iesniegtas izskatīšanai dažādās
pārrobežu sadarbības programmās. Tās saistītas ar tūrismu, vides aizsardzību,
enerģētiku, transportu, pārtikas ražošanu un citām nozarēm, bet tām visām kopīgs
viens pamatmērķis - veicināt Vidzemes reģiona attīstību. Katra projekta ideja vērtēta
kontekstā ar nule apstiprinātajiem reģiona attīstības plānošanas dokumentiem un tajos
ietvertajām prioritātēm. Projektu konkursu rezultāti gaidāmi rudenī un ziemā. Projektu
apstiprināšanas gadījumā aicināsim arī pašvaldības un konkrēto jomu ekspertus
iesaistīties projektu realizācijā, lai kopā sasniegtu nospraustos mērķus.

Vidzemes veiksmes stāsti
Esam apkopojuši Vidzemes veiksmes stāstus par lieliem un maziem mūsu puses uzņēmējiem. Nenoliedzami, Vidzemes veiksme ir tās
aktīvie un gudrie cilvēki, un bija prieks tādus vienkopus sastapt Valmiermuižā, kur suminājām šī gada veiksmes stāstu varoņus. Lai arī
dzīve mums katram piespēlē dažādus šķēršļus, priecē uzņēmēju spēja nenogurstoši redzēt savu mērķi, uzstādīt arvien augstāku latiņu
un nenobīties no grūtībām. Atgādināšu, ka Vidzemes veiksmes stāstu tradīcijas aizsākumi meklējami 2012. gadā un kopš tā laika esam
iepazinuši un atklājuši vairāk kā 100 Vidzemes veiksmes stāstus. Mēs redzam, ka Vidzemē ir vēl daudz stāstu, kas jāizstāsta un jāļauj
tiem kalpot par iedvesmas avotu citiem.

Deinstitucionalizācija
Iespēja bērnam izaugt ģimenē, bet pieaugušajiem dzīvot kur un ar ko kopā vēlas, piedalīties sabiedrības dzīvē un pieņemt lēmumus par
savu dzīvi, ir lietas, kuras lielākā daļa cilvēku uzskata par pašsaprotamām. Tomēr cilvēkiem ar invaliditāti šādas iespējas nereti ir
ierobežotas, jo tiem nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā jeb sabiedrībā balstīti pakalpojumi. Šādu pakalpojumu izveidē un
nodrošināšanā turpmāko 7 gadu laikā būtiska loma ir dota VPR un katrai pašvaldībai.

Plānošanas reģionu stiprināšana
Augustā valdība skatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par plānošanas reģionu
darbības pilnveidošanu. Ziņojumā teikts, ka plānošanas reģionu stiprināšanai nepieciešams nodrošināt finansējumu un to darbība
jāstiprina ar vairākām jaunām funkcijām, tostarp nodrošinot uzņēmējdarbības centru darbību visos plānošanas reģionos, tādējādi
veicinot uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību. Ar plānošanas reģionu starpniecību paredzēts nodrošināt iepriekš minēto
deinstitucionalizācijas pasākumu ieviešanu, pieaugušo izglītības
aktivitāšu koordināciju, kā arī atbalsta pasākumus darba devējiem
darbinieku izglītošanai.
Par šiem un arī citiem mūsu vasaras veikumiem, kā arī plāniem un
iecerēm, aicinu lasīt šajā "VPR Jaunumi" numurā.
Lai mums visiem ražīgs un krāsains rudens!

Guna Kalniņa-Priede
Vidzemes plānošanas reģiona
Administrācijas vadītāja
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Plānots mazināt administratīvo slogu taksometru pakalpojumu sniedzējiem
VPR pēc Satiksmes ministrijas (SM)
lūguma apkopo pašvaldību viedokli par
taksometru pārvadājumiem Vidzemē.
Mērķis ir apzināt pašreizējo situāciju,
dot tās novērtējumu un priekšlikumus šī
pārvadājumu veida administrēšanas
uzlabošanai.

apkopotu informāciju par ierosinājumiem jomu regulējošo
normatīvo aktu izmaiņām.

Tikšanās laikā dalībnieki vienojās, ka taksometru pārvadājumu
jomas normatīvo aktu izmaiņas ir nepieciešamas, un
pamatjautājumi saskan ar SM rīkotajās sanāksmēs un darba grupās
skatītajām aktualitātēm par taksometru licencēšanu, taksometru
vadītāju kompetenci, taksometru vadītāju piekļuvi tirgum
Esošā kārtība nosaka, ka taksometru pārkāpumu fiksēšanas gadījumā u.t.t.
pārvadājumu
jomā
saistošos
VPR skatījumā sarunas par normatīvo aktu grozījumiem varēs
noteikumus izdod un licences izsniedz
turpināties ar Latvijas Pašvaldību savienību, SM u.t.t., ņemot vērā
pašvaldības un to darbība robežojas
trīs ieteikumus:
konkrētās pašvaldības administratīvās teritorijas ietvaros. Ņemot
vērā taksometru darbības specifiku, lai taksometru vadītāji varētu  plānošanas reģioni ir iesaistāmi taksometru pārvadājumu
jomas pārzināšanā, jo kopumā pašvaldībām nav iebildumu pret to;
veikt savu darbību, tiem nepieciešams liels skaits licenču.
 normatīvajos aktos:
Lai atvieglotu uzlikto slogu, starp iesaistītajām pusēm panākta
 jādefinē dokumentu aprites nodrošināšanas nosacījumi;
vienošanās, ka ir nepieciešams mainīt licenču izsniegšanas kārtību,
 jāparedz maksimālā iekāpšanas maksa taksometrā;
nosakot, ka licences izsniedz 9 republikas pilsētas un plānošanas
 kā īpaši risināmais jautājums uzskatāms taksometru
pārvadājumu kontroles nodrošināšana.
reģioni. Tāpat plānots noteikt minimālās prasības taksometru
 kā īpaši risināmais jautājums uzskatāms taksometru
pārvadājumiem valsts līmenī.
pārvadājumu kontroles nodrošināšana.
10. septembrī VPR rīkoja tikšanos ar pašvaldību pārstāvjiem, lai
Plašāk par tikšanās laikā runāto lasiet šeit.

Ievieš vienotus principus sabiedriskā autobusa braukšanas maksas noteikšanai
Autotransporta direkcija (ATD) visā Latvijas teritorijā uzsākusi
reģionālo autobusu tīkla tarifu vienādošanu. Līdz šim pastāvējuši 24
dažādi braukšanas tarifi un biļešu noteikšanas principi, kas nav ne
tikai efektīvi un ilgtspējīgi, bet arī sarežģīta pašiem pakalpojumu
sniedzējiem un nevienlīdzīga attiecībā pret pasažieriem. Biļešu
cenas starppilsētu braucienos paliks līdzšinējās.

maksa nebūs mazāka par 0,80 eiro; republikas nozīmes pilsētās –
0,60 eiro, reģionālās nozīmes centros – 0,50 eiro, pārējā valsts
teritorijā – 0,40 eiro.

Savukārt minimālo braukšanas maksu plānots diferencēt atkarībā
no attīstības centra līmeņa – galvaspilsētā minimālā braukšanas

Lotārs Dravants
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs

Būtiskākais tarifa paaugstinājums VPR teritorijā būs Valkas pilsētas
sabiedriskā autobusa maršrutā, brauciens maksās 0,50 eiro (līdz
šim – 0,35 euro). Taču pārējos maršrutos paliks līdzšinējā līmenī vai
Ieviešot vienotu tarifu aprēķināšanas metodiku, iedzīvotāji par kļūs zemāka. Piemēram, maršrutā Smiltene - Strenči līdz Trikātai
braucienu sabiedriskajā transportā – reģionālo un vietējo maršrutu tieši tāpat kā līdz šim, bet braucot tālāk - līdz Slāžiem un Strenčiem,
autobusos – maksās pēc vienādiem principiem, kā arī būs attiecīgi par 25 un 35 eiro centiem lētāk.
iespējams izstrādāt lojalitātes programmas, lai regulārie pasažieri
Vidzemē izmaiņas stājas spēkā 14. septembrī. Ņemot vērā, ka
par braucienu maksātu lētāk. Paredzams, ka tarifu izlīdzināšanas
reģionālajā maršrutu tīklā ir ap 7 600 reisu ar vairāk nekā 6 000
procesā atsevišķos novados biļetes cena samazināsies, citos –
pieturvietu, lai noskaidrotu, par cik centiem
paliks nemainīga vai nedaudz palielināsies.
mainās biļetes cena, braucot līdz katrai no šīm
Vienoto braukšanas tarifu plānots veidot divās daļās – braucienam pieturvietām, ATD aicina iedzīvotājus sazināties
līdz 33 kilometriem vidējā maksa par katru brauciena kilometru būs ar attiecīgo pasažieru pārvadātāju uzņēmumu
0,0569 eiro, bet, braucot ar sabiedrisko transportu garākos ceļa vai ATD, rakstot uz e-pastu atd@atd.lv,
posmos, biļetes cena tiks aprēķināta pēc formulas 0,71 eiro plus sociālajos tīklos Twitter un Facebook vai zvanot
0,0356 eiro par katru nobraukto kilometru.
pa tālruni 67686499 un 67502869.
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Maršrutā Valmiera-Rīga-Valmiera atsāks kursēt ekspresautobuss
Sākot ar oktobri, atsāks kursēt SIA “VTU Valmiera” mikroautobuss, iebraucot plkst. 6:55, pasažieri var pārsēsties mikroautobusā, kas
nodrošinot ekspreša reisus Valmiera - Rīga – Valmiera. Tie būs bez veic ekspresreisu.
starppieturām, samazinot brauciena laiku par 30 minūtēm un ceļā
Minētie reisi ir turpinājums šī gada sākumā īstenotajiem
pavadot ne vairāk kā stundu un 55 minūtes.
pilotprojektam, kad šajā maršrutā vairāku mēnešu garumā tika
Reisi tiks nodrošināti darba dienās, un biļetes cena būs 4.75 eiro, pārbaudīta pakalpojuma nepieciešamība.
tieši tikpat, cik ierastajiem reisiem šajā maršrutā.
Lēmumu par ekspreša reisu atjaunošanu pieņēma
Atiešanas laiki no Valmieras autoostas plkst. 7:10 un 15:15 un no Sabiedriskā transporta padomes 5. septembra
sēdē, kurā tā nepieciešamību pamatoja VPR
Rīgas autoostas plkst. 9:45 un 18:00.
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs Lotārs
Rīta reiss būs ērts arī valcēniešiem, kuri izteica vēlmi mainīt
Dravants.
autobusa kursēšanas grafiku, lai būtu iespējams galvaspilsētā
Lotārs Dravants
nokļūt ātrāk. Tādējādi, autobusam no Valkas Valmieras autoostā
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs

VIDZEMES KULTŪRAS PROGRAMMA 2015
Vasarā īstenoti vairāki „Latvijas valsts mežu atbalstītās
Vidzemes kultūras programmas 2015" projekti
Visas vasaras garumā Vidzemē notikuši vairāki kultūras notikumi,
kurus līdzfinansējusi „Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes
kultūras programma 2015” un Vidzemes plānošanas reģions.
Tā jūnijā Valmierā notika Kārlienas pagalma svētki, bet
Valmiermuižā varēja apmeklēt vasaras saulgriežu tradīciju skolu
un darbnīcas. Pirms Jāņiem Kocēnu novadā izskanēja Vidzemes
dziesmu dienas dižkoncerts, savukārt pēc Jāņiem Limbažos notika
trešais starptautiskais festivāls „Koklei un tai līdzīgi instrumenti
apkārt Baltijas jūrai”, pulcējot koklētājus un kokļu meistarus ne
tikai no Latvijas, bet arī Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Somijas,
Krievijas.
Jūlija sākumā ar pasākumu „Dzīvīte, dzīvīte - šūpojos tevī. Fricim
Bārdam 135, Paulīnai Bārdai -125” Limbažu novadā, Bārdu dzimtas
memoriālajā muzejā „Rumbiņi” tika atzīmētas abu dzejnieku
jubilejas. Pašās šīs vasaras karstākajās dienās Lielvārdē pulcējās
domubiedri, lai piedalītos improvizācijas nodarbībās mūzikā, kā arī
etnodienā ar koncertiem un tautisko danču darbnīcu. Jūlija otrā
pusē Madonā notika 18. Latviešu mūzikas svētki ar radošām
meistarklasēm jaunajiem un topošajiem komponistiem,
izpildītājmāksliniekiem un Latviešu mūzikas svētku orķestrim.
Savukārt Cēsis un Limbažus orķestru mūzika pieskandināja vasaras
otrajā pusē. Izklaidējošās un deju mūzikas festivāla „Cēsu kauss
pūtēju orķestriem 2015” ietvaros cēsniekus un pilsētas viesus
priecēja gan skanīgs auto ar orķestru mūziķiem pilsētas ielās
brokastu laikā, gan dažādas meldijas koncertos dienas vidū, gan

zaļumballe vakarā. Savukārt augusta beigās notika „Pūtēju dienas
Limbažos”, bet jaunajiem, talantīgajiem reģiona mūzikas skolu
audzēkņiem bija iespēja muzicēt kopā ar Vidzemes kamerorķestri
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”.
Ar Vidzemes kultūras programmas atbalstu izdota arī grāmata
„Mitrais. Lašu stāsti”, kurā publicēti ilggadējā un leģendārā dabas
aizsardzības inspektora Māra Anša Mitrevica piedzīvojumi Gaujas
krastos, cīnoties ar malu medniekiem. Līgatnē, pateicoties
projekta finansējumam, notika Līgatnes papīra muzeja atvēršanas
pasākums, apmeklētājiem kļūstot par papīra lējējiem un muzeja
eksponātu veidotājiem vienlaikus.
Savukārt Strenču novadā projekta ietvaros beidzot tiek īstenota
ilgi lolota iecere - restaurēta vēsturiska glezna Jērcēnmuižā,
mākslinieces Veras Šteinertes-Bērziņas darbs "Lauku ainava".
Savukārt unikālajā Staļina valdīšanas laikā tapušajā Sedas kultūras
namā tiek strādāts pie kultūrvēsturiskā mantojuma (1953-1990)
ekspozīcijas izveides.
Rudenī ar „Latvijas valsts mežu atbalstītās
Vidzemes kultūras programmas 2015” atbalstu
tiks īstenoti vēl vairāki kultūras pasākumi ar
izglītojošām,
radošām
un
Vidzemes
mantojumu popularizējošām aktivitātēm –
aktuālajai informācijai sekojiet līdzi VPR mājas
lapā.

Ieva Vītola
Vidzemes kultūras programmas koordinatore
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19. augustā, Valmiermuižas alus dārzā notika Vidzemnieku dārza svētki, kuru laikā godināja 26 Vidzemes veiksmes stāstu varoņus uzņēmējus no katra VPR ietilpstošā novada un pilsētas. 2015. gada veiksmes stāstu varoņi ir:

Alūksnes novads

SIA "Veltījums Jums"

Madonas novads

SIA "Dream sleep"

Amatas novads

SIA "EKJU"

Mazsalacas novads

ZS "Kalnblāķi"

Apes novads

SIA "TTR Company"

Naukšēnu novads

SIA "Lejasķērzēni"

Beverīnas novads

SIA "R Chocolate"

Pārgaujas novads

ZS "Eicēni"

Burtnieku novads

SIA "Cietais rieksts"

Priekuļu novads

ZS "Ieviņas"

Cesvaines novads

SIA "Vidus Ruņģi GI"

Raunas novads

SIA "DABBA"

Cēsu novads

SIA "Kampenuss furniture"

Rūjienas novads

IU "VB PROF"

Ērgļu novads

Andra Džiguna Podnieka nams

Smiltenes novads

IK "EK Construction"

Gulbenes novads

SIA "Gardums"

Strenču novads

SIA "LIRE"

Jaunpiebalgas novads SIA "Wenden Furniture"

Valkas novads

SIA "Epata Studio"

Kocēnu novads

AS "Dikļu pils"

Valmiera

SIA "Wunderkraut Latvia"

Līgatnes novads

SIA "Akmens stils"

Varakļānu novads

Lubānas novads

SIA "Aiviekstes klēts"

Vecpiebalgas novads Aivars Radziņš

SIA "Meiers"

Vairums no šogad izvēlētajiem uzņēmējiem savas uzņēmējdarbības attīstībai
izmantojuši ES struktūrfondu sniegto atbalstu.
Vidzemes veiksmes stāsti ir VPR iedibināta tradīcija un atklāj aktīvus, radošus
un uzņēmīgus vidzemniekus. Viņi ar savu darbu un entuziasmu ir pierādījuši,
ka dzīvojot šeit, Vidzemē, iespēju ir daudz, vajag tikai mācēt tās saskatīt, ņemt
un darīt.
Tradīcijas aizsākumi meklējami 2012. gadā. Apzinoties, ka visā pasaulē un arī
Vidzemē vērojama tendence iedzīvotājiem aizplūst uz lielpilsētām, citiem
novadiem un valstīm, atstājot lauku teritorijas mazāk apdzīvotas, VPR nolēma

apzināt tos, kuri ar savu entuziasmu palīdz un iedvesmo vietējos iedzīvotājus.
Tie ir uzņēmēji, kuri veiksmīgi attīsta biznesu savā dzimtajā pusē, kā arī vietas
un

apskates

objekti,

kas

glabā

Vidzemes

tradīcijas

un

vērtības.

Vidzemes veiksmes stāsti apkopoti un
lasāmi šeit.
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Tiek gatavots projekts par deinstitucionalizāciju - „Vidzeme iekļauj”
1. septembrī ir izsludināts projektu konkurss pasākuma
Deinstitucionalizācija ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2015.
gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 313 “Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa
„Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”
9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”.
Projektu konkursā var piedalīties visi Latvijas plānošanas reģioni.

Par deinstitucionalizāciju
Deinstitucionalizācijas ietvaros tiek plānota sociālās aprūpes iestādēs
mītošo klientu vajadzību izpēte un individuālajām vajadzībām
atbilstošas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība pašvaldībās,
speciālistu apmācība jaunu pakalpojumu sniegšanā, kā arī dažādi citi
pasākumi, lai pārtrauktu klientu ievietošanu institūcijās, piedāvājot
alternatīvus pakalpojumus. Jāpiemin gan, ka sagatavot dzīvei
sabiedrībā paredzēts tikai tos klientus, kuri, saskaņā ar novērtēšanas
komisijas atzinumiem, būs spējīgi uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus
sociālās aprūpes iestādēm. Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada
beigām.

VPR ir uzsācis darbu pie projekta pieteikuma sagatavošanas, cieši
sadarbojoties ar citiem plānošanas reģioniem. Reģionu sadarbība ir
nozīmīga, lai nodrošinātu vienotu pieeju projektu īstenošanā visā
Latvijā. Vidzemē projektam dots nosaukums „Vidzeme iekļauj“.
Jau iepriekš VPR pārstāvji tikās ar katru Vidzemes pašvaldību, lai
pārrunātu tās iespēju iesaistīties projektā. Nu pašvaldības ir
pieņēmušas lēmumu un gandrīz visas VPR pašvaldības un
republikas nozīmes pilsēta Valmiera ir
izteikušas vēlmi iesaistīties „Vidzeme iekļauj”
projektā, parakstot nodomu protokolu.
Projektā kā sadarbības partneri pieaicināti arī
Valsts sociālās aprūpes centri un ilgstošas
aprūpes bērnu sociālās aprūpes iestādes, kas
atrodas VPR teritorijā.
Projektu konkursa termiņš ir 30.
Ineta Puriņa
septembris.
Projekta vadītāja

Turpina darbu pie Dānijas - Latvijas sadarbības veicināšanas
Pavasarī izpētes vizītē Vidzemē bija ieradies Nestvedas pašvaldības
(Næstved, Dānija) uzņēmējdarbības speciālists un Dānijas-Latvijas
sadarbības asociācijas valdes loceklis Pīters Fjerings (Peter
Fjerring), kuru interesēja sadarbības izveide starp Dānijas un
Latvijas pašvaldībām, NVO, skolām un uzņēmumiem. Apkopojot
vizītes laikā redzēto un dzirdēto, ir nācis klajā informatīvs buklets
Dānijas medijiem un pašvaldībām par Latviju un iespējamo
sadarbību ar to, ar mērķi ieinteresēt Dānijas pašvaldības jaunu
sadarbības kontaktu dibināšanā. Fragmenti no šī bukleta publicēti
arī Dānijas lielākajā laikrakstā „Politiken”. Ar bukletu var iepazīties
šeit (dāņu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā).

joma ir arī uzņēmējdarbība, kur var veidot projektus biznesa
kontaktu veidošanai un attīstīšanai. Informatīvais buklets piedāvā
arī citu noderīgu informāciju sadarbības uzsākšanai.

VPR aicina arī Vidzemes pašvaldības izskatīt iespēju sadarboties ar
Dāniju, veidojot jaunas
partnerības,
vai
arī
atjaunojot
iepriekš
realizētās
veiksmīgās
partnerības, kuras reformu
rezultātā ir pārtrūkušas,
sazinoties ar Vidzemes
Savā publikācijā dāņu eksperts izceļ jomas, kurās viņš saredz plānošanas reģionu vai
Fjeringu
sadarbības iespējas. Tās ir izglītība, kurā Dānijas izglītības sistēmai, Pīteru
peterfjerring@hotmail.com.
kurā tikko realizētas reformas, būtu vērtīgi iepazīties ar Latvijas
izglītības sistēmas pieredzi, tāpat arī kultūra, kas ir pateicīga joma
pirmo sadarbības soļu speršanai un citas kultūras iepazīšanai. Arī
dabas aizsardzība un sabiedrības veselības uzlabošana ir tēmas, kur
abas valstis var atrast kopīgo gan ilgtspējīgas energoapgādes
attīstīšanā, gan veselīga dzīvesveida popularizēšanā. Tāpat svarīga
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Pirmie pārrobežu sadarbības projekti jau apstiprināti!
Arī jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā VPR aktīvi strādā, lai gūtu iespēju realizēt projektus, kas palīdzēs veicināt
Vidzemes reģiona attīstību. Atbilstoši VPR izstrādātajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, prioritārās jomas ir
uzņēmējdarbība un inovācija, vide un enerģētika, transports un mobilitāte, tūrisms un vietu pievilcības uzlabošanas jautājumi.
Jau kopš gada sākuma VPR darbinieki ir strādājuši pie jaunu projektu idejām un kompetentu un uzticamu partneru meklējumiem.
Iepriekšējā plānošanas periodā izveidotās starptautiskās partnerības ir ļāvušas projektu idejas attīstīt ne tikai reģionālā, bet arī
Eiropas līmenī. Līdz šim esam iesnieguši vairāk nekā 20 projektu idejas dažādās pārrobežu sadarbības programmās.

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma ir viena no
pirmajām programmām, kurā jau zināmi pirmā projektu konkursa rezultāti. Tajā VPR
startēja ar 2 projektiem, kuri abi ir apstiprināti!
 Projekts „Hanzas pieeja jaunai, ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)“ ļaus turpināt darbu pie Hanzas zīmola popularizēšanas tūrisma
attīstības uzlabošanai reģionā. Tas sniegs ieguldījumu Hanzas mantojuma saglabāšanā un kopīgu ilgtspējīgu tūrisma produktu
veidošanā pilsētām, kas ir Hanzas savienības dalībnieces. Projekts tiks uzsākts jau š.g. oktobrī un ilgs līdz 2018. gada beigām.
 Arī projekts „Inovatīva, ilgtspējīga sanācija (INSURE)“ ir apstiprināts, un tā ietvaros turpmākos četrus gadus kopā ar partneriem no
Latvijas un ārvalstīm strādāsim pie konkrētam piesārņojuma veidam piemērotas, ekonomiskas, videi draudzīgas in-situ tehnoloģijas
meklēšanas piesārņotu vietu sanācijai un atjaunošanai.

Apstiprināti arī trīs Zviedru Institūta Baltijas jūras reģionu sadarbības programmas 2014-2015 projekti.
Šīs programmas ietvaros apstiprināto projektu rezultātā tiks izstrādāti pilni projektu pieteikumi kādai no ES
programmām.
Projekti „SOLINVEST“ un „Small Scale Renewable Energy Production“ ir vērsti uz atjaunojamo energoresursu
izmantošanu.
Savukārt projekts „Sociālo uzņēmumu sadarbība biznesa vidē (SEBCO)“ tiks uzsākts jau šomēnes – no 22. līdz 25. septembrim Zviedrijā
norisināsies projekta atklāšanas konference, kurā piedalīsies VPR ES fondu informācijas un uzņēmējdarbības centra vadītāja Lelde
Ābele. Projekta partnerību vada Asociācija Norden Zviedrijā, un tajā apvienoti partneri no Latvijas, Zviedrijas un Polijas, kas meklēs
efektīvākos risinājumus sociālo uzņēmumu un tradicionālo uzņēmumu sadarbībai Baltijas jūras reģionā. Projekta gaitā partneri veiks
labo piemēru analīzi, kā sociālie uzņēmēji sadarbojas biznesa vidē, kā tie sadarbojas ar valsts institūcijām un ar indīvīdu. Tiks pētīti
veiksmes faktori un veidota spēcīga partnerība lielāka apmēra projekta izstrādāšanai un iesniegšanai kādā no starpreģionu sadarbības
Interreg programmām.
Virkne programmu projektu konkursu rezultātus paziņos tikai šī gada rudenī un ziemā. Ar nepacietību tos gaidām, jo konkursiem
pieteiktas vērtīgas un inovatīvas projektu idejas.

Turpinot jau iepriekšējā periodā uzsāktās partnerības un
attīstot jaunas, visplašākais projektu pieteikumu klāsts

Programmā Uzņēmumu konkurētspēja un MVU

sagatavots INTERREG EUROPE programmai, kurā var
piedalīties visa Eiropas Savienības teritorija. Tajā iesniegti
vairāki projekti gan tūrisma nozares veicināšanai, gan lauku
reģionu attīstībai, gan nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanai.

Igaunijas klasteriem sagatavots pieteikums projektam,
kas uzlabos klasteru vadības kompetenci. Tāpat arī šīs
programmas ietvaros kopā ar ārvalstu partneriem
plānojam strādāt pie senioru tūrisma attīstības ārpus
tūrisma sezonas.

(COSME) sadarbībā ar citiem Latvijas, Zviedrijas un
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VPR iesniegtie projekti Baltijas jūras reģiona transnacionālās

sadarbības programmā vērsti uz enerģētikas un vides
jautājumu risināšanu – gan meklējot iespējas atjaunojamās
enerģijas ražošanai no biomasas resursiem, gan strādājot pie ar
apsildīšanu saistīto izmaksu un CO2 izmešu samazināšanas. Tāpat
arī šajā programmā iesniegts projekts, kas palīdzēs Latvijas
augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera biedriem ieviest
inovatīvus risinājumus pārtikas ražošanas procesā, un projekts,
kas ļaus uzlabot transporta politiku un izmantot TEN-T pamattīkla
koridora priekšrocības.

Īpaši interesanti projekti iesniegti programmā Horizonts 2020 gan par Strūves meridiāna izpēti un popularizēšanu zinātnes un
tūrisma aspektā, gan par vienotas sistēmas izveidi apdzīvotības
problēmu risināšanā un mājokļu plānošanā.

Turpinās sarunas par atbalstu jaunām profesionālās pilnveides programmām
energoefektīvā būvniecībā
paredzēto finansējumu pedagogu profesionālās kompetences
pilnveidei.
Arī tiekoties ar VARAM Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas
Projektā BUILD UP Skills FORCE turpinās darbs pie divu
profesionālās pilnveides programmu izstrādes, lai paaugstinātu
būvdarbu veicēju zināšanas un prasmes - „Ēku siltināšanas darbi
un

energoefektīva

renovācija”

un

„Inženierkomunikāciju

izolēšanas darbi”. Lai gūtu atbalstu šīm programmām un

aktualizētu kvalificēta darbaspēka nozīmību būvniecības un
renovācijas nozarē, projekta pārstāvji vasaras sākumā tikušies ar
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem.

izglītības

satura

centra

(VISC)

Izglītības

un saņemts atbalsts tām. VARAM pārstāvji norādīja, ka šīs
programmas ir vērtējamas
energoefektivitātes
teorētisko

zināšanu

kā

nozīmīgs ieguldījums

paaugstināšanā
un

praktisko

iesaistīto
iemaņu

ēku

darbinieku
palielināšanā.

Kapacitātes paaugstināšana varētu būt viena no aktivitātēm
enerģētikas un valsts klimata politikas mērķu sasniegšanā. Ņemot
vērā klimata augsto prioritāti ES un starptautiskā līmenī, VARAM
ir ieinteresēta Latvijā kompetentu darbinieku apmācībā, kas savas
zināšanas spēs pielietot visos ar ēku energoefektivitāti saistītajos

Tiekoties ar IZM Izglītības departamenta pārstāvjiem, kā arī ar
Valsts

pārstāvjiem tika pārrunātas profesionālās pilnveides programmas

satura

departamenta direktori, tika runāts par atbalstu profesionālās
pilnveides programmām un to īstenošanai. Kopīgi tika meklēti
iespējamie finansējuma avoti un uzklausīti izglītības nozares
profesionāļu ieteikumi programmu uzlabošanai un tālākai virzībai.
Kopumā IZM bija interese par iespēju mācību materiālus izmantot
skolās. IZM uzsvēra, ka īpaši nozīmīgi ir celt būvniecībā strādājošo
prestižu, lai radītu pieprasījumu pēc BUILD UP Skills FORCE

posmos.
Līdz šim jau ir saņemts, Būvniecības nozares ekspertu padomes
(NEP) un Ekonomikas ministrijas (EM) atbalsts BUILD UP Skills
FORCE programmām. Arī turpmāk tiks organizētas tikšanās ar to
institūciju pārstāvjiem, kuru pārziņā ir ilgtspējīgas būvniecības un

izglītības attīstība Latvijā, kā arī ar būvniecības un renovācijas
nozares lielāko uzņēmumu pārstāvjiem, lai veidotu vienotu
izpratni par kvalificēta darbaspēka nepieciešamību nozarē.

izveidotajām programmām. Tuvākajā laikā plānots tikties arī ar
VISC vadītāja vietnieku un apspriest nepieciešamo programmu
pilnveidi, lai tās varētu pretendēt uz Eiropas Struktūrfondos

Henrijs Rūsis
Projekta vadītājs
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Tartu tiekas Via Hanseatica partneri no Latvijas un Igaunijas
26. augustā Tartu tikās starptautiskā
tūrisma maršruta Via Hanseatica
partneri no Latvijas un Igaunijas,
tostarp gan VPR pārstāvji, kas bija
projekta „Via Hanseatica“ vadošais
partneris no 2012. gada līdz 2014.
gadam, gan Burtnieku, Cēsu,
Kocēnu, Pārgaujas, Strenču, Valkas
Priekuļu pašvaldību pārstāvji un Valmieras pilsētas pārstāvji.
Sanāksmes laikā, galvenokārt, tika pārrunātas tūrisma maršruta
tālākās attīstības iespējas un tūrisma nozares vajadzības. Maršruta
partneri Latvijā piedāvāja padziļināti attīstīt gastronomisko
tūrismu, savukārt igauņu partneri saredz potenciālu aktīvā tūrisma
attīstibai. Idejas tiks apkopotas, lai vienotos par kopēja projekta
pieteikuma iesniegšanu Latvijas-Igaunijas pārrobežu programmas

finansējuma atbalstam.
Tāpat sanāksmes laikā abu valstu pārstāvji informēja klātesošos
par paveikto tūrisma maršruta attīstībā šī gada laikā, kad projekta
saistības oficiāli beigušās, bet aktivitātes, popularizējot tūrisma
maršrutu, tiek turpinātas pašu spēkiem.
Sanāksmē klātesošie vienojās, ka šī gada rudenī tiks sasaukta Via
Hanseatica padomes sēde, kurā tiksies Latvijas, Igaunijas un
Krievijas padomes locekļi, lai pārrunātu kopējo maršruta attīstību
šajā gadā un vienotos par tālākajām sadarbības iespējām.
Politiskās situācijas dēļ šobrīd ir apgrūtināta Krievijas partneru
iesaistīšana tālākajā maršruta attīstībā, izmantojot Eiropas
Savienības pārrobežu programmu atbalsta iespējas, tomēr
iecerēts atrast veidu, kā nodrošināt pilnīgu maršruta attīstību arī
turpmāk, neizslēdzot nevienu no līdzšim iesaistītajām pusēm.

Kas ir tūrisma maršruts „Via Hanseatica“?
Via Hanseatica ir tūrisma maršruts, kas savieno vairāku valstu pilsētas – Sanktpēterburgu, Narvu un

Ivanovogorodu, Tartu, Valku un Valgu, Valmieru un Siguldu.
Katrs ceļojums sākas jau ar pirmo sperto soli – un katrs nākamais palīdz atklāt jaunus ceļus un jaunus
galamērķus. Mazāk iepazītās vietas sniedz patīkami satraucošu atklājēja prieku. 580 km garais ceļš starp Rīgu
un Sanktpēterburgu var šķist sīks pasaules kartē, taču tas glabā noslēpumu, neskartu dabu, piedīvojumu un
viesmīlīgus cilvēkus.
Nododoties iecienītākajai ceļošanas kompānijai – ar ģimeni, vai dedzīgi sekojot savai interesi – dabas vērošanai,
piedzīvojumu meklēšanai vai kultūras baudīšanai – ir radīti īpaši Via Hanseatica maršruti, kas piepildīti ar
pārsteidzošām norisēm, kuras piedzīvot, sajust un izgaršot.
Apmeklē http://www.viahanseatica.info un izpēti visu pats!

Ilze Liepa
Tūrisma eksperte
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Vai zini, kas Vidzemē paveikts, piesaistot ES fondu finansējumu?
Kopš gada sākuma norisinās VPR organizēts jautājumu konkurss
"ES struktūrfondi Vidzemē". Tā mērķis ir atklāt to, kādi labi darbi ir
paveikti Vidzemes pusē, izmantojot Eiropas Savienības
struktūrfondu sniegtās iespējas, un nodrošināt iespējami plašāku
ES struktūrfondu publicitāti, atpazīstamību un iedzīvotāju
informētību. Ik mēnesi no janvāra līdz novembrim, kopumā 11
kārtās, ikviens ir aicināts atbildēt uz 10 jautājumiem - par
pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām un uzņēmējiem, kuri
savu mērķu īstenošanai piesaistījuši ES fondu līdzfinansējumu.

Starp katras kārtas pareizo atbilžu autoriem tiek izlozēti trīs
laimīgie, kas saņem balvas - reprezentācijas materiālus no VPR.
Gada nogalē viens, kurš būs pareizi atbildējis uz visiem konkursa
maratona jautājumiem, iegūs lielo balvu. Kopš gada sākuma
konkursā piedalījušies ap 250 dalībniekiem.
Aicinām ikvienu pārbaudīt savu erudīciju un papildināt zināšanas
par ES struktūrfondu ieguldījumu Vidzemes puses attīstībai 9.kārtas jautājumi atrodami šeit.

VPR ES fondu informācijas un uzņēmējdarbības centra Tehniskās
palīdzības projekta speciāliste Dace Liepiņa atklāj: "Vidzemē
iepriekšējā finanšu plānošanas periodā paveikts ir ļoti daudz. Lai
par veiksmīgākajiem rezultātiem uzzinātu plašāks iedzīvotāju loks,
organizējam šo konkursu. Tajā azartiskākie var izmantot gan savas
zināšanas, gan tīmeklī pieejamo informāciju un atbildēt uz samērā
vienkāršiem jautājumiem par Vidzemē ieguldīto ES struktūrfondu
līdzfinansējumu”.

Dace Liepiņa
Tehniskās palīdzības projekta speciāliste

Notiks seminārs par priekšnosacījumiem veiksmīgai projektu realizācijai
VPR un Pārgaujas novada pašvaldība aicina nevalstisko vadītājiem.
organizāciju pārstāvjus un uzņēmējus piedalīties seminārā par
Lektore saka, ka „Kopš 2001. gada esmu piedalījusies un
priekšnosacījumiem veiksmīgai projektu realizācijai. Seminārs
izstrādājusi, vadījusi, realizējusi vairāk kā 100 dažāda mēroga
notiks 9. oktobrī Auciema muižā, Pārgaujas novadā.
projektus. Manuprāt, projekts – tas ir kā platforma vai ietērps
Semināra mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par ideju realizēšanai, nevis veids kā apgūt konkrētus naudas līdzekļus
projekta iesniegumu sagatavošanu, finansējuma piesaistes bez pievienotās vērtības. Dažreiz ar projektu bez finansējuma var
iespējām, praktiskām ideju ģenerēšanas metodēm, kā arī veicināt izdarīt (lasīt „pozitīvi izmainīt”) daudz vairāk kā ar miljonu budžeta
atbildību par apstiprināto projektu realizāciju. Semināra darba projektu. Jautājums ir tikai – vai mūsu darbībām ir nozīme
kārtība pieejama šeit.
ilgtermiņā un vai mēs patiesi ticam savām idejām.”
To vadīs Ieva Garjāne, kas ir Valmieras Biznesa un inovāciju
inkubatora projektu vadītāja, neformālās izglītības trenere,
Reģionālā mācību centra pasniedzēja, biedrības „Jumata” valdes
priekšsēdētāja. Viņai ir pieredze darbā ar pašvaldības attīstības
plānošanu, uzņēmējdarbības veicināšu, izglītības programmu
realizēšanu gan jauniešiem, gan uzņēmumu, organizāciju

Aicinām pieteikties semināram līdz 2015. gada 6.
oktobrim VPR mājaslapā vidzeme.lv, sadaļā „VPR
Semināri”.
Seminārs ir bez maksas.
Lelde Ābele
ES fondu informācijas un uzņēmējdarbības centra vadītāja

9

VPR JAUNUMI
Jūlijs/Augusts 2015
www.vidzeme.lv

ES FONDU INFORMĀCIJAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA JAUNUMI

Vidzemes sociālie darbinieki dosies vizītē pie Liepājas kolēģiem
No 29. līdz 30. septembrim VPR pašvaldību sociālie darbinieki
dosies VPR organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Liepāju,
lai iepazītos ar Liepājas pašvaldības Sociālo dienesta darbinieku
pieredzi, īstenojot Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas
Reģionālā Attīstības fonda (ERAF) projektus.
Liepājas Sociālajam dienestam ir uzkrāta pieredze sabiedrībā
balstītu, pēctecīgu un klientu individuālajām vajadzībām atbilstošu
sociālo pakalpojumu nodrošināšanā, ar ko ir gatavi dalīties arī ar
kolēģiem no Vidzemes.

Vidzemes pašvaldībās un iepazīstoties ar šo pašvaldību paveikto
sociālajā jomā.
Pieredzes apmaiņas dalībnieki atklāj, ka šāda veida braucieni ļauj
gan smelties jaunas idejas un iegūt padomu savu problēmsituāciju
risināšana, pārrunāt darba specifiku un veidot kontaktus
turpmākai sadarbībai nākotnē. Plašāk par sociālo darbinieku
pieredzes apmaiņas brauciena laikā gūtajiem iespaidiem, varēs
lasīt nākamajā izdevumā „VPR Jaunumi”.

VPR jau iepriekš ir organizējis vairākus pieredzes apmaiņas
braucienus sociālajiem darbiniekiem, viesojoties atsevišķās

Foto autors: @_vis_kis

Lelde Ābele
ES fondu informācijas un
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) un Rūta Vasermane (ruta.vasermane@vidzeme.lv, tālr.
26513351).
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