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17. augustā viesmīlīgajā Ērgļu 

novada Jumurdas muižā notika 

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) 

organizētie Vidzemnieku dārza 

svētki, kuru ietvaros godinājām 26 

Vidzemes veiksmes stāstus – strādīgus, apņēmīgus un 

entuziastiskus cilvēkus, kas ar savu piemēru parāda, ka, 

neatkarīgi no apstākļiem, ir iespējams sasniegt augstas 

virsotnes, turklāt palīdzot ne tikai sev, bet arī citiem. 

Šogad Vidzemes veiksmes stāstu jaunievedums bija nomināciju 

noteikšana dažādām uzņēmējdarbības jomām. Veiksmes stāstus 

suminājām sekojošās nominācijās: tūrisma uzņēmējs, 

eksportspēja, mājražotājs/amatnieks, ilgtspējīgs/sociāls 

uzņēmējs un entuziasts. Pirmo reizi tika izvēlēta arī “Facebook 

simpātija”, ko noteica sociālā tīkla lietotāju aktivitāte, atzīmējot 

“Patīk” vai daloties ar ierakstu par konkrētu veiksmes stāstu. Ar 

visiem šī gada stāstiem var iepazīties īpaši veidotā brošūrā, 

kuras elektroniskā versija ir pieejama šeit. 

Piecus gadus rīkojot pasākumu, esam guvuši lielisku iespēju 

tuvāk iepazīt Vidzemes uzņēmīgākos cilvēkus. Kārtējo reizi 

varam pārliecināties, ka neatlaidīgs darbs, pūles un centība 

sniedz saldus augļus. Ceram, ka šogad un iepriekšējos gados 

vērotais būs iedvesmas avots pārējiem reģiona iedzīvotājiem, 

un arī turpmākajos gados katra Vidzemes pašvaldība varēs ar 

lepnumu nosaukt savu veiksmes stāstu. 

Desmiti piemēru, kas katru gadu papildina veiksmes stāstu 

pulku, atkal pierāda, ka cilvēku iespējām ir maz robežu, un 

panākumus ir iespējams sasniegt gan lielā pilsētā, gan lauku 

sētā. Šie uzņēmēji demonstrē, cik ievērojams ir Vidzemes 

potenciāls. Mēs pārliecināmies par to, cik daudzi spēj īstenot 

lielas lietas, teju iztiekot pašu spēkiem – tajā pašā laikā varam 

tikai iedomāties, kas būtu gadījumā, ja Vidzemes uzņēmējiem 

būtu pieejams vēl plašāks atbalsts. Redzams, ka daudzās 

Vidzemes vietās ir perspektīva izaugsmei – atliek tikai atbilstoši 

rīkoties un no vārdiska atbalsta uzņēmējiem pāriet pie darbiem. 

Paldies Vidzemes veiksmes stāstu varoņiem par labo piemēru, 

acīmredzamo rezultātu un ieguldījumu reģiona labā! Uzņēmība, 

izturība un ticība spēkam ir pamats visa izaugsmei. Tas liek 

optimistiski raudzīties gan Vidzemes reģiona, gan Latvijas 

nākotnē!  

Hardijs  Vents 

Vidzemes plānošanas reģiona 

Attīstības padomes priekšsēdētājs 

Vidzemes veiksmes stāsti – piemērs un iedvesma visiem! 

Vidzemes plānošanas reģiona 
Izdevums reizi 2 mēnešos 

VPR JAUNUMI 

http://www.vidzeme.lv
http://jauna.vidzeme.lv/upload/Vidzemes_veiksmes_stasti_2016.pdf
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Priekuļu novads Imants Dauksts 

Ērgļu novads Saimniecība „Sniķeri” 

Madonas novads IK „Baltic Bows” 

Burtnieku novads SIA „Svenne” 

Vecpiebalgas 

novads 

SIA „Piebalgas 

kūpinātava” 

Mājražotājs/amatnieks 

Raunas noavds SIA „Pavasars” 

Naukšēnu novads SIA „Wega” 

Valmieras pilsēta AS „Valmieras stikla šķiedra” 

Pārgaujas novads SIA „Straubek Furniture” 

Amatas novads SIA „IDZ” 

Cesvaines novads Saimniecība 

„Urdavas” 

Mazsalacas novads Z/S „Ķeiķi” 

Kocēnu novads Z/S „Zilūži” 

Saimniecība 

Smiltenes novads SIA „Kainaži” 

Līgatnes novads SIA „Viesnīca Springšļu dzirnavas” 

Lubānas novads Z/S „Zvaigznītes” 

Beverīnas novads Beverīnas koka skulptūru parks 

Arājos 

Strenču novads Z/S „Laidavas” 

Gulbenes novads SIA „Typical” 

Cēsu novads SIA „Venden” 

Varakļānu novads LPKS „VAKS” 

Valkas novads SIA „PEPI RER” 

Alūksnes novads SIA „Valrito” 

Apes novads SIA „Andruks” 

Jaunpiebalgas novads Raimonds Dombrovskis 

Rūjienas novads Biedrība „Rūzele” 

Eksportspēja 

Tūrisma uzņēmējs 

Entuziasts 

Ilgtspējīgs/sociāls uzņēmējs 

VIDZEMES VEIKSMES STĀSTI 2016 

http://www.vidzeme.lv
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Kā jau ierasts, jūlija un augusta mēneši liek sarosīties sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem, veicot dažādas izmaiņas 

maršrutu kustībā saistībā ar skolēnu pārvadājumiem. Šī gada 

skolu reforma skārusi arī Vidzemes sabiedriskā transporta 

organizāciju.  

Par izmaiņām konkrētos maršrutos lasiet šeit. 

Inita Ozoliņa 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA NODAĻAS JAUNUMI 

Ceļu nozares prioritāte ir esošā tīkla uzturēšana  

6. jūlijā VPR administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede 

piedalījās Autoceļu padomes sēdē, kurā tika apspriesti nozares 

aktuālie jautājumi, to vidū arī Valsts autoceļu sakārtošanas 

programmas finansējuma iespējas. VPR piekrīt, ka ir 

nepieciešams izstrādāt atbilstošu, pastāvīgu un prognozējamu 

autoceļu jomas finansēšanas modeli, un norāda, ka jau iepriekš ir 

uzsvēris nepieciešamību atjaunot Valsts autoceļu fondu. 

Jauna finansēšanas modeļa nepieciešamību pamato apstāklis, ka 

jau pēc 2018. gada ievērojami saruks Eiropas Savienības (ES) 

fondos pieejamais finansējums Latvijas ceļu sakārtošanai. “Mēs 

saprotam, ka vajadzību ceļu infrastruktūras atjaunošanā ir 

ievērojami vairāk nekā šobrīd pieejamais finansējums ļauj 

apmierināt. Šobrīd valdība ceļu nozarē pārsvarā koncentrējas uz 

Eiropas Savienības finansējuma iespējām, taču jau tagad ir 

jādomā, kā nākotnē piesaistīt gan nacionālā budžeta, gan 

privātos līdzekļus reģionālo autoceļu atjaunošanai,” norāda G. 

Kalniņa-Priede. 

“Jau iepriekš esam norādījuši, ka vienīgais reālais risinājums ir 

Valsts autoceļu fonda atjaunošana, tomēr jāatceras, ka būtiski 

nodrošināt ne tikai pietiekamu finansējuma līmeni, bet arī tā 

saprātīgu izlietojumu,” piebilda VPR administrācijas vadītāja 

uzsverot, ka ir jāizvērtē būvniecības izmaksas uz vienu kilometru 

un jāsaprot, vai varam atļauties tērēt ļoti ievērojamus līdzekļus 

jaunu ceļu būvniecībai, aizmirstot par jau esošā ceļu tīkla 

uzturēšanu pienācīgā kvalitātē. 

Nozares pārstāvji sēdē prezentēja ideju par pilnīgi jaunas, 

vienotas ceļu lietotājiem draudzīgas tiešsaistes platformas 

izveidošanu, minot Dāniju kā piemēru šādu risinājumu ieviešanā. 

“Šī iecere ir pozitīvi vērtējama, taču ierobežotā finansējuma dēļ ir 

ļoti rūpīgi jāpārdomā ceļu nozares prioritātes. Primāri ir 

jākoncentrējas uz jau esošā ceļu tīkla uzturēšanu un avārijas 

stāvoklī esošo autoceļu rekonstrukciju, savukārt tikai pēc tam ir 

nepieciešams šo sakārtoto infrastruktūru ievietot vienotā 

tiešsaistes platformā,” min G. Kalniņa-Priede. 

VPR administrācijas vadītāja arī norāda, ka Valsts autoceļu 

sakārtošanas programmas aktualizācijā ir vairāk jāiesaista 

plānošanas reģioni. “Ceram, ka Satiksmes ministrija šā brīža 

Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2020. gadam 

aktualizāciju veiks tiešā sadarbībā ar plānošanas reģioniem. 

Iepriekšējā sadarbība nebija īpaši veiksmīga, jo nozares speciālisti 

pie reģioniem vērsās tikai tad, kad konkrēti ceļu posmi jau bija 

apzināti. Tādējādi reģionālā griezumā vairs nebija iespējams 

izmainīt vai papildināt jau sagatavoto ceļu sakārtošanas 

programmu, un plānošanas reģionu Attīstības padomju 

lēmumiem par šādām izmaiņām bija tikai rekomendējošs 

raksturs, lai gan mūsu ieguldījums reālā programmas uzlabošanā 

ir ļoti ievērojams,” norāda VPR administrācijas vadītāja Guna 

Kalniņa-Priede. 

Vidzemē veikti grozījumi autobusu kustībā saistībā ar skolēnu pārvadājumiem  

Guna Kalniņa-Priede 

VPR Administrācijas vadītāja 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/sabiedriska_transporta_jaunumi1/44/130280/
http://www.vidzeme.lv/lv/sabiedriska_transporta_jaunumi1/44/130130/
http://www.vidzeme.lv/lv/sabiedriska_transporta_jaunumi1/44/130280/
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VPR SADARBĪBA 

26. jūlijā VPR viesojās Moldovas 

delegācijas pārstāvji, kas Latvijā 

ieradušies Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Lauku foruma 

organizētās vasaras skolas – nometnes ietvaros. VPR apmeklēja 

Olga Sicora no Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības aģentūras un 

Igor Frecăuţan no Rîşcani rajona. Viesus īpaši interesēja VPR 

pieredze Eiropas Savienības (ES) fondu finansēto projektu 

realizācijā, atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma 

attīstības aktivitātes. 

VPR pārstāvji Moldovas delegāciju laipni uzņēma Cēsu birojā, kur 

iepazīstināja ar Vidzemes reģionu, tā teritorijas raksturīgākajām 

iezīmēm, kā arī ar plānošanas reģiona funkcijām un aktivitātēm. 

VPR projektu vadītājs Kristaps Ročāns pastāstīja par reģiona 

pieredzi projektu rakstīšanā un ieviešanā, kas ļāva to salīdzināt ar 

Moldovas praksi. Dalībnieki diskutēja gan par projektu 

finansēšanas modeļiem, gan par projektu ieviešanas sistēmu. 

Moldovas reģioni projektus īsteno galvenokārt dažāda veida 

valsts grantu ietvaros, turpretī VPR vairākums projektu tiek 

īstenoti starptautiskās partnerībās, līdz ar to viesus ieinteresēja 

VPR starptautiskās sadarbības pieredze. Arī projektu mērķi bieži 

vien ir atšķirīgi, jo Moldovā uzsvars ir uz infrastruktūras un 

investīciju projektiem, bet VPR pārsvarā strādā ar kompetences 

celšanas, politikas plānošanas un pārvaldības uzlabošanas 

projektiem. Savukārt VPR tūrisma eksperte Lienīte Priedāja-

Klepere viesus iepazīstināja ar tūrisma attīstības aktualitātēm 

Vidzemē, Gaujas nacionālā parka tūrisma klastera “Enter Gauja” 

darbību Vidzemē, kā arī ar sekmīgi īstenotajiem VPR šīs jomas 

projektiem. 

VPR dalās projektu ieviešanas un uzņēmējdarbības 

veicināšanas pieredzē ar Moldovas pārstāvjiem  

Ņemot vērā to, ka projekta „Latvijas plānošanas 

reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības 

plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādāšana” īstenošana tuvojas 

noslēgumam, ir izveidots pieredzes stāstu apkopojums par 

projekta rezultātiem, aicinot iepazīties ar 10 stāstiem no cilvēkiem, 

kuri piedalījušies projekta aktivitātēs. Starp tiem ar savu pieredzi 

dalās arī VPR Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa.  

Projekta stāsti sniedz ieskatu par galvenajiem projekta rezultātiem 

un projekta aktivitātēs iesaistīto dalībnieku vērtējumiem par 

īstenotajām aktivitātēm.  

Stāstu apkopojums pieejams šeit: Projekta pieredzes stāstu 

apkopojums   

Informācijas avots: www.varam.gov.lv  

Izveidots projekta pieredzes stāstu apkopojums  

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/130178/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/130178/
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=/files/text/Finansu_instrumenti/EEZ_2009_2014//Projekta_pieredzes_st%C4%81sti.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=/files/text/Finansu_instrumenti/EEZ_2009_2014//Projekta_pieredzes_st%C4%81sti.pdf
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/EEZ_2009_2014/latvijas_plan_reg_un_pasv_ter_att/jaunumi/?doc=22368
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Aktualitātes projektā “Vidzeme iekļauj”  

 2016. gada 12. jūlijā stājušies spēkā grozījumi Ministru 

kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos 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", kur cita starpā noteikts, ka bērnu 

individuālo vajadzību izvērtēšanai piesaista sociālo darbinieku, 

psihologu (vēlams, klīnisko psihologu), fizioterapeitu vai 

ergoterapeitu. Grozījumi veikti atbilstoši reālajai situācijai, jo 

reģionos trūkst iepriekš normatīvajos dokumentos noteikto 

kvalifikāciju speciālistu.  

 VPR sociālajos dienestos saņemti 190 iesniegumi par bērnu ar 

funkcionāliem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanu 

un atbalsta plānu izstrādi projekta ietvaros. 

 No š.g. jūnija noris pieaugušo ar garīga rakstura traucējumiem 

individuālo vajadzību novērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, 

to plānots pabeigt martā. Sociālais darbinieks turpmāk tikai 

nepieciešamības gadījumā piesaistīs psihiatru un 

ergoterapeitu, ņemot vērā to, ka sociālie darbinieki, kuri veic 

izvērtēšanu, izmantojot zinātnisko metodi – atbalsta 

intensitātes skalu, veiksmīgi spēj noteikt nepieciešamo atbalstu 

dzīvošanai sabiedrībā. 

 Pagarināts termiņš reģionu deinstitucionalizācijas (DI) plānu 

izstrādāšanai līdz 2017. gada 30. jūnijam. Tas darīts, ņemot 

vērā to, ka veikti dažādi grozījumi normatīvajos aktos un 

Pasaules banka nav izstrādājusi veselības tīkla vadlīnijas, kas arī 

jāņem vērā izstrādājot DI plānu. Atgādinām, ka 

DI plāns būs par pamatu ieguldījumiem 

infrastruktūrā. 

 Šobrīd projektā “Vidzeme iekļauj” sadarbības 

līgumus noslēgušas 25 VPR pašvaldības, 

izņemot Valmieru.  
Ineta Puriņa 

Projekta vadītāja 

Eiropas teritoriālās sadarbības programmu aktualitātes 

Igaunijas — Latvijas programma 1. projektu ideju konkursa kārtā apstiprinātas 35 idejas. 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš 2016. gada 7. oktobris. 

Uzraudzības komitejas lēmums plānots 2017. gada janvārī. 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 3. projektu konkurss plānots no 2017. gada 2. janvāra līdz 2017. gada 

27. februārim. 

Interreg Europe programma 

 

2. projektu pieteikumu konkursā iesniegti 211 pieteikumi. 

Uzraudzības komitejas lēmums plānots 2016. gada decembrī. 

Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2. projektu ideju konkursa kārtā iesniegtas 212 idejas. 

Uzraudzības komitejas lēmums 2016. gada 14. septembrī. 

Latvijas — Krievijas programma 
Pirmais projektu konkurss plānots 2017. gada sākumā. 

http://www.vidzeme.lv
http://likumi.lv/ta/id/274957-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-2-2-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalitativu-institucionalai-aprupei-al...
http://likumi.lv/ta/id/274957-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-2-2-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalitativu-institucionalai-aprupei-al...
http://likumi.lv/ta/id/274957-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-2-2-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalitativu-institucionalai-aprupei-al...
http://likumi.lv/ta/id/274957-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-2-2-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalitativu-institucionalai-aprupei-al...
http://likumi.lv/ta/id/274957-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-2-2-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalitativu-institucionalai-aprupei-al...
http://likumi.lv/ta/id/274957-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-2-2-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalitativu-institucionalai-aprupei-al...
http://likumi.lv/ta/id/274957-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-2-2-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalitativu-institucionalai-aprupei-al...
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Nīderlandes pilsētā Hāgā 21. septembrī notiks projekta 

“Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu 
reģionos” (SWARE) atklāšanas konference, lai informētu 

plašāku sabiedrību un noteiktas mērķa grupas. Konferences 

dalībnieki pārrunās tādus svarīgus jautājumus kā dabas un 

kultūras mantojuma pārvaldība, projekta SWARE saturs un mērķa 

grupu iesaistes iespējas. 

Konferences runātāju vidū būs ne tikai projekta partneri, bet arī 

Nīderlandes dažādu nozaru amatpersonas. Konferencē piedalīsies 

arī Latvijas vēstniece Nīderlandē Ilze Rūse. Būtiska konferences 

daļa būs diskusiju sesijas starp runātājiem un konferences 

apmeklētājiem. Plašāka informācija par konferenci pieejama šeit. 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda “Interreg Europe 2014.-2020. 

gadam” programmas finansētais projekts SWARE tiek īstenots no 

2016. gada aprīļa līdz 2020. gada septembrim. Projekta mērķis ir 

veicināt iekšzemes ūdensceļu reģionu dabas un kultūras 

mantojuma integrētu pārvaldību. Tas tiek panākts ar partneru 

reģionu politikas instrumentu uzlabošanu, lai radītu labāku 

līdzsvaru starp dabas resursu un radītā kultūras mantojuma 

aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu. 

Projekta gaitā notiks ne tikai mācīšanās un labo prakšu 

pārņemšana, bet arī tiks veidots rīcības plāns katram atsevišķam 

reģionam, tādā veidā uzlabojot esošo regulējumu nozarē. Projekta 

ietvaros tiks veidotas arī jaunas līdzdalības formas, kurās tiks 

iesaistīti dažādu sektoru pārstāvji ar mērķi ieviest efektīvu 

ilgtspējīgas reģionālās attīstības politiku. Projekta rezultātā tiks 

uzlaboti pārvaldības procesi un stiprināta reģionu pievilcība, 

ievērojot jau minēto līdzsvaru starp dabas un kultūras mantojuma 

aizsardzību un ekonomiskajiem ieguvumiem. 

Vairāk par projektu lasiet oficiālajā mājaslapā un SWARE sadaļā 
VPR mājaslapā. 

Nīderlandē notiks projekta SWARE atklāšanas konference 

Lelde Ābele 

Projekta SWARE vadītāja 

29. septembrī Valmierā notiks divu VPR realizēto Interreg Europe 

2014.-2020. programmas projektu SWARE un Destination 

SMEs pirmā darba grupu sanāksme. Tajā projektā iesaistītās 

puses tiks iepazīstinātas ar projektiem, to mērķiem un turpmāk 

plānotajām aktivitātēm.  

SWARE sanāksmē tiks sniegts ieskats 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. pasākumā 

“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 

kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 

pakalpojumus”. SWARE projekta darba grupa ir veidota no dabas 

un kultūras mantojuma, kā arī tūrisma sektora pārstāvjiem. 

Projekta eksperti divu gadu laikā veiks vairākus nozīmīgus 

uzdevumus, piemēram, identificēs Vidzemes 

reģiona labās prakses kultūras un dabas mantojuma 

saglabāšanas un attīstības ziņā, kā arī izstrādās 

rīcības plānu kultūras un dabas mantojuma 

pārvaldības uzlabošanai, lai veicinātu līdzsvaru starp 

mantojuma aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu.  

Savukārt projekta Destination SMEs darba 

grupas sanāksmē tiksies tūrisma un 

uzņēmējdarbības speciālisti. Pirmajā tikšanās 

reizē Ekonomikas ministrija iepazīstinās ar 

specifiskā atbalsta mērķa 3.2.1. pasākumu „Starptautiskās 

konkurētspējas veicināšana”. Tā kā šī projekta rezultātā plānots 

izstrādāt ieteikumus 3.2.1.2 pasākuma "Starptautiskās 

konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumu pilnveidei, 

uzlabojot institucionālās spējas efektīvai tūrisma galamērķu 

pārvaldībai, projekta ietvaros tiek veikta partneru savstarpējā 

politisko dokumentu analīze. Sanāksmes laikā tiks pārrunāti 

ārvalstu partneru sagatavotie ieteikumi tūrisma galamērķu 

pārvaldības atbalsta politikas pilnveidošanai Latvijā. 

 

Vairāk par projektiem lasiet VPR 

mājaslapā. 

Septembrī tiksies pirmās Interreg Europe projektu darba grupas 

Rūta Vasermane 

Projekta Destination SMEs vadītāja 

http://www.vidzeme.lv
http://www.interregeurope.eu/sware/events/event/188/sware-launching-conference/
http://www.interregeurope.eu/sware/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/mantojuma_ilgtspejiga_apsaimniekosana_udenscelu_regionos_sware/info/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/mantojuma_ilgtspejiga_apsaimniekosana_udenscelu_regionos_sware/info/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti
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Augusta beigās VPR Teritorijas plānošanas 

nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa un Telpiskās 

plānošanas eksperts Andžejs Stepančuks 

devās uz  Zviedrijas pilsētu Erebrū, lai piedalītos sanāksmē par 

jauna transporta projekta “CBTRAN” pieteikuma izstrādi. Gada 

sākumā Zviedrijas Institūtam (Swedish Institute) tika iesniegts 

pieteikums finansējumam, kas nepieciešams, lai varētu izstrādāt 

kvalitatīvu projekta ideju iesniegšanai Centrālā Baltijas jūras 

reģiona pārrobežu sadarbības programmā. Zviedrijas Institūtam 

projekta ideja par transporta koridora attīstība Rietumu-Austrumu 

virzienā no Zviedrijas uz Krieviju likās interesanta un atbalstāma, 

tāpēc tika piešķirts tam nepieciešamais finansējums. 

Šī projekta ietvaros VPR būs iespēja turpināt jau citos projektos 

(piemēram, TENTacle) iesākto darbu transporta jomas attīstībā. 

CBTRAN projekta ietvaros reģions identificēs un izvērtēs 

potenciālās iespējas, ko tā pašvaldības varētu izmantot, ja tiktu 

attīstīts transporta koridors Rietumu-Austrumu virzienā. Šis ir 

būtisks darbības virziens, ņemot vērā to, ka tas ir vērsts uz 

sasniedzamības uzlabošanu reģionā, kas ir viens no reģiona 

stratēģiskajiem mērķiem, kā arī to, ka pēdējā laikā lielāka 

uzmanība ir pievērsta Ziemeļu-Dienvidu transporta virzieniem 

(piemēram, sakarā ar Rail Baltica projektu).  

Zviedrijā šī bija  pirmā partneru tikšanās, lai uzsāktu jau konkrētas 

pieteikuma idejas izstrādi. Pirmā sanāksmes diena tika veltīta tam, 

lai labāk iepazītos ar citiem projekta partneriem, iepazīstot katra 

partnera darbības jomu gan kopumā, gan saistībā ar transporta 

plānošanu, kā arī to vajadzības un iespējas šajā projektā. Pēc tam 

tika diskutēts par tālāko projekta attīstību, konkrētām projekta 

idejām, kuras būtu iespējams realizēt un kuras atbilstu 

programmas prasībām (mērķiem, sasniedzamo mērķu 

indikatoriem). 

Otrajā dienā tika pārrunāti organizatoriski jautājumi. Nākamā 

tikšanās tiek plānota 19.-20. oktobrī Cēsīs. 

 

 

Kvalitatīva pieteikuma izstrāde ES finansējuma saņemšanai ir 

laikietilpīgs process, kurā ļoti nozīmīgas ir diskusijas starp visiem 

projektā iesaistītajiem partneriem, lai panāktu vienošanos par 

kopīgo projekta konceptu. CBTRAN projekts sniegs iespēju 

vairākas reizes tikties ar visiem projekta partneriem, lai kopā 

sagatavotu kvalitatīvu projekta pieteikumu iesniegšanai Centrālā 

Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmā. 

Šobrīd projektā ir iesaistīti 5 partneri – Vidzemes un Rīgas 

plānošanas reģioni, Somijas DR reģionālā pārvalde, Harju apgabala 

pārvalde (Igaunija) un Erebrū reģiona pārvalde (Zviedrija). 

Zviedrijas partneri ir atbildīgi par projekta idejas sagatavi un 

komunikāciju ar Zviedrijas Institūtu. 

Programmas mērķis, uz kuru fokusēsies šis projekts, ir “Uzlabotas 

kravu un cilvēku transporta plūsmas”. Lai to realizētu, 

nepieciešams identificēt izaicinājumus, kas saistīti ar dažādu 

transporta veidu integrāciju, lai samazinātu ceļā pavadīto laiku 

gan pasažieriem, gan kravām, vienlaicīgi arī samazinot CO2 

emisijas. Tikpat nozīmīgi šī mērķa kontekstā ir identificēt un risināt 

problēmas, kas saistītas ar transporta 

koridoru uzlabošanu Ziemeļu-Dienvidu un 

Rietumu-Austrumu virzienā Baltijas jūras 

reģiona teritorijas ietvaros. 

VPR piedalās jauna transporta projekta pieteikuma sagatavošanā ar mērķi 

attīstīt transporta koridoru virzienā no Rietumiem uz Austrumiem 

Andžejs Stepančuks 
Telpiskās plānošanas eksperts 

Foto: Sonja Palhus 

http://www.vidzeme.lv
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Jūlija vidū VPR komanda projekta SDI4Apps ietvaros piedalījās 

MEDHackathon konferencē Grieķijā par atvērto datu izmantošanu 

un hakatonā. Pasākumā bija pulcējušies programmētāji, uzņēmēji, 

studenti, ES projektu pārstāvji un citi interesenti no dažādām 

Eiropas valstīm, lai kopīgi veidotu problēmsituāciju risinājumus 

loģistikas, transporta, tūrisma, medicīnas un citās jomās, 

izmantojot atvērtos datus. VPR komanda strādāja pie 2 idejām – 

teritoriju kartēšanas un skolu centralizēto eksāmenu rezultātu 

teritoriālās analīzes rīka. Konference un hakatons izgaismoja 

Latvijā aktuālo problēmu – ja būtu publiski pieejams plašāks klāsts 

atvērto datu, tas pavērtu lielākas iespējas privātā un publiskā 

sektora pārstāvjiem tos izmantot efektīvākai plānošanai, aplikāciju 

izstrādei un pakalpojumu uzlabošanai. 

Konferencē uzstājās Grieķijas ministriju pārstāvji, uzņēmēji un ES 

projektu pārstāvji, kuri veido dažādus risinājumus, kas balstīti uz 

atvērtajiem ģeogrāfiskajiem datiem. Grieķijas Iekšlietu un 

administratīvo reformu ministrijas pārstāve iepazīstināja ar 

Grieķijas valsts pārvaldē īstenoto caurspīdīgas pārvaldības 

principu, kas paredz visu datu atvēršanu. Princips “atvērts pēc 

noklusējuma” darbojas vietējā, reģionālā un valsts līmeņa 

pārvaldē, paredzot, ka visi lēmumi un citi dokumenti vispirms tiek 

publicēti tiešsaistē, un tikai pēc tam tie var stāties spēkā. Ar citām 

atziņām no konferences var iepazīties šeit. 

Savukārt hakatonā, kas sākās pēc konferences, kopā tika attīstītas 

12 idejas, no kurām 2 bija VPR iniciētas: 

1. Kopā ar SDI4Apps projekta partneriem programmētājiem no 

Norvēģijas tehnoloģiju kompānijas Asplan Viak Internet 

izstrādājām demo versiju rīkam, kas ļaus Latvijas un citu 

Eiropas valstu kartēs telpiski atlasīt un vizualizēt dažāda tipa 

teritorijas atkarībā no to attāluma līdz noteiktiem punktiem, 

piemēram, industriālās teritorijas, no kurām 5 km rādiusā ir 

restorāni. Šāds rīks būtu noderīgs dažāda veida teritoriju un 

objektu analīzei, piemēram, dzīvojamie masīvi pēc to attāluma 

no skolām, pakalpojuma saņemšanas vietām utt. Demo versija 

balstās uz atvērtajiem datiem, kas pieejami projekta SDI4Apps 

platformā un tās pilotaplikācijās “Smart Points of Interest” un 

“Open Land Use Map”.  

2. Ideja, kas radusies Latvijas Pašvaldību savienībā, tika attīstīta 

kopā ar programmētājiem no Čehijas Rietumbohēmijas 

Universitātes. Izstrādājām 2 demo risinājumus, kas ļauj kartē 

vizualizēt Latvijas vidusskolu centralizēto eksāmenu rezultātus 

pa pašvaldībām un mācību priekšmetiem. Šāds risinājums 

varētu palīdzēt vecākiem izvēlēties bērnam piemērotu skolu, 

ļautu salīdzināt eksāmenu rezultātus starp Latvijas 

pašvaldībām, to pilsētām un skolām, kā arī starp mācību 

priekšmetiem. 

Šobrīd izstrādātās demo versijas parāda projekta SDI4Apps 

platformas piedāvātās iespējas radīt interesantus risinājumus gan 

ar jau tur esošajiem datiem par zemes izmantojumu, transportu 

un interešu punktiem, gan izmantojot citus datus. 

Šajā hakatonā izstrādātās demo versijas iecerēts attīstīt par 

funkcionāliem un praktiski pielietojamiem instrumentiem 

nākamajos SDI4Apps hakatonos, no kuriem viens jau novembrī 

norisināsies Košicē, Slovākijā. 

Plašāk par projektu un tā aktivitātēm 
lasiet šeit un projekta LinkedIn lapā.          

VPR piedalās “MedHackathon” un kopā ar partneriem no 

Norvēģijas un Čehijas izstrādā atvērto datu risinājumu 

Kristaps Ročāns 
Projekta vadītājs 

http://www.vidzeme.lv
http://www.medhackathon.eu/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/atvertas_geografiskas_informacijas_parnemsana_izmantojot_saistito_datu_inovativus_servisus_sdi4apps/vpr_piedalas_8220medhackathon8221_un_kopa_ar_partneriem_no_norvegijas_un_cehijas_izstrada_atverto_datu_risinajumu_demo_ver
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/atvertas_geografiskas_informacijas_parnemsana_izmantojot_saistito_datu_inovativus_servisus_sdi4apps/
http://www.linkedin.com/groups/SDI4Apps-3516067
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VPR ATZĪMĒ 10 GADU JUBILEJU 

Šajā vasarā Vidzemes plānošanas reģions atzīmēja savu 10 gadu pastāvēšanas jubileju! 

Reģions uzsāka savu darbību 2006. gadā 5 darbinieku sastāvā. Trīs no šiem darbiniekiem ir ar mums vēl šodien un 

turpina sniegt savu ieguldījumu reģiona attīstībā—Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede, Projektu vadītāja 

Ineta Puriņa un grāmatvede Irida Skopāne. 

Šogad administrācijā esam jau 25 darbinieki. 

2006. gadā mūsu galvenā funkcija bija teritorijas plānošana — valsts vārdā sniedzām atzinumus pašvaldībām, 

nodrošinājām visu reģiona ieinteresēto pušu interešu ievērošanu teritorijas plānošanā. 

Šobrīd liela loma ir starptautiskajai sadarbībai. Esam atzīti par uzticamiem partneriem Eiropas Savienības projektu 

ieviešanā gan iepriekšējā, gan šajā plānošanas periodā. Sadarbojamies ar vairāk nekā 30 partneriem no teju visām 

Eiropas Savienības valstīm, veicinot Vidzemes attīstību un ārvalstu pieredzes pārnešanu visdažādākajās jomās. 

Uz sadarbību arī turpmāk! 

http://www.vidzeme.lv
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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 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:ruta.vasermane@vidzeme.lv
mailto:janis.rubulis@vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv
https://twitter.com/VidzemesRegions
https://www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions/

