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Vidzemes plānošanas reģiona
Izdevums reizi 2 mēnešos

Maijs/Jūnijs 2016

VPR: esam gatavi pārrunāt funkciju pārņemšanu no citām
pārvaldes institūcijām
projekti, kas vērsti uz VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un
VPR Attīstības programmā nosprausto mērķu sasniegšanu. VPR
šobrīd ievieš starptautiskus un nacionāla līmeņa projektus
energoefektivitātes, ilgtspējīgas un pievilcīgas dzīves vides,
informāciju tehnoloģiju, sociālās drošības un veselības,
transporta, kā arī uzņēmējdarbības un inovāciju vides jomās,
tādā veidā demonstrējot, ka iespējamai sadarbībai ar
ministrijām un citām tiešās pārvaldes institūcijām un funkciju
deleģēšanai ir plaša perspektīva.

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) norāda, ka labprāt
iesaistītos pārrunās par jaunu funkciju pārņemšanu no
ministrijām un citām tiešās pārvaldes institūcijām. VPR iepriekš
paveiktais un šī brīža darbība rāda, ka ir pamats šādām
pārrunām, tiesa, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku
iznākumu, šajā procesā jābūt iesaistītām visām ieinteresētajām
pusēm.
Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma Pārejas noteikumu 15.
punktu Ministru kabinets reizi divos gados sagatavo un iesniedz
Saeimai informatīvu ziņojumu par minētā likuma 25. panta otrās
daļas un 26. panta īstenošanu. Iepazīstoties ar pēdējo ziņojumu,
VPR norāda uz savu skatījumu par ziņojumā paustajām atziņām
un secinājumiem.
“Nav saprotams, kāpēc daudzas ministrijas un citas tiešās
pārvaldes institūcijas nesaskata iespēju nodot plānošanas
reģioniem kādu no kompetencēm. Kā iepriekš atzinušas pašas
ministrijas, kuras ar mums sadarbojušās, funkciju deleģēšana
plānošanas reģioniem ir bijusi pozitīvi vērtējama un efektīva,
tomēr turpināta netiek,” norāda G. Kalniņa-Priede, piebilstot, ka
VPR ir atvērts kvalitatīvām un vispusīgām pārrunām par jaunu
funkciju pārņemšanu.
“Turpmāk, organizējot pārrunas par tiešās pārvaldes institūciju
iespējām nodot kompetenci plānošanas reģioniem, būtu
nepieciešams uz tām uzaicināt arī pašus plānošanas reģionus.
Tādā veidā būtu iespējams gūt pilnvērtīgāku viedokli par
deleģējuma iespējām un līdz ar to arī uzlabot valsts pārvaldes
darbību,” uzsver VPR administrācijas vadītāja.

VPR piekrīt ziņojumā paustajām atziņām, ka unificēts valsts
teritoriālais dalījums reģionos būtu priekšnosacījums tālākai
valsts pārvaldes sistēmas attīstībai un kvalitatīvai publisko
pakalpojumu nodrošināšanai reģionu iedzīvotājiem saprotamā
veidā. Tajā pašā laikā VPR neuzskata, ka jauna teritoriālā
dalījuma ieviešana veicinās valsts pārvaldes efektivitāti
reģionos.
“Iemesls tam, ka valstī šobrīd ir daudz dažādu valsts institūciju
reģionālo teritoriālo strukturējumu veidu, nav līdz galam
skaidrs. Iespējams, ir jādomā par instrumentiem, kā motivēt
institūcijas ievērot un īstenot attiecīgo likuma pantu, tomēr tajā
pašā laikā šim procesam ir jānotiek ciešā sadarbībā ar visām
iesaistītajām institūcijām. Ir jāsaprot iemesli, kāpēc pārvaldē ir
izveidojusies šāda situācija. Jauns teritoriālais dalījums tikai
atliktu šīs problēmas risinājumu, jo institūcijām atkal būtu
jāiegulda resursi, lai pielāgotos jaunai situācijai,” norāda VPR
administrācijas vadītāja, piebilstot, ka, visticamāk, ir arī tādas
jomas, uz kuru pārvaldi nav nepieciešams attiecināt dalījumu
plānošanas reģionos, piemēram, valsts aizsardzība un drošība.
Vienlaicīgi jānorāda, ka kopš iepriekšējās administratīvi
teritoriālās reformas un rajonu administratīvā līmeņa
likvidēšanas joprojām ir virkne sabiedrībai nepieciešamu
funkciju, kuras netiek pilnvērtīgi pildītas un lietderīgi būtu uzdot
tās veikt plānošanas reģioniem.

Guna Kalniņa-Priede
Vidzemes plānošanas reģiona
Administrācijas vadītāja

Par VPR kompetenci liecina ne tikai kvalitatīvais darbs iepriekš
deleģēto funkciju izpildē, bet arī pašu iniciatīvas un ieviestie
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VPR SADARBĪBA
Parakstīts nodomu protokols ar Gruzijas reģionu

Maija sākumā notikušās oficiālās vizītes laikā Gruzijā tika
parakstīti nodomu protokoli par savstarpējo sadarbību starp
VPR un Imeretijas reģionu, Rūjienas un Terdžolas, kā arī Valkas
un Kutaisi pašvaldībām.

padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents.
Sadarbības līgumu slēgšanas pasākumā piedalījās arī Latvijas
vēstniece Gruzijā Elita Gavele.

"Latvijai un Gruzijai ir izveidojušās ciešas un draudzīgas saiknes
un pieredzes apmaiņa starp Vidzemes un Imereti reģioniem ir
iespēja paplašināt divpusējo sadarbību. Turklāt abām valstīm ir
daudz kopīga, lai mūsu pieredze sniegtu ieguldījumu Imereti
reģiona attīstībā un otrādi.
Parakstot sadarbības līgumu ar Imeretijas reģionu, esam
apņēmušies veicināt sadarbību vairākās jomās - reģionālā
plānošana un attīstība, uzņēmējdarbība, tūrisms, kultūra,
sabiedriskais transports un sadarbība kopējos projektos un
pasākumos, piemēram, jauniešiem.," saka VPR Attīstības

VIDZEMES UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA JAUNUMI
Plānošanas reģioniem tiek deleģēta saimnieciskās darbības veicināšanas funkcija
Saeima 26. maijā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus

biznesa ideju autorus un paaugstinot klasteru kompetenci.

Reģionālās attīstības likumā, nosakot, ka plānošanas reģioni

Uzņēmējiem ir iespējas iesaistīties arī citos VPR projektos.

attiecīgajā teritorijā veicina saimniecisko darbību.

Papildus tam jānorāda, ka VPR turpina aktīvi gatavot

VPR uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi ir notikuši jau līdz šim.
Vidzemes

uzņēmējdarbības

centra

(VPR

struktūrvienība)

speciālisti ir organizējuši izglītojošus un informatīvus seminārus

pieteikumus nākamajiem programmu konkursu uzsaukumiem,
tādā veidā mērķtiecīgi rūpējoties par atbalsta iespēju
nepārtrauktību.

pašvaldību speciālistiem, uzņēmējiem un citiem interesentiem

VPR atzinīgi vērtē saimnieciskās darbības atbalsta funkcijas

par dažādām ar uzņēmējdarbību saistītām tēmām, piemēram,

nostiprināšanu normatīvajos aktos un aktīvi turpinās šīs

pārdotprasmi,

funkcijas īstenošanu. Reģionāla rakstura funkciju deleģēšana ar

e-komerciju

vai

saimnieciskās

darbības

uzsākšanu.
Tāpat Vidzemes uzņēmējdarbības centrs nodrošina bezmaksas
konsultatīvos pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam. Centrs
plāno darboties šajos virzienos arī turpmāk, kā savu darbības
mērķi nosakot - koordinēt, un sabalansēt uzņēmējdarbības

atbilstošu resursu nodrošinājumu plānošanas reģioniem ir
apsveicama, jo demonstrē valsts vēlmi veicināt reģionu attīstību
un uzticību plānošanas reģionu darba kvalitātei, ko VPR jau ir
pierādījis, piemēram, sabiedriskā transporta vai kultūras jomās,
kur šobrīd deleģēto funkciju apjoms ir samazināts.

atbalsta aktivitātes reģionā, iesaistot visas ieinteresētās

VPR ir gatavs piedalīties pārrunās arī par citu funkciju

puses—pašvaldības, uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas,

deleģēšanu, bet būtiski, lai šāds process notiktu ar visu

uzņēmēju biedrības un uzņēmējus.

ieinteresēto pušu iesaisti, tādā veidā garantējot pēc iespējas

Atbalsts saimnieciskajai darbībai VPR tiek īstenots arī ar

labāku iznākumu.

pārrobežu programmu projektu palīdzību. Šobrīd VPR īsteno
piecus projektus, kuri ir izteikti veidoti uzņēmējdarbības

Lelde Ābele

atbalstam, stiprinot uzņēmēju un pētniecības iestāžu sadarbību,

Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja

veicinot pētījumu rezultātu komercializēšanu, atbalstot jauno
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VIDZEMES UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA JAUNUMI

Vietējie uzņēmēji augstu vērtē VPR un Gulbenes novada domes organizēto semināru
Gulbenes

novada

un

un katram bija iespēja šo jautājumu pārrunāt ar lektori.

tuvākās apkaimes uzņēmēji

Semināra ievadā klātesošie arī uzzināja par Gulbenes novada

atzinīgi

VPR

uzņēmējdarbības, Lauku tīkla un ALTUM aktualitātēm, savukārt

Vidzemes uzņēmējdarbības

semināra noslēgumā bija iespēja dzirdēt SIA “Vējakalni"

novērtējuši

centra un Gulbenes novada domes organizēto semināru “Starta

pieredzes stāstu.

komplekts jaunajiem uzņēmējiem”, kas notika 3. jūnijā
Gulbenes novada domes telpās.

Semināra dalībnieki atzinīgi vērtēja organizēto semināru,
norādot, ka tas bija kvalitatīvs, aktuāls un pārdomāts, sniedzot
informāciju saprotamā un profesionālā veidā. Pozitīvu atzinību
Latvijas

Lauksaimniecības

universitātes

Finanšu

un

līdzīga tipa seminārs saņēma arī pagājušajā gadā Smiltenē, pēc

grāmatvedības institūta profesore Inguna Leibus seminārā

kura vairāki semināra apmeklētāji pieņēma lēmumu par sava

stāstīja par būtiskāko saistībā ar jauna uzņēmuma dibināšanu.

uzņēmuma dibināšanu.

Profesore iepazīstināja interesentus ar komersantu veidiem,
skaidrojot būtiskākās atšķirības reģistrācijā, grāmatvedībā un

(Foto no Gulbenes novada domes arhīva)

saistošo nodokļu veidos.

Lelde Ābele
Semināra

dalībnieki

bija

ieinteresēti

atrast

vislabāko

Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja

uzņēmējdarbības formu, lai attīstu savu saimniecisko darbību
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VIDZEMES UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA JAUNUMI

Uzņēmēji un pašvaldību speciālisti seminārā iepazīst atbalsta iespējas biznesa attīstībai
14. jūnijā Cēsīs notika VPR
Vidzemes uzņēmējdarbības
centra organizēts seminārs
esošajiem un topošajiem
uzņēmējiem un pašvaldību speciālistiem “Atbalsta instrumenti
un iespējas uzņēmējdarbības attīstībai”. Seminārs notika
koprades mājā SKOLA6, kur jau ierasti pulcējas uzņēmēji, lai
realizētu savas ieceres un saņemtu atbalstu. Arī šoreiz
sanākušos dalībniekus pulcēja aktuāls temats, ko pierādīja labs
apmeklējums – seminārā piedalījās vairāk nekā 50 cilvēki.
SIA “KONSO” valdes priekšsēdētāja un projektu eksperte Irīna
Kulitāne klātesošos iepazīstināja ar nozīmīgākajiem projekta
veidošanas principiem. Būtiska nozīme projektu veidošanā ir
pēc iespējas precīzākam idejas formulējumam, saprātīgai
sasniedzamo mērķu definēšanai un atbalsta programmu klāsta
pārzināšanai.

Klātesošajiem bija iespēja arī iepazīties ar Ekonomikas
ministrijas pasākumu “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu
un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Semināra
dalībnieki uzzināja par pasākuma noteikumiem, piemēram,
pieejamo finansējumu, projekta iesniedzēju kritērijiem un
citiem atlases nosacījumiem.
Savukārt Lauku atbalsta dienests informēja par atbalsta
iespējām nelauksaimnieciskām un tūrisma aktivitātēm lauku
teritorijās. Semināra laikā bija ne tikai iespēja uzzināt par
aktuālajām atbalsta iespējām, bet arī saņemt finanšu
institūcijas ALTUM konsultācijas par pieejamajām programmām
un biznesa plānu sagatavošanu. ALTUM konsultācijas ir
iespējams

saņemt

organizācijas

arī

ārpus

pārstāvjiem

semināra,

sazinoties

(kontaktinformācija

ar

ALTUM

mājaslapā – šeit).

Uzņēmējiem un pašvaldību speciālistiem bija iespēja iepazīties
arī ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA)
aktualitātēm. LIAA stāstīja par uzņēmēju iespējām meklēt
sadarbības partnerus ārvalstīs un piedalīties starptautiskās
izstādēs, kā arī dažādos pasākumos tepat, Latvijā. Viens no
tādiem pasākumiem ir biznesa inkubatoru programma, kas ilgs
no 2016. gada rudens līdz 2023. gada beigām. Pēc LIAA sniegtās
informācijas, Vidzemē inkubatori darbosies Valmierā un
Madonā,

un

programmas

ietvaros

būs

pieejams

arī

pirmsinkubācijas atbalsts pusgada garumā, lai varētu novērtēt
biznesa ideju un sagatavoties turpmākajai inkubācijai.

Lelde Ābele
Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja
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PĀRTIKAS KLASTERA JAUNUMI
Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera biedri
ieinteresēti sadarboties ar Valmieras tehnikumu

Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera biedri, no
kuriem viens ir arī VPR, maija vidū devās vizītē uz Valmieras
tehnikumu, lai iepazītos ar tehnikumā pieejamo jauno pārtikas
produktu ražošanas tehnoloģiju un ēdināšanas speciālistu
apmācību infrastruktūru. Klastera biedri tikās ar skolas
direktoru Ēriku Spuriņu un mācībspēkiem.
Kopš 2015. gada novembra Valmieras tehnikumā jauno
pārtikas nozares speciālistu apmācībai pieejamas modernas
pārtikas produktu pilot ražošanas laboratorijas un iekārtas,
kuras atzinīgi novērtēja klastera biedri. Tika uzsāktas sarunas
par turpmāko sadarbību gan pārtikas ražošanas speciālistu
apmācību nodrošināšanā, gan iekārtu izmantošanā. Klastera
pārstāvjus interesēja iekārtu tehniskās iespējas, jo tās
izmantojamas ne tikai mācību procesā, bet varētu būt
potenciāli pieejamas arī uzņēmējiem produktu izstrādes
procesā.

Valmieras tehnikuma direktors Ē.Spuriņš uzsvēra, ka
tehnikumam ir svarīga sadarbība ar pārtikas nozares
uzņēmējiem, tāpēc viņi ir atvērti dažāda veida sadarbībai ar
Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteri.

Starptautiskā sadarbība – nozīmīgs klasteru attīstības priekšnoteikums
Jūnijā Rīgā norisinājās “BSR Stars” rīkota Baltijas jūras reģiona
klasteru koordinatoru, atbalsta politikas veidotāju un
“Enterprise Europe Network” pārstāvju sanāksme, kurā
piedalījās arī VPR, pārstāvot Latvijas augstvērtīgas un
veselīgas pārtikas klasteri. Pārstāvji no 13 valstīm diskutēja
par klasteru internacionalizāciju un dalījās pieredzē, kā to
veicināt. VPR Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Laila
Gercāne klātesošajiem prezentēja Latvijas augstvērtīgas un
veselīgas pārtikas klasteri un tā starptautisko darbību, kas šim
klasterim vienmēr ir bijusi īpaši nozīmīga.
Starptautiskā sadarbība ir sekmējusi ārvalstu ekspertu un
sadarbības partneru piesaisti, lai uzlabotu klastera uzņēmumu
eksportspēju, kā arī ļāvusi ārvalstīs smelties iedvesmu jaunu
produktu radīšanai Latvijā. Šeit būtiska loma klastera attīstībā
ir bijusi arī VPR, kas aktīvi veido un uztur sakarus ar ārvalstu
partneriem, un veicina klastera publicitāti starptautiskā
mērogā.

Sanāksmes ietvaros klasteru vadītājiem bija iespēja dalīties
pieredzē un apmainīties ar padomiem klasteru vadībā.
Klātesošie atzina, ka pārtikas nozarei ir liela loma mūsdienās,
taču šis tirgus ir ļoti strauji mainīgs. Tas prasa pārnozaru
sadarbību, jo pārtikas jautājumi ir saistīti gan ar IT, gan
loģistikas, gan ar veselības un citām nozarēm.
Viens no šīs sanāksmes mērķiem bija mudināt pēc iespējas
vairāk klasteru iesaistīties starptautiskās sadarbībā. Šī gada
septembrī Varšavā, Polijā norisināsies kārtējā “BSR Stars”
klasteru konference, kas ik gadu pulcē vairāk nekā 100
klasteru pārstāvjus no visas Eiropas, lai veicinātu pieredzes
apmaiņu un starptautisko sadarbību dažādu nozaru klasteru
starpā.
Kristaps Ročāns
Latvijas augstvērtīgas un veselīgas
pārtikas klastera koordinators
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TENTacle projektā veikta pašvaldību aptauja par transporta jomas attīstību Vidzemē
iesaistes, 4% izmanto tikai ārējo ekspertu kompetences,
pārējie respondenti ikdienas darbā izmanto abas iespējas.
• 43% vēlētos, lai tās teritorijā tiktu izveidots loģistikas parks,
VPR

īsteno

Baltijas

jūras

programmas
TENTacle

Interreg

tādā veidā nostiprinot savas pozīcijas kravu pārvadājumu

reģiona

jomā, 26% vēlētos, bet viņiem šāda ideja nešķiet realizējama.

projektu
-

TEN-T

pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un
kohēzijai. Projekta ietvaros ir plānots izstrādāt Vidzemes
reģiona mobilitātes un investīciju plānu 2030, tā izstrādē aktīvi
iesaistot

transporta

politikas

plānošanas

institūcijas,

pašvaldības, uzņēmējus un transporta nozares ekspertus.
Lai infomētu par TENTacle projektu, izzinātu pašvaldību
viedokli un aizsāktu plašāku un nopietnāku diskusiju par
transporta jautājumiem, no 16. līdz 20. maijam VPR pašvaldību
teritorijas un attīstības plānošanas speciālisti piedalījās aptaujā

• 70% uzskata, ka būtu noderīgi izstrādāt ilgtspējīgas
mobilitātes plānu.
• 74% pašvaldību būtu ieinteresētas piedalīties projekta
organizētajos

semināros, apaļā

galda diskusijās

un

citos

pasākumos.
• Jautājumā par plānošanas virzieniem un mērogiem, dažas
pašvaldības pauda viedokli, ka kravu pārvadājumu un loģistikas
attīstība, kā arī videi draudzīgi transporta risinājumi nav jomas,
kurās pašvaldībai būtu nepieciešama atsevišķa plānošana.

par transporta jomas attīstību Vidzemē. Aptaujas rezultāti tiks

Vidzemes reģiona mobilitātes un investīciju plāna 2030

izmantoti TENTacle projekta ietvaros kā pirmais solis esošās

izstrāde tiks uzsākta 2017. gada sākumā. Plāns veicinās

situācijas analīzei transporta jomā. Aptaujā piedalījās 21 no 26

Vidzemes reģiona ekonomisko izaugsmi lauku un no attīstības

VPR pašvaldībām.

centriem attālinātās teritorijās, uzlabojot iedzīvotāju un
uzņēmumu piekļuvi pilsētu centriem un transporta mezgliem.

Aptaujas rezultāti parāda, ka:

Rita Merca
• 30% no aptauju aizpildījušajām pašvaldībām, plānojot
transporta attīstību, tiek galā pašas bez ārējo ekspertu

Projekta vadītāja

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA NODAĻAS JAUNUMI
Sabiedriskā transporta nodaļai jauna vadītāja
Kopš maija VPR Sabiedriskā transporta nodaļu vada Inita
Ozoliņa. Inita iepriekš strādājusi Autotransporta direkcijā, kur
uzkrājusi ievērojamu pieredzi sabiedriskā transporta maršruta
tīkla plānošanā. Viņa ieguvusi uzņēmējdarbības vadības grādu
Biznesa augstskolā Turība.
“Ar prieku pievienojos VPR profesionāļu komandai, lai
turpinātu īstenot Sabiedriskā transporta nodaļas uzdevumus.
Turpināšu pārstāvēt reģiona pašvaldību intereses Sabiedriskā
transporta padomē, izvērtēt un īstenot saņemtos iedzīvotāju
ierosinājumus, piemēram, izveidojot jaunas pieturvietas vai

maršrutus, kā arī realizēt citas nodaļas aktivitātes,” saka Inita
Ozoliņa.
“Viena no manām šī brīža prioritātēm ir kopā ar
ieinteresētajām pašvaldībām rast optimālākos risinājumus
skolēnu pārvadājumu integrēšana kopējā sabiedriskā
transporta tīklā,” turpina Inita Ozoliņa. Tas tiek darīts, lai
izvairītos no sabiedriskā transporta un pašvaldību organizēto
skolēnu pārvadājumu pārklāšanās un racionālāk izmantotu
līdzekļus, kas tiek maksāti par šiem pārvadājumiem.
6

VPR JAUNUMI
Maijs/Jūnijs 2016
www.vidzeme.lv

PROJEKTU JAUNUMI

Vidzemē pārrunā iespējas attīstīt plašāku atvērto datu izmantošanu
17.

maijā

VPR

konferencē un uzsāktu sarunas par “SDI4Apps” partneru

viesojās

“Baltijas

pieredzes

pārņemšanu

un

platformas

izmantošanu.

atvērto

risinājumu

“Agroresursu un ekonomikas institūtu” īpaši interesēja viena no

centrs” un Latvijas un Čehijas zinātnes un sabiedrības centra

projekta ietvaros veidotajām pilot aplikācijām – “Open Sensor

pārstāvji, ar kuriem kopā VPR ievieš projektu „Atvērtās

Network”, kurā tiek kartēti dažādu sensoru dati. Tā kā

ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu

institūtam ir interese par precīzo lauksaimniecību, tika

inovatīvus servisus (SDI4Apps)”.

pārrunātas “SDI4Apps” platformas iespējas, lai ievāktu un
analizētu datus no institūta selekcijas laukiem.

Tikšanās laikā tika pārrunāta iespējamā SDI4Apps projekta
sadarbība ar citu ieviešanā esošu VPR projektu – Interreg

Projekts

Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas 2014.-2020.

Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas „Informācijas

gadam projektu “TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija

un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programma (ICT

labklājībai, izaugsmei un kohēzijai (TENTacle)”, kā arī attīstītas

PSP)” ietvaros. Projekta mērķis ir ar pilota aplikāciju palīdzību

idejas kopīgas konferences rīkošanai š.g. rudenī Vidzemē. Tajā

sniegt izpratni pašvaldībām, uzņēmējiem, iedzīvotājiem un

plānots iesaistīt potenciālos “SDI4Apps” platformas lietotājus –

citiem interesentiem par INSPIRE direktīvas principiem un citām

pašvaldības, organizācijas, institūtus, uzņēmumus, klasterus un

Eiropas Komisijas iniciatīvām, kas vērstas uz datu brīvu

citus interesentus, kuru ikdienas darbu varētu atvieglot dažādi

pieejamību un to atkārtotu izmantošanu.

atvērto datu risinājumi, kā arī transporta jomas pārstāvjus, kuri
varētu uzzināt gan par platformas iespējām transporta

Plašāk

SDI4Apps

par

projektu

tiek

un

realizēts

tā

Eiropas

aktivitātēm

Savienības

lasiet šeit un

projekta LinkedIn lapā.

plānošanas risinājumu izstrādē, gan par Eiropā pieejamiem
datiem par transporta sistēmām.
Pēc partneru sanāksmes viesi tikās ar “Vides risinājumu
institūta”

un

“Agroresursu

un

ekonomikas

institūta”

pārstāvjiem, lai pārrunātu abu institūtu iesaisti plānotajā

Kristaps Ročāns
Projekta vadītājs
7

VPR JAUNUMI
Maijs/Jūnijs 2016
www.vidzeme.lv

PROJEKTU JAUNUMI

VPR prezentē HANSA projekta komunikācijas pieredzi Starptautiskajās Hanzas dienās
pilsētas Straupes delegāciju piedalās svarīgākajā Hanzas gada
notikumā.
Galvenais jaunums šogad bija Hanzas pilsētu šefpavāru konkurss,
9.-12.

jūnijā

projekta

“Hanzas

vērtības

ilgtspējīgai

sadarbībai” (HANSA) pārstāvji piedalījās 36. Starptautiskajās
Hanzas dienās, kas norisinājās Norvēģijas pilsētā Bergenā. Ar

kurā varēja darbībā vērot augstas klases profesionāļus. Svarīgi, ka
konkursā tika izmantoti tradicionālie produkti, tādā veidā izceļot
mūsu kopīgo Hanzas mantojumu.

atsevišķiem stendiem vai mākslinieciskiem priekšnesumiem

Hanzas dienu ietvaros notika arī tūrisma seminārs visām Hanzas

piedalījās HANSA pilsētas Pērnava, Vīlande (abas – Igaunija),

pilsētām, kuru apmeklēja vairāk nekā 50 tūrisma nozares

Visbija (Zviedrija), Kuldīga, Limbaži, Straupe un Valmiera, tikmēr

profesionāļu. Semināra ietvaros tika dots vārds arī HANSA projekta

tūrisma seminārā par projekta aktualitātēm un komunikācijas

pārstāvēm I. Harlevi un R. Vasermanei, kuras iepazīstināja

pieredzi stāstīja projekta vadītāja Ingera Harlevi un VPR projektu

klātesošos

vadītāja Rūta Vasermane.

ka HANSA īstenotās aktivitātes var pārņemt arī citās Hanzas

ar

projekta

aktualitātēm,

demonstrējot,

pilsētās, iegūstot vienotu vizuālo identitāti un kopīgu Hanzas
komunikāciju. Projekts HANSA ir labs piemērs, kā ar Eiropas
Savienības finansējuma palīdzību ir iespējami ieguvumi arī plašākā
mērogā, ne tikai konkrētā projekta partneriem. Seminārā tika
prezentēti arī COSME programmas projekts HansaTour un ESSBJR
programmas projekts HIPPO, kas ir cieši saistīts ar HANSA.
Semināra noslēdzošajā daļā dalībnieki diskutēja par priekšrocībām,
ko Hanzas pilsētām sniedz Eiropas kultūras maršruta sertifikāts un
zīmols.
Arī turpmāk ir sagaidāma projekta HANSA sadarbība ar Hanzas
savienības pilsētu tīklu. Projekta vadītāja I. Harlevi tika atkārtoti
ievēlēta atjaunotā Hanzas pilsētu tīkla viceprezidentes amatā,
tādējādi sekmējot, ka arī turpmāk projekta aktivitātes būs
iespējams saistīt plašākā kontekstā – ar citām Hanzas pilsētām.
Foto: Elīna Astahovska

Vairāk par projektu lasiet šeit. Sekojiet līdzi aktualitātēm arī
projekta Facebook lapā un projekta mājaslapā!

Kopumā Bergenā ar atsevišķiem stendiem gadatirgū piedalījās 63
Hanzas pilsētas, kuru vidū bija arī Pērnava un Vīlande no Igaunijas,
Visbija no Zviedrijas, kā arī Latvijas pilsētas Kuldīga un Straupe.
Hanzas dienu ietvaros bija arī neskaitāmi mūzikas un deju
priekšnesumi, kur jau minētajām pilsētām pievienojās arī kolektīvi
no Limbažiem un Valmieras.
“Ir jūtams, ka interese par Hanzas savienības pilsētām ar katru
gadu pieaug. Gadu gaitā Hanzas dienas un pilsētu piedāvājums
attīstās, liela uzmanība tiek pievērsta niansēm. Ir redzams, ka
Hanzas tematikai ir arvien pieaugoša aktualitāte, sava veida
pacēlums, kas līdz ar to iedvesmo šajā virzienā aktīvāk strādāt arī

Rūta Vasermane

katrai pilsētai,” atzīst Pārgaujas novada tūrisma organizatore

Projekta vadītāja

Rudīte Vasile, kura jau vairākus gadus ar pasaulē mazākās Hanzas
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“Vidzeme iekļauj” vadības grupa uzraudzīs projekta īstenošanu
Reģiona DI vadības grupas locekļi:

Lai sekmīgi uzraudzītu VPR projekta „Vidzeme iekļauj” ieviešanu,
izveidota Reģiona deinstitucionalizācijas (DI) vadības grupa. Tās
sastāvā iekļauti pašvaldību vadītāji, deputāti, sociālo dienestu
vadītāji un jomas eksperti. Vadības grupai ir vairākas funkcijas,
piemēram,

uzraudzīt

reģionā

nepieciešamo

pakalpojumu

plānošanu, organizēt pašvaldību sadarbību un panākt vienošanos
par prioritāri attīstāmiem pakalpojumiem, kā arī uzraudzīt reģiona
DI plāna ieviešanu u.c. Jau drīzumā paredzēta pirmā vadības
grupas sēde, kurā apspriedīs reģiona DI plāna izstrādes iepirkuma
tehnisko specifikāciju. Vadības grupas sastāvs:
Reģiona DI vadības grupas priekšsēdētājs:
Hardijs Vents – VPR Attīstības padomes priekšsēdētājs, Pārgaujas
novada pašvaldības priekšsēdētājs;
Reģiona DI vadības grupas priekšsēdētāja vietnieks:

Laine Zālīte – Projekta “Vidzeme iekļauj” sociālo pakalpojumu
eksperte;
Rudīte
Kleinberga
– VSAC “Vidzeme” pakalpojumu
nodrošināšanas nodaļas vadītāja;
Linda Zīverte – SOS bērnu ciemata asociācijas pārstāve;
Māris Niklass – Cēsu novada domes Sociālo un veselības
jautājumu komitejas priekšsēdētājs;
Ingūna Prauliņa – Rūjienas novada pašvaldības Sociālā dienesta
vadītāja;
Vija Vārtukapteine – Alūksnes novada pašvaldības Sociālā
dienesta vadītājas vietniece;
Jānis Antaņevičs – Gulbenes novada pašvaldības Sociālā dienesta
vadītājs;
Aivars Damroze – Gatartas pansionāta direktors;
Agnese Valdēna – Strenču novada pašvaldības Sociālā dienesta
vadītāja;
Inga Šķestere – Biedrības “Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes
priekšsēdētāja;
Edīte Balode – Valkas novada pašvaldības sabiedrības veselības
organizatore.

Andrejs Ceļapīters – Madonas novada domes priekšsēdētājs;

Būs pieejams finansējums sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
Projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros
pašvaldībām
būs
pieejams
finansējums
vairāku
sociālo
pakalpojumu
nodrošināšanai
bērniem
ar
funkcionāliem
traucējumiem
(kuriem
noteikta
invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs) un
viņu likumiskajiem pārstāvjiem un
audžuģimenēm, kā arī pilngadīgām
personām
ar
garīga
rakstura
traucējumiem. Jau šobrīd bērniem ar
funkcionāliem
traucējumiem
pieejams atelpas brīža un aprūpes
pakalpojumi.
Plānots, ka š.g. septembrī tiks uzsākta bērnu ar funkcionāliem
traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu
izstrāde. Lai varētu iesaistīties šajā aktivitātē, bērnu likumiskajam
pārstāvim vai audžuvecākam (saskaņojot ar bāriņtiesu) savas
pašvaldības sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums. Aicinām
pašvaldības par šo iespēju informēt savus iedzīvotājus.
Pēc izvērtēšanas un atbalsta plāna izstrādes, atbilstoši atbalsta
plānā norādītajam, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

pašvaldības sociālie dienesti varēs organizēt pakalpojumu
sniegšanu (piemēram, reitterapiju, hidroterapiju, logopēda,
psihologa pakalpojumus, utt.). Plānošanas reģions no projekta
līdzekļiem kompensēs izdevumus par ne vairāk kā četriem
pakalpojumiem un ne vairāk kā desmit katra pakalpojuma
sniegšanas reizēm visā projekta īstenošanas laikā. Arī bērnu ar
funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem vai
audžuvecākiem no projekta līdzekļiem tiks kompensēti psihologa,
rehabilitologa, fizioterapeita pakalpojumi, kā arī izglītojošās
atbalsta grupas (ne vairāk kā divus no minētajiem pakalpojumiem
un ne vairāk kā 10 katra pakalpojuma sniegšanas reizes visā
projekta īstenošanas laikā). Jau šobrīd norit pilngadīgu personu ar
garīga rakstura traucējumiem izvērtēšana un atbalsta plānu
izstrāde. Atbilstoši plānam tiks finansēta šādu pakalpojumu
nodrošināšana – aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs,
specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīgās sociālās aprūpes
pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, kā
arī atbalsta grupas un grupu nodarbības.
Ineta Puriņa
Projekta vadītāja
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VPR centīsies uzlabot līdzsvaru starp dabas un kultūras mantojuma
saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu
Maijā Nīderlandes pilsētā Hāgā notika projekta partneru pirmā
tikšanās, kurā tika pārrunāti projektā laikā sasniedzamie
rezultāti, kā arī tuvāko mēnešu aktivitātes.

Projekta

sākumposmā – šovasar - VPR koncentrēsies uz komunikācijas
VPR kopā ar partneriem no Nīderlandes, Itālijas, Īrijas un

instrumentu izstrādi, lai turpmākajā projekta ieviešanas gaitā

Slovākijas

nepieciešamos

sācis

darbu

projektā

“Mantojuma

ilgtspējīga

uzdevumus

varētu

izpildīt

pēc

iespējas

apsaimniekošana ūdensceļu reģionos” (SWARE). Projekta

kvalitatīvāk, un projektam būtu nodrošināta publicitāte mērķa

mērķis ir veicināt dabas un kultūras mantojuma integrētu

grupās. VPR ir atbildīgs par komunikācijas aktivitāšu īstenošanu

pārvaldību iekšzemes ūdensceļu reģionos, lai radītu labāku

visā projekta ieviešanas laikā.

līdzsvaru starp dabas resursu un kultūras mantojuma
aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu. Projektā iesaistītajiem
reģioniem šajā ziņā ir atšķirīga pieredze, līdz ar to ir vērtīgi
mācīties un pārņemt labās prakses.

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

programmas

finansētais

projekts

“Mantojuma

ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos” (SWARE) tiek
īstenots no 2016. gada aprīļa līdz 2020. gada septembrim.

Projekta gaitā notiks mācīšanās un labo prakšu pārņemšana, kā

Projekta mērķis ir veicināt iekšzemes ūdensceļu reģionu dabas

arī tiks veidots rīcības plāns katram atsevišķam reģionam, tādā

un kultūras mantojuma integrētu pārvaldību. Tas tiek panākts

veidā uzlabojot esošo regulējumu nozarē. Projekta ietvaros tiks

ar partneru reģionu politikas instrumentu uzlabošanu, lai radītu

veidotas arī jaunas līdzdalības formas, kurās tiks iesaistīti

labāku līdzsvaru starp dabas resursu un radītā kultūras

dažādu sektoru pārstāvji ar mērķi ieviest efektīvu ilgtspējīgas

mantojuma aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu. Vairāk par

reģionālās attīstības politiku. Projekta rezultātā ne tikai tiks

projektu lasiet šeit.

uzlaboti pārvaldības procesi, bet arī stiprināta reģionu pievilcība
un sabiedrības kopējā labklājība.

Lelde Ābele
Projekta vadītāja
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RATIO projektā pētīs Vidzemes uzņēmumu inovācijas kapacitāti

VPR Ilgtspējīgas attīstibas stratēgijas mērķiem un Attīstības
programmas Rīcības plānam: pilnveidot uzņēmējdarbības un
inovāciju vidi, paaugstināt uzņēmumu konkurētspēju vietējā,
Eiropas Savienības un starptautiskos tirgos.
31. maijā Spānijas pilsētā Saragosā tika dots starts
jaunam Interreg Europe programmas 2014-2020 projektam
"Reģionālie

pasākumi

darbības

RATIO projekta ietvaros VPR:


Apzinās

15

inovatīvos

uznēmumus

un

pētīs to inovāciju kapacitāti, izmantojot uznēmumu

programmu

inovācijai” (RATIO). Projekts apvieno 9 partnerus no 8 Eiropas

inovāciju

Savienības valstīm - Spānijas, Vācijas, Čehijas, Polijas, Īrijas,

(Innovation Health Care Check). Tas ir izstrādāts Īrijā un

Latvijas (VPR), Portugāles un Itālijas.

atzīts Eiropas Savienībā. Piedaloties aptaujā, uzņēmumi
objektīvu ainu par sava uzņēmuma darbību, salīdzināt

izaicinājumu, jo lauku teritorijās mazie un vidējie uzņēmumi

sevi

(MVU) nereti ražo produktus ar zemu pievienoto vērtību un
līdzekļu

un

prasmju

izmantot

jaunākās

tehnoloģijas, kā arī nav pietiekama uzņēmumu iesaiste



zināšanu pārnesi.

Eiropas

uzņēmumiem,

pieņemt

Izstrādās

rekomendācijas

inovācijas

politikas

uzlabošanai.


veicinātu augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanu,
uzņēmēju un zinātniski pētniecisko institūciju sadarbību un

citiem

faktiem, nevis pieņēmumiem.

klasteros un citās sadarbības struktūrās. Lai saglabātu šo
uzņēmumu izdzīvošanu, izšķiroša loma ir inovācijām, kas

ar

lēmumumus par uzņēmuma attīstību, balstoties uz

konkurētspēju, reģionos ir neliels inovatīvo uzņēmumu skaits.
trūkst

novērtēšanas instrumentu

varēs identificēt savas stiprās un vājās puses, iegūt

Partnerreģioniem ir daudz kopīgu ekonomiskās attīstības

Tiem

procesa

Identificēs 2 labās prakses piemērus , lai tos

var

pārņemt partneri.


Izstrādās rīcības

plānu Eiropas Savienības darbības

programmu inovācijai.

Projekta atklāšanas pasākumā partneri dalījās pieredzē par
uzņēmējdarbības situāciju

reģionos, inovāciju attīstības



ieviešanas jomā.

tendencēm un atbalsta instrumentiem. Latvijā un Vidzemes
reģionā 30% uzņēmumu ir aktīvi inovatori, tikai 1% no visām
investīcijām nāk no ārējiem resursiem, 57% inovatīvo
uzņēmumu savstarpēji sadarbojas. Labs piemērs ir tūrisma un
pārtikas klasteri, veidojot platformu sadarbībai un inovāciju
attīstībai. Starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu
zinātnes, ekonomikas un inovāciju jomā īstenos arī RATIO
projekts.

Apgūs partnervalstu pieredzi inovāciju atbalsta un



Izstrādās rīcības plānu klāsteru un starptautiskās
sadarbības alianses izveidei.

RATIO projekta atklāšanas pasākumā VPR pārstāvēja projekta
vadītāja Laima Engere un eksperte Rita Merca. Vairāk
informācijas par Interreg Europe programmas projektu
RATIO šeit.

Projekta mērķis ir uzlabot reģionālo politiku un Eiropas
Savienības darbības programmas mazo un vidējo uzņēmumu
inovācijas

atbalstam.

Tas

atbilst

Nacionālās

darbības

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritātei 1.2:
“Sekmēt uzņēmumu investīcijas pētniecībā un inovācijās,
veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, pētniecības un

Laima Engere

izstrādes centriem un augstākās izglītības nozari, jo īpaši

Projekta vadītāja

veicināt investīcijas produktu un pakalpojumu attīstībā”, kā arī
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Projekta RATIO ietvaros aizvadīta kārtējā VPR Uzsākts darbs pie projekta Destination SMEs
pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistu tikšanās

14. jūnijā Interreg Europe programmas projekta “Reģionālie

VPR kopā ar partneriem no Francijas, Somijas, Slovēnijas,

pasākumi darbības programmu inovācijai” (RATIO) ietvaros

Maltas, Itālijas un Īrijas sācis darbu Interreg Europe

notika VPR Vidzemes uzņēmējdarbības centra organizēta

sadarbības

programmas

pašvaldību speciālistu kārtējā tikšanās, kuras laikā tika pārrunāti

veicināšana

tūrisma

aktualitātes un plāni saistībā ar uzņēmējdarbības projektu

Projekta uzsākšanas sanāksmē Ļubļanā, Slovēnijā tika

ieviešanu. Speciālisti tika iepazīstināti ar plānotajām projekta

pārrunāti galvenie ar projekta veiksmīgu īstenošanu saistītie

RATIO aktivitātēm un nepieciešamo iesaisti no pašvaldību puses.

jautājumi, uzsvērtas katra projekta partnera atbildības sfēras

Projekta RATIO mērķis ir uzlabot reģionālo politiku un darbības
programmas mazo un vidējo uzņēmumu inovācijas atbalstam.

projektā

galamērķos”

“Uzņēmējdarbības
(Destination

SMEs).

un panākta vienošanās par turpmākām, secīgām projekta
aktivitātēm.

Tāpat sanāksmes laikā speciālisti tika iepazīstināti ar projektu

Projekta Destination SMEs galvenais mērķis ir uzlabot

„Atbalsts eko inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos” (SUPER),

tūrisma sektora mazo un vidējo komersantu konkurētspēju,

kura mērķis ir atbalstīt eko inovāciju virzību starptautiskajos

attīstot tūrisma galamērķu pārvaldību. Lai to risinātu,

tirgos.

projekta ietvaros tiks identificēti labās prakses piemēri

Sanāksmes laikā tika pārrunātas un plānotas nākotnes
uzņēmējdarbības aktivitātes Vidzemes plānošanas reģionā, kā,
piemēram,

tika

spriests

par

nepieciešamību

izpētīt

uzņēmējdarbības atbalsta labās prakses piemērus ārvalstīs, kā arī

tūrisma galamērķos Eiropā, īstenojot starpreģionu pieredzes
un zināšanu apmaiņas pasākumus. Tiks analizēti valsts
līmeņa politikas plānošanas dokumenti, kā arī tiks veicināta
starpinstitucionālā un starpnozaru sadarbība.

pašvaldību speciālisti norādīja uz jautājumiem, kur pašvaldībām

Projekta rezultātā plānots pilnveidot valsts līmeņa politiskos

būtu nepieciešams atbalsts, lai efektīvāk atbalstītu un veicinātu

plānošanas dokumentus, uzlabojot institucionālās spējas

uzņēmējdarbību reģionā.

efektīvai tūrisma galamērķu pārvaldībai.

Tikšanās ar pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem tiek

VPR projekta atklāšanas sanāksmē pārstāvēja projekta

organizētas vairākas reizes gadā, ar mērķi veicināt dialogu starp

vadītāja Rūta Vasermane un projekta eksperte Lienīte

VPR pašvaldībām un dalīties pieredzē uzņēmējdarbības atbalsta

Priedāja-Klepere. Vairāk par projektu lasiet šeit.

aktivitātēs. 2016. gada 14. jūnija sanāksme tika rīkota projekta
RATIO ietvaros, ar galveno mērķi iepazīstināt ar projekta
aktivitātēm un plānotajiem rezultātiem.
Vairāk informācijas par Interreg Europe programmas projektu
RATIO šeit.

Laima Engere

Rūta Vasermane

Projekta vadītāja

Projekta vadītāja
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Tiks veicināta eko inovāciju virzība starptautiskajos tirgos
izstrādātas metodoloģijas tiks veikta partneru reģionu
videi draudzīgu inovāciju jomā darbojošos MVU
vajadzību apzināšana un analīze, videi draudzīgu
inovāciju

komercializācijas

un

internacionalizācijas

šķēršļu un potenciāla analīze, kā arī labo prakšu
Maijā tika uzsākts projekts “Atbalsts eko inovāciju virzībai

pārņemšana šādu uzņēmējdarbības un inovāciju jomu

starptautiskajos tirgos” (SUPER), kura mērķis ir attīstīt videi

atbalstam un attīstīšanai no ārvalstīm, kā rezultātā tiks

draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas

izstrādāts rīcības plāns atbalsta instrumentu pilnveidei,

partneru reģionos. Projektā ir iesaistīti 10 partneri no deviņām

lai uzlabotu reģionu MVU konkurētspēju un inovāciju

Eiropas Savienības valstīm – Zviedrijas, Dānijas, Spānijas,

kapacitāti.

Nīderlandes, Polijas, Īrijas, Latvijas (VPR) un Lietuvas.



Projekta atklāšanas sanāksme notika 10. maijā, Zviedrijā,
Linčepingā, kuras viens no galvenajiem mērķiem bija iepazīties
ar inovāciju atbalsta vidi katrā partnera valstī, kā arī strādāt pie
modeļa, kā organizēt un veicināt pieredzes apmaiņas procesu

Tiks izstrādātas rekomendācijas šīs jomas valsts sektora
iesaistītajām pusēm;



Tiks veicināta Vidzemes reģiona videi draudzīgu MVU
konkurētspēja un inovāciju kapacitāte.

starp partneriem. Tāpat tika lemts un diskutēts par metodēm,

SUPER projekta atklāšanas pasākumā VPR pārstāvēja projekta

kuras izmantot analizējot mazo un vidējo uzņēmēju vajadzības,

vadītāja Laima Engere un eksperts Kristaps Ročāns. Eiropas

lai virzītu eko inovācijas starptautiskos tirgos.

Reģionālā attīstības fonda “Interreg Europe 2014.-2020.

SUPER projekta ietvaros Vidzemes plānošanas reģionā:


Tiks

identificēti

un

analizēti

videi

draudzīgas

uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta instrumenti
partneru reģionos;


Pēc

vienotas

Linčepingas

Universitātē

gadam” programmas finansētā projekta SUPER ieviešanas
termiņš — 2021. gada marts.
Laima Engere
Projekta vadītāja

(Zviedrija)

VPR IZAUGSME
VPR sveic kolēģus ar akadēmiskajiem panākumiem!
VPR administrācijas darbinieku –
maģistrantūras absolventu
–
pulciņu jūnijā papildināja divi
kolēģi.
Latvijas Universitātes
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultātē
Telpiskās
attīstības
plānotāja maģistra grādu un
profesionālu kvalifikāciju ieguva
VPR
Teritorijas
plānošanas
nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa, kura
aizstāvēja maģistra darbu ar
tematu “Vidzemes mazo pilsētu
attīstības
iespējas,
Raunas
piemērs”. Mazo pilsētu attīstība ir izaicinājums ne vien Vidzemē.
Ieva atzīst, ka studiju process ir bijis gan interesants, gan arī liels

pārbaudījums saviem spēkiem, uzņemoties lietas, kas sākotnēji
likušās neiespējamas. Studiju laikā iegūtās zināšanas un izstrādātā
maģistra darba atziņas ļaus pilnveidot gan Teritorijas plānošanas
nodaļas darbu, gan stiprināt arī visas VPR administrācijas
kompetenci. Lielu paldies Ieva saka VPR administrācijas vadītājai
Gunai Kalniņai-Priedei un kolēģiem par atbalstu studiju procesā
un maģistra darba izstrādes laikā.
Savas prasmes Ieva ir lieliski apliecinājusi, vadot VPR Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas un VPR Attīstības programmas izstrādi. Šie
attīstības plānošanas dokumenti ir būtisks balsts visa reģiona
izaugsmei. Vidzemes Augstskolu ar sociālo zinātņu maģistra grādu
un sabiedrības pārvaldes vadītāja profesionālo kvalifikāciju
absolvēja VPR sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Rubulis
(maģistra darba temats – “Latvijas sporta federāciju
caurspīdīgums un to ietekmējošie faktori”).
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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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