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Vidzemes plānošanas reģiona 
Izdevums reizi 2 mēnešos 

Novembris/Decembris 2015 

Atskats uz 2015. gadu 

VPR Attīstības padome izvēlējusies pārstāvi Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā 

Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs 

Harijs Rokpelnis izraudzīts par Vidzemes 

novadu pastāvīgo pārstāvi Eiropas 

Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību 

kongresā, kurā darbojas 648 pārstāvji no 

47 valstīm. 

“Izpratne par kongresā notiekošo man ir, 

taču, protams, pirmais pienākums būs 

detalizētāka iepazīšanās ar tā darbu. 

Pirmajā kongresa tikšanās reizē būs 

uzmanīgi jāvēro un jāizprot notiekošais, un šajā ziņā man palīdzēs 

pozitīvā pieredze Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības 

programmas Uzraudzības komitejā. Protams, esmu gatavs vērsties 

pie saviem kolēģiem citās Vidzemes pašvaldībās, gadījumos, kad 

nepieciešams saskaņot vienotu nostāju vai apkopot viedokļus. 

Esmu gatavs godam pārstāvēt Mazsalacas novadu un visu Vidzemi 

starptautiskajā līmenī. Ceru uz sadarbību arī ar pārējiem Latvijas 

pārstāvjiem kongresā – līdzšinējā pieredze liecina, ka Latvijas 

delegātu viedokļi saskan daudzos jautājumos,“ atzina Harijs 

Rokpelnis, Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs, kurš saņēma 

10 balsstiesīgo VPR Attīstības padomes sēdes dalībnieku atbalstu. 

Deviņas balsis tika Raunas novada domes priekšsēdētājai Evijai 

Zurģei. 

Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa prioritātes ir vietējo un 

reģionālu pašvaldību kvalitātes veicināšana un cilvēktiesību 

situācijas uzlabošanās; ekonomiskās un fiskālās krīzes radīto 

izaicinājumu risināšana un savstarpējās sadarbības un partnerības 

attīstība. 

Vidzemes spēks ir kopīgā darbā! 
Aizvadītais gads neapšaubāmi bija ļoti darbīgs un nozīmīgs. Gada 

pirmajā pusē Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības 

padome apstiprināja VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030 un 

VPR Attīstības programmu 2015.-2020. gadam. Šajos 

dokumentos ietvertā Vidzemes reģiona vīzija balstās uz trim 

virzieniem – “Cilvēks”, “Ekonomika” un “Teritorija”. Atskatoties 

uz iepriekšējo gadu, katrā no šiem virzieniem jau esam spēruši 

vairākus soļus uz priekšu un esam demonstrējuši, ka spējam ne 

tikai izvirzīt augstus mērķus, bet arī strādāt, lai tuvotos to 

sasniegšanai. 

Pagājušajā gadā ir sākts darbs pie vairākiem jauniem projektiem, 

paverot jaunus apvāršņus mūsu spējām un reizē radot arī jaunus 

un aizraujošus izaicinājumus. Par to paldies gan mūsu sadarbības 

partneriem, kuri saskata VPR prasmes un potenciālu sabiedrībai 

nozīmīgu jautājumu risināšanā, gan VPR darbiniekiem, kuru spēja 

uzņemties un apgūt arvien jaunas lietas kārtējo reizi pierāda 

augsto kvalitāti un profesionālo attieksmi pret darbu. 

Turpinām pārstāvēt visa reģiona pašvaldību intereses dažādos 

līmeņos – gan nacionālā, gan starptautiskā. Pateicoties Eiropas 

Savienības finansējumam, turpinām strādāt, lai uzlabotu dzīves 

apstākļus Vidzemes reģionā. Plānošanas reģionu potenciāls 

noteikti nav izsmelts – 2016. gadā mums jāpierāda, ka spējam 

prasmīgi tikt galā ar jaunajām funkcijām, tādējādi domājot par 

vēl plašāku izaugsmi nākotnē. Reģiona kā vienota veseluma 

attīstība ir panākumu atslēga. 

VPR uz 2016. gadu raugās kā uz stabilitātes gadu. Jauno projektu 

un jauno funkciju nostiprināšana pārējo pasākumu klāstā būs 

sarežģīts, taču tajā pašā laikā pilnīgi noteikti īstenojams 

uzdevums. Neskatoties uz to, ka šobrīd valsts līmenī domājam 

par jauno valdību, un 2016. gads sākas ar izaicinājumiem Latvijai 

un pārējai Eiropai, ir jāapzinās, ka pārmaiņu procesā tikai 

kopīgiem spēkiem var nodrošināt pozitīvu iznākumu. 

Koncentrēsimies uz sadarbību un kopīgas izpratnes veidošanu! 

Lai 2016. gadā mums visiem ir arvien nerimstoša 

enerģija, daudz jaunu ideju, spēks, veiksme un 

izturība to realizācijā!  
 

Hardijs Vents 

Vidzemes plānošanas reģiona 

Attīstības padomes priekšsēdētājs 

http://www.vidzeme.lv
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VPR JAUNUMI 
Atskats uz 2015. gadu 

 

Apstiprina Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju un programmu 

VPR Attīstības padomes sēdē 27. jūnijā apstiprināti ilgtspējīgas 

attīstības dokumenti - VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. 

gadam, kā arī VPR Attīstības programma 2015.-2020. gadam. 

Izstrādātie attīstības plānošanas dokumenti iezīmē reģiona 

nozīmīgākos attīstības virzienus ilgtermiņā, aktualizējot 

sasniegto un veicinot turpmāk nepieciešamās izmaiņas. 

”Līdz šim ir ieguldīts liels darbs, lai sagatavotu šos dokumentus, 

taču vēl vairāk darāms, lai izvirzītos mērķus sasniegtu. Šeit 

saredzu savu lomu ne vien Vidzemes plānošanas reģionam, bet 

katram reģiona iedzīvotājam,” sacīja VPR administrācijas 

vadītāja Guna Kalniņa – Priede. 

Attīstības plānošanas dokumentos ietvertā vīzija paredz 

fokusēties uz Vidzemi kā talantīgus un darbīgus cilvēkus 

piesaistošu, labi savienotu, iekšēji integrētu un drošu reģionu, 

kas spēj elastīgi piemēroties izaicinājumiem, ir konkurētspējīgs 

un tiecas uz izcilību reģiona viedās specializācijas jomās. 

Akcentēta sabiedrības un vietas nozīme attīstības procesos. 

Vidzemes vīzija balstās uz trīs stratēģisko virzienu – cilvēks, 

ekonomika, teritorija – kopuma. 

Vidzemes stratēģiskais mērķis līdz 2030. gadam ir sekmēt 

līdzsvarotu reģiona sociālo, ekonomisko un teritoriālo attīstību, 

kā arī īstenot elastīgu un integrētu starpsektoru attīstības 

politiku, kas nodrošina reģiona ekonomisko un teritoriālo 

priekšrocību izmantošanu iedzīvotāju labklājības un 

drošumspējas palielināšanai. 

Lai nodrošinātu veiksmīgu attīstības plānošanas dokumentu 

realizāciju un izvirzīto mērķu un prioritāšu sasniegšanu, tiks 

ieviesta VPR uzraudzības un izvērtēšanas sistēma, kas būs 

nepārtraukts informācijas ieguves un analīzes process, kuru 

veido vispārējie attīstības uzraudzības rādītāji (rezultatīvie 

rādītāji), attīstības programmas rīcību uzraudzības rādītāji. 

Attīstības plānošanas dokumenti publicēti VPR tīmekļa vietnē. 

Vidzemes mērķu sasniegšanai noteiktās ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes 

Ieva Kalniņa 

Teritorijas plānošanas 

nodaļas vadītāja 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/regiona_attistibas_planosanas_dokumenti/
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 CILVĒKS 

Vidējā termiņa mērķis: Uzlabot sociālo un veselības pakalpojumu pieejamību 

Pagājušā gada decembrī VPR sāka projekta ”Vidzeme iekļauj” 

īstenošanu. Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta laikā līdz 

2022. gada beigām tiks palielināta Vidzemes reģionā ģimeniskai 

videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

pieejamība dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas 

atrodas ārpusģimenes aprūpē. 

 

 

 

Projektā paredzētie pasākumi: 

 Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde; 

 Deinstitucionalizācijas plāna izstrāde; 

 Valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) un bērnu sociālās 

aprūpes centru reorganizācijas plānu izstrāde; 

 VSAC personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) 

sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā; 

 Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Vidzemes 

reģiona personām ar GRT; 

 Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem; 

 Speciālistu apmācība; 

 Informatīvi un izglītojoši pasākumi. 

Jau šī gada aprīlī noslēgsies “BUILD UP Skills FORCE” projekts, 

kura mērķis ir sekmēt kvalificētu strādnieku, kuriem ir zināšanas 

un prasmes zema energopatēriņa ēku būvniecībā un 

atjaunošanā, pieejamību būvniecības nozarei. Pagājušajā gadā 

projekta partneri izstrādāja izglītības programmas ”Ēku 

siltināšanas darbi un energoefektīva atjaunošana” un 

”Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi”. Šīs programmas ir 

paredzētas būvniecības nozarē strādājošajiem un profesionālo 

izglītības iestāžu un mācību centru pasniedzējiem— jau 2016. 

gada sākumā ir plānotas pilotapmācības abām minētajām 

grupām. 

Programmu ietvaros dalībnieki iegūs kā teorētiskas, tā arī 

praktiskas zināšanas par energoefektīvu jaunu ēku būvniecību 

un esošo ēku atjaunošanu. Viņi iepazīsies ar dažādiem 

siltumizolācijas materiāliem, to īpašībām, logu un jumtu 

siltināšanas principiem un metodēm, ventilācijas sistēmu, 

efektīvu apkures un karstā ūdens sistēmu izbūves principiem, kā 

arī ar dažādu atjaunojamo energoresursu izmantošanas 

iespējām apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. 

Par iespēju pieteikties strādnieku pilotkursam ziņosim jau 

tuvākajā laikā, tāpēc sekojiet aktuālajai informācijai projekta 

mājaslapā.  

 

Vidējā termiņa mērķis: Veicināt darba tirgus un izglītības ciešāku sasaisti 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vidzeme_ieklauj
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/profesionalas_pilnveides_izglitibas_programmu_izstrade_energoefektivu_eku_buvniecibas_prasmju_pilnveidei_latvija_build_up_skills_force
http://www.rpr.gov.lv/bus-force/
http://www.rpr.gov.lv/bus-force/
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EKONOMIKA 
Vidējā termiņa mērķis: Pilnveidot uzņēmējdarbības un inovāciju vidi 

2015. gadā turpinājās projekta 

”Atvērtās ģeogrāfiskās 

informācijas pārņemšana, 

izmantojot saistīto datu inovatīvus 

servisus” (”SDI4Apps”) ieviešana. 

Projekta mērķis ir sniegt izpratni pašvaldībām, uzņēmējiem, 

iedzīvotājiem un citiem interesentiem par INSPIRE direktīvas un 

citu Eiropas Komisijas iniciatīvu kā Copernicus, GEOSS un INSPIRE 

pielietojamību. 19 projekta partneri no Čehijas, Itālijas, Norvēģijas, 

Latvijas, Īrijas, Slovēnijas, Slovākijas, Grieķijas un Kipras turpina 

aktīvu darbu pie datu ievākšanas un apstrādes pilota aplikāciju 

izstrādei. 

Projekta ietvaros ir izveidotas 6 pilota aplikācijas: iedzīvotāju 

iesaiste dabas parku aizsargājamo sugu un vēsturiskā mantojuma 

saglabāšanas aplikācija, tūrisma interešu punktu aplikācija, sensoru 

datu izmantošanas aplikācija, zemes izmantojuma veidu kartēšanas 

aplikācija, eAtlasa veidošana ar spēles elementiem jauniešiem, kā 

arī ekosistēmu novērtēšanas aplikācija tūrisma veicināšanai. Ar 

tehnisko informāciju angļu valodā par katru aplikāciju var 

iepazīties šeit.  

Projekta rezultātā tiks pilnveidotas zināšanas par ģeoportālu 

izveidošanu un uzturēšanu, iegūtas papildus prasmes par mobilo 

aplikāciju izmantošanu caur dažādām pilotaktivitātēm (viena no 

tām tiks īstenota arī VPR teritorijā), iegūti jauni sadarbības 

partneri, iespēja veidot un piedalīties jaunos projektos, iespēja 

popularizēt Vidzemes labās prakses un pieredzi starptautiskā 

līmenī. Būtisks sasniedzamais rezultāts ir informācijas platformas 

izveidošana, kas var tikt izmantota biznesa modelēšanai, 

nodrošinot ilgtspējīgu biznesa attīstību. 

Projekta ietvaros izstrādātie risinājumi tiks vērsti uz dažādām 

interesentu grupām kā ekspertiem, vietējiem iedzīvotājiem, NVO 

pārstāvjiem, uzņēmējiem, kas projekta ietvaros apkopotos 

telpiskos datus varēs izmantot dažādu jomu attīstības veicināšanai 

un informācijas ērtākai lietošanai.   

Vidējā termiņa mērķis: Pilnveidot uzņēmējdarbības un inovāciju vidi 

2015. gadā tika apstiprināts projekts ”Pieci 

klasteri starpnozaru 

izcilībai” (5FOREXCELLENCE). Projekta ietvaros 

VPR attīstīs klastera vadības izcilību kā Latvijas augstvērtīgas un 

veselīgas pārtikas klastera biedrs un starptautiskās sadarbības 

koordinators.  5FOREXCELLENCE projektā ir iesaistīti arī Latvijas 

informācijas tehnoloģiju klasteris (vadošais partneris), Latvijas 

Loģistikas asociācija, Igaunijas informācijas tehnoloģiju un 

Telekomunikāciju asociācija un NetPort Karlshamn AB Zinātnes 

parks (Zviedrija). Projekta būtiskākā pievienotā vērtība būs 

uzlabota iesaistīto klasteru vadība un attīstīti jauni pakalpojumi, 

kas ilgtermiņā ļaus klasteriem darboties efektīvāk un sasniegt 

labākus rezultātus. Ļoti būtiska projekta inovācija ir starp-

industriju (pārtika, loģistika un IT) sadarbības veicināšana, kas 

ļaus attīstīt inovatīvas pieejas pārtikas loģistikai un IT risinājumu 

ieviešanai gan pārtikas ražošanas, gan loģistikas procesos.  

 
 
 

Projekta mērķi: 

Uzlabot projektā iesaistīto klasteru vadību; 

Sekmēt profesionālu uzņēmējdarbības pakalpojumu attīstību 
projektā iesaistītajos klasteros; 

Attīstīt projektā iesaistīto klasteru starp-industriju un 
starptautiskās sadarbības kapacitāti; 

Izplatīt informāciju citiem klasteriem par klasteru vadības 
izcilības prakses ietekmi klasteru darbības snieguma uzlabošanai. 

 
Projekta pasākumi: 

Projektā iesaistīto klasteru salīdzinošā novērtēšana un 
sertificēšana atbilstoši Eiropas klasteru ekselences iniciatīvas 
(ECEI) metodoloģijai; 

Projektā iesaistīto klasteru vadības apmācības; 

Iespējamo un klasteros attīstāmo uzņēmējdarbības pakalpojumu 
identificēšana un plānošana; 

Projekta rezultātu publicitātes nodrošināšana. 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/atvertas_geografiskas_informacijas_parnemsana_izmantojot_saistito_datu_inovativus_servisus_sdi4apps
http://jauna.vidzeme.lv/upload/SDI4Apps_Flyer_A4_October.pdf
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/pieci_klasteri_starpnozaru_izcilibai_5forexcellence
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EKONOMIKA 
Vidējā termiņa mērķis: Uzlabot energojautājumu pārvaldību 

Vidējā termiņa mērķis: Pilnveidot dabas kapitāla apsaimniekošanu 

2015. gadā tika apstiprināts 

projekts ”Partnerība jaunas 

enerģētikas vadībai” (PANEL 

2050). PANEL projekta 

mērķis ir izveidot noturīgus 

vietēja (pašvaldības vai komūnas) līmeņa ilgtspējīgas enerģētikas 

sadarbības tīklus, kuri kalpotu par paraugu citiem un kuros 

attiecīgās vietējas nozīmes ieinteresētās puses organizācijas kopīgi 

veidotu vietējās enerģētikas vīzijas, stratēģijas un rīcības plānus 

pārejai uz tādu sabiedrību, kurā 2050. gadā būtu zema atkarība no 

oglekļa resursiem. 

ES ir mērķis līdz 2050. gadam samazināt radītās emisijas par 80 – 

95%, salīdzinot ar 1990. gada apjomu. Lai ES sasniegto šo mērķi, 

dalībvalstu valsts pārvaldes iestādēm un it īpaši reģionālām 

iestādēm jāizstrādā enerģētikas politika un plāni, kuri būtu 

vietējiem apstākļiem pielāgoti un to izstrādē būtu iesaistītas 

vietējas mēroga ieinteresētās puses, to skaitā privātā sektora 

enerģētikas industrijas un pilsoniskās sabiedrības spēlētāji, kuri 

pievērsušies gan enerģijas ražošanai no atjaunojamiem resursiem, 

gan energoefektivitātes jautājumiem. Centrāl- un Austrumeiropas 

valstīs no atjaunojamiem energoresursiem saražotas enerģijas 

īpatsvara pieaugums ir mazāks nekā vidēji Eiropā kopumā, kas 

norāda uz nepieciešamību CAE valstīs pastiprināt centienus, lai 

sasniegtu ES 2020 mērķus. Daži no šo centienu izaicinājumiem CAE 

valstīs ir: 

1)ilgtspējīgas attīstības jautājumu zema prioritāte; 

2)vietēja mēroga enerģētikas vadības spēju zema kapacitāte; 

3)sadarbības trūkums, lai kopīgi risinātu līdzīgas problēmas. 

Lai cīnītos ar šiem izaicinājumiem CAE valstīs, ir uzsākts PANEL 

projekts, kura mērķis ir attīstīt jomas līderu spējas un koordinētu 

rīcību, kuri savukārt dos iespēju attiecīgās vietējas nozīmes 

ieinteresētās puses organizācijām dažādās CAE valstīs, to reģionos 

izveidot ilgtspējīgas enerģētikas sadarbības vietējus tīklus, kuri 

kalpotu par paraugu citiem.  

Septembrī tika dots starts projektam ”Inovatīva, ilgtspējīga attīrīšana” (INSURE). Projekta ietvaros 

septiņi projekta partneri no Zviedrijas, Somijas un Latvijas izstrādās alternatīvas piesārņoto vietu 

attīrīšanas metodes, šo vietu pārraudzīšanas metodes, kā arī tehniskos rīkus darbam ar 

piesārņotajām vietām.  

Projekta mērķi: 

 Palielināt ilgtspējīgu piesārņoto vietu attīrīšanas metožu izmantošanu Centrālbaltijas reģionā; 

 Uzlabot Centrālbaltijas reģiona piesārņoto vietu attīrīšanas vadības metodes; 

 Uzlabot Centrālbaltijas reģiona piesārņoto vietu vizualizāciju un prioritizēšanu. 
 

Projekta pasākumi: 

 Atšķirīgu attīrīšanas metožu testēšana pilotteritorijās Zviedrijā, Somijā un Latvijā; 

 Piesārņoto vietu vadības metožu izstrāde; 

 Piesārņoto vietu vadības tehnisko rīku izstrāde; 

 Informācijas pieejamības nodrošināšana. 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/partneriba_jaunas_energetikas_vadibai_panel_2050
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/partneriba_jaunas_energetikas_vadibai_panel_2050
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/inovativa_ilgtspejiga_attirisana_insure
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Atskats uz 2015. gadu 

 

EKONOMIKA 
VPR ES fondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs 2015. gadā 

Informācijas sniegšanā laika posms starp pagājušo un esošo ES 

struktūrfondu apguves periodu varēja šķist tāda kā klusā sezona, 

taču pagājušais gads pierādīja pretējo. Galvenokārt klientu rosināti 

kopš 2015. gada sākuma esam noorganizējuši deviņus pieprasītus 

un labi apmeklētus seminārus. Lielākā daļa no tiem bija veltīti 

tādām aktualitātēm ES struktūrfondu apguvē kā Publisko 

iepirkumu likuma grozījumi, efektīva komunikācija un veiksmīga 

sadarbība ar medijiem, projektu arhivēšanas pamatprincipi, 

būvniecības likuma izmaiņas un energoefektivitātes aktualitāte ES 

fondu projektos.  

2015. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, tika organizēti vairāki 

pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējdarbības speciālistiem un 

citām mērķa grupām. Pieredzes apmaiņas braucieni tika rīkoti ar 

mērķi pavērot, kā līdzīgus projektus ievieš arī citviet, ar kādām 

grūtībām, vai gluži otrādi, cik viegli tos bijis īstenot. Apmainoties ar 

pieredzi, ieteikumiem un redzot, cik daudz ir paveikts, varam 

mācīties gan no pieļautajām kļūdām, gan no veiksmīgās pieredzes.  

Iepriekš jau vairākkārtēji minēts, ka 2015. gads ir bijis pārejas gads 

Vidzemes plānošanas reģiona Struktūrfondu informācijas un 

uzņēmējdarbības centram (turpmāk - Centrs). Centrs vēl 

popularizēja ES struktūrfondus, bet saskaņā ar “Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas 

perioda vadības likums” šobrīd kā vienīgais konsultants un 

informācija sniedzējs ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. 

Centrs pakāpeniski kļūs par vienas pieturas aģentūru uzņēmēju 

atbalstam, nodrošinot nepieciešamo zināšanu minimumu 

uzņēmējdarbības uzsākšanai. Lai gan Centrs oficiāli savu darbību ar 

uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātēm uzsāka tikai 2015. gada 

aprīlī, nepilna gada laikā ir īstenotas vairākas nozīmīgas aktivitātes: 

 Centrs ir konsultējis jaunus un pieredzējušus uzņēmējus par 

atbalsta instrumentiem uzņēmējdarbības attīstībai gan 

klātienē, gan elektroniski 

 Centrs ir iniciējis un noorganizējis trīs VPR pašvaldību 

uzņēmējdarbības speciālistu sanāksmes, trīs dažādos 

novados, kuru laikā diskutēts par sadarbības iespējām, kā 

arī pašvaldībām bijusi iespēja dalīties pieredzē par to, kā 

uzņēmējdarbība tiek veicināta katrā novadā.  

 2015. gadā Centrs ir arī organizējis vairākus izglītojošus 

seminārus Vidzemes uzņēmējiem. 2015. gada pavasarī, 

Smiltenē tika organizēts seminārs “Pirmie soļi 

uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Tā noslēgumā savā pieredzē 

par uzņēmējdarbības pirmajiem soļiem un grūtībām dalījās 

SIA 80art. Vasarā Centrs piedalījās Vidzemes veiksmes 

stāstu godināšanā, kur apbalvojumus saņēma katra 

Vidzemes novada uzņēmēji, kas veiksmīgi īstenojuši kādu ES 

struktūrfondu projektu. Savukārt rudens pusē Centrs 

noorganizēja divus seminārus “Priekšnosacījumi veiksmīgai 

projektu realizācijai”, kur apmeklētāji iepazinās ar radošām 

metodēm, lai ģenerētu jaunas un inovatīvas idejas, un “E-

komercijas tendences 2016. gadā”, kur SIA Efumo pārstāvis 

stāstīja par galvenajiem principiem, kas jāievēro, lai e-

komercijas aktivitātes būtu veiksmīgas un iepazīstināja ar 

galvenajām tendencēm, kas sagaidāmas 2016. gadā. 

2016. gadā papildus iepriekš minēto aktivitāšu īstenošanai iecerēts 

uzsākt jaunas iniciatīvas. Plānojam īpaši strādāt ar jauniešiem, lai 

veicinātu biznesa domāšanu, kā arī plānojam koordinēt Vidzemes 

uzņēmēju biznesa kontaktu veidošanos ar ārvalstu uzņēmējiem.  

http://www.vidzeme.lv
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VPR JAUNUMI 
Atskats uz 2015. gadu 

 

TERITORIJA 
Vidējā termiņa mērķis: Paaugstināt iedzīvotāju mobilitāti 

Vidējā termiņa mērķis: Uzlabot sabiedriskā transporta sasniedzamību un ātrumu 

Apkopota informācija par skolēnu 

pārvadājumiem Vidzemē 
VPR Sabiedriskā transporta nodaļa sadarbībā ar Autotransporta 

direkcijas ir apkopojusi informāciju par VPR pašvaldību veikto 

skolēnu pārvadāšanu no dzīvesvietas uz mācību iestādi un atpakaļ. 

Būtiskākie secinājumi pēc datu apkopošanas atrodami šeit. 

Piemēram, viena skolēna vešanai dienā vidēji tiek veikti ap 10 

kilometriem, savukārt kopējais skolēnu autobusu nobrauktais 

attālums mācību gada laikā ir tikai trīs reizes mazāks nekā regulāro 

pārvadātāju nobrauktais visa gada laikā. 

“Esam apzinājuši mūsu reģionā esošo situāciju skolēnu 

pārvadājumu jomā un tas var kalpot par pamatu meklēt 

efektīvākos risinājumus šī pakalpojuma nodrošināšanai. Vairums 

pašvaldību skolēnus ved ar Latvijas - Šveices sadarbības 

programmas ietvaros iegādātiem autobusiem, kas ir vairāk nekā 6 

gadus veci, citās pašvaldībās autobusi ražoti vēl agrāk, līdz ar to 

izdevumi transporta līdzekļu ekspluatācijai arvien pieaug,” saka 

VPR Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs Lotārs Dravants, 

“piemēram, šobrīd Naukšēnu, Rūjiena, Smiltenes un Raunas 

novadi, rūpīgi izvērtējot izmaksas, ir daļēji atteikušies no skolēnu 

autobusiem. Tā vietā, sadarbojoties ar vietējiem pārvadātājiem, 

izveidoti jauni regulārie maršruti, kas aizvieto līdz tam veiktos 

skolēnu pārvadājumus. Tuvākajā laikā šo pašvaldību sarakstam 

pievienosies arī Priekuļi un Beverīna.” 

 

Izmaiņas sabiedriskā transporta    

pasažieru ērtībām  

2015.gadā VPR Sabiedriskā transporta nodaļa regulāri apzinājusi 

autobusu maršrutu tīklu un izvērtējusi tā funkcionalitāti. Sadarbībā 

ar novadu pašvaldībām, pasažieru pārvadātājiem un ņemot vērā 

iedzīvotāju ieteikumus, veiktas izmaiņas 98 autobusu maršrutos un 

vilcienu kustības sarakstos. 

Atjaunotais Valmiera – Rīga maršruta 

mikroautobuss ekspresis kļuvis klientu 

pieprasīts 

Oktobrī atsākuši kursēt mikroautobusa ekspreša reisi Valmiera - 

Rīga – Valmiera bez starppieturām, kas ļauj samazināt kopējo 

brauciena laiku par 30 minūtēm un pasažieriem ceļā starp 

galapunktiem pavadīt ne vairāk kā stundu un 55 minūtes. Šie reisi 

ir turpinājums 2015.gada sākumā īstenotajiem pilotprojektam, kad 

šajā maršrutā vairāku mēnešu garumā tika pārbaudīta 

pakalpojuma nepieciešamība.  

Salīdzinot pilotprojekta rezultātus ar patstāvīgā reisa rezultātiem, 

secināms, ka pārvadāto pasažieru skaits katrā reisā vidēji audzis 

par 30%.  

Optimizēts Madona – Valmiera autobusa reiss 

Rudenī veiktas izmaiņas autobusa reisā Madona – Valmiera – 

Madona. Tiem pasažieriem, kas mēroja ceļu no Madonas līdz 

Valmierai un atpakaļ, neērtības sagādāja reisa uzkavēšanās 

Smiltenē, kas ilga vienu stundu. Pēc izmaiņām pasažieri starp abām 

pilsētām galapunktā var nonākt vismaz stundu ātrāk. Tas arī īsā 

laikā kāpinājis reisā pārvadāto pasažieru skaitu par 20%.   

“Šie ir tikai divi no vairākiem piemēriem, kad sadarbojoties 

pašvaldībām, pārvadātājiem un uzklausot iedzīvotāju ieteikumus, 

varam uzlabot pasažieru pārvadājumus un tas nes pozitīvus 

rezultātus. Arī turpmāk gaidīsim ikvienu konstruktīvu priekšlikumu, 

kas palīdzētu attīstīt regulāro pārvadātāju sniegtos pakalpojumus, 

maršrutus un kustības sarakstus,” saka VPR Sabiedriskā transporta 

nodaļas vadītājs Lotārs Dravants.  

 

http://www.vidzeme.lv
https://infogr.am/skolenu_parvadajumi_vidzemes_planosanas_regiona
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VPR JAUNUMI 
Atskats uz 2015. gadu 

 

TERITORIJA 
Vidējā termiņa mērķis: Uzlabot dzīves kvalitāti 

Vidējā termiņa mērķis: Paaugstināt iedzīvotāju mobilitāti 

2015. gada oktobrī startēja projekts  

“Hanzas vērtības ilgtspējīgai 

sadarbībai” (HANSA), kurā 11 partneri 

no Zviedrijas, Latvijas un Igaunijas 

dažādos līmeņos aktualizēs un popularizēs Hanzas vēsturisko 

mantojumu. Vietējā līmenī tiks attīstīti vietējie tūrisma objekti, 

nacionālajā līmenī — veicināta sadarbība starp pilsētām kopīgu 

tūrisma produktu un piedāvājumu veidošanā, savukārt 

starptautiskajā līmenī taps pārrobežu tūrisma piedāvājumi. 

Projekta rezultātā visa gada garumā pieaugs tūristu skaits Hanzas 

pilsētās un tiks radīti dažādi tūrisma piedāvājumi, kas balstīti 

pārrobežu sadarbībā. Zīmols “Hanzas gastronomija” apvienos 

Hanzas mantojumu ar vietējās gastronomijas vērtībām. 

Projekta mērķu sasniegšanai tiks organizētas divas mācību tūres. 

Viena no tām notika jau oktobra sākumā, kad projekta partneri 

viesojās katrā no deviņām iesaistītajām pilsētām—Cēsīs, Koknesē, 

Limbažos, Straupē, Kuldīgā, Valmierā, Pērnavā, Vīlandē un Visbijā. 

Katrā pilsētā partneri viesojās Tūrisma informācijas centrā, lai 

uzzinātu, kādas aktivitātes katra pilsēta organizē Hanzas 

mantojuma popularizēšanā un tūristu piesaistē. Mācību tūres 

dalībnieki apmeklēja arī muzeju un iepazina pašu pilsētu un tās 

vēstures liecības. 

Otrā tūre notiks 2016. gada aprīlī, kad projekta partneri apmeklēs 

Hanzas pilsētas Lībeku, Lemgo un Luksemburgu, kur apgūs vietējo 

pieredzi Hanzas mantojuma aktualizēšanā un tūrisma veicināšanā. 

Projekta turpinājumā notiks darbs pie padziļinātas Hanzas 

vēstures izpētes gan vietējos, gan ārvalstu arhīvos, kā arī tiks 

strādāts pie jaunu tūrisma pakalpojumu izveides un Hanzas 

mantojuma atpazīstamības uzlabošanas.  

Pagājušā gada novembrī tika apstiprināts 

TENTacle projekts, kura ietvaros VPR 

izstrādās Vidzemes reģiona mobilitātes un 

investīciju plānu 2030. Projekts startēs jau nākamā gada martā, 

un tā ietvaros VPR meklēs risinājumus, kā veicināt ekonomisko 

izaugsmi lauku un no attīstības centriem attālinātās teritorijās, 

uzlabojot iedzīvotāju un uzņēmumu piekļuvi pilsētu centriem un 

transporta mezgliem (t.sk jūras ostām) Ziemeļjūras - Baltijas 

transporta koridorā un kā stiprināt Vidzemes kā tranzītreģiona 

lomu Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas tirgos. TENTacle projektā 

ir apvienojušies 23 partneri no Zviedrijas, Vācijas, Somijas, 

Norvēģijas, Latvijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas un Dānijas. 

Projekta galvenais mērķis ir paaugstināt projektā iesaistīto pušu 

kapacitāti, lai gūtu labumu no TEN-T pamattīkla koridoru 

kapitalizācijas ilgtspējīgai izaugsmei un teritoriālai kohēzijai. TEN-

T pamattīklu koridori ir jauns Eiropas Savienības transporta 

politikas instruments, kam ir liels potenciāls veicināt teritoriju 

attīstību ne tikai tiešā TEN-T tuvumā, bet arī attālinātos reģionos, 

tādējādi sniedzot iegumu visam makroreģionam kopumā. Eiropas 

transporta tīkls (TEN-T) – Eiropas Savienības dzelzceļa, iekšējo 

ūdensceļu, auto, jūras, gaisa un multimodālā transporta 

infrastruktūras vienots tīkls, kuru veido divi līmeņi – pamattīkls un 

visaptverošs tīkls. TEN-T mērķis ir novērst transporta 

infrastruktūras “šaurās vietas“, tādā veidā atvieglojot preču un 

pasažieru pārvadājumus un paaugstinot konkurētspēju un 

ekonomisko izaugsmi.  

Vietējā un reģionālā līmenī TENTacle īstenos 7 pilotprojektus, lai 

parādītu TEN-T pamattīkla koridoru izmantošanas pozitīvo 

pieredzi  un iespējas dažādos reģionos. Sadarbojoties projekta 

mērķgrupām un citām ieinteresētajām pusēm/tirgus 

dalībniekiem, TENTacle projekts izstrādās plānus un stratēģijas 

saturošus politikas dokumentus un biznesa orientētus 

risinājumus. Makroreģionālā līmenī TENTacle analizēs un 

izmantos pilotprojektu rezultātus, lai visas iesaistītās puses 

Baltijas jūras reģionā būtu ieguvējas. 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/hanzas_vertibas_ilgtspejigai_sadarbibai_hansa
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/tentacle
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Uzsākts projekts sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē  

Atbilstoši darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākumam 

“Deinstitucionalizācija” VPR ir uzsācis īstenot projektu “Vidzeme 

iekļauj”. Tā mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi 

pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu 

pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.  

DI ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas personai, kurai ir 

ierobežotas spējas sevi aprūpēt, sniedz nepieciešamo atbalstu, lai 

tā varētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē.  Šīs sistēmas galvenās 

mērķa grupas ir ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, bērni ar 

funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgas personas ar garīga 

rakstura traucējumiem. 

DI ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu, kas personām ar 

invaliditāti nodrošina iespēju vadīt un izvēlēties savu dzīvesveidu 

un dzīvesvietu, piekļūt pakalpojumiem, ko izmanto pārējā 

sabiedrība, un saņemt individuālu atbalstu, ja tāds ir nepieciešams, 

un bērniem rasta iespēja izaugt ģimeniskā vidē. 

Projekta laikā tiks izstrādāts un īstenots detalizēts reģiona 

deinstitucionalizācijas (DI) plāns. Tajā būs noteikti nepieciešamie 

uzlabojumi esošo sociālo pakalpojumu optimālai un ilgtspējīgai 

attīstībai, kā arī sagatavoti priekšlikumi sociālās aprūpes iestāžu 

pārveidei, lai tajās nodrošinātu ģimenisku vidi. Atbilstoši DI plānam 

tiks finansēti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar 

invaliditāti un apmācīti sociālo pakalpojumu sniedzēji. 

Visas projekta darbības tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta 

partneriem - 23 Vidzemes reģiona pašvaldībām, Skangaļu muižas 

Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centru - internātu, Latvijas SOS 

Bērnu ciematu asociāciju, Nodibinājumu “Fonds Grašu Bērnu 

Ciemats”, Valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) “Latgale” un VSAC 

“Vidzeme”. 

2016. gada janvārī uzsāksim sadarbības līgumu slēgšanu ar 
projekta partneriem. Par līgumu slēgšanas detaļām partneru 
kontaktpersonas drīzumā informēsim atsevišķi.  

Projektā iesaistītajām pašvaldībām tiks uzticēta vairāku 
aktivitāšu īstenošana: 

 identificēt pašvaldībā dzīvojošos klientus atbilstoši 
projekta mērķa grupām; 

 līdzdarboties DI plāna izstrādē; 

 iesaistīties projekta ietvaros plānoto iepirkumu 
specifikāciju sagatavošanā; 

 sniegt VPR informāciju par projekta ietvaros 
īstenotajiem sabiedrībā balstītajiem pakalpojumiem 
un mērķa grupām; 

 piesaistīt “sociālo mentoru”; 

 nodrošināt sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniegšanu 
(priekšfinansējot tos un saņemot ikmēneša faktisko 
izmaksu kompensāciju); 

 sadarbībā ar VPR un Labklājības ministriju apkopot, 
analizēt un monitorēt DI rezultātus. 

Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz 2022.gada 
31.decembrim un tā kopējās izmaksas ir 4 331 134,00 EUR, no 
kuriem 85% līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds (3 681 463,90 
EUR). 

*Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pretēji aprūpei ilgstošas 
aprūpes institūcijās, kur cilvēki ir izolēti no plašākas sabiedrības, 
nav pietiekamas kontroles pār savu dzīvi un lēmumiem, kas 
viņus ietekmē, kā arī institūcijas noteikumi ir prioritāri pār 
cilvēka individuālajām vajadzībām. Sabiedrībā balstīti 
pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas 
cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto 
ierobežojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet 
bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē. 

Ineta Puriņa 

Projekta vadītāja 

http://www.vidzeme.lv
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PROJEKTU JAUNUMI 

Startē darbs pie inovatīvas un ilgtspējīgas piesārņoto vietu attīrīšanas Vidzemē  

 

Zviedrijas pilsētā Linčepingā, tiekoties partneriem no Zviedrijas, 

Somijas un Latvijas, kopīgi tika uzsākts darbs pie Centrālā 

Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas projekta 

“Inovatīva, ilgtspējīga attīrīšana” (INSURE). Projekta uzsākšanas 

konferencē tika likti pamati 4 gadus ilgam darbam, lai veicinātu 

inovatīvas un ilgtspējīgas piesārņotu vietu attīrīšanas izplatību 

Centrālbaltijas reģionā.  

Projekta INSURE galvenais mērķis ir samazināt bīstamo vielu un 

piesārņoto vietu ietekmi uz vidi. Samazinot šādu vielu nokļuvi 

gruntsūdeņos un virszemes ūdeņos, tiek mazināta arī kaitīgo 

vielu ieplūde Baltijas jūrā, kas ir aktuāla problēma visām 

projekta dalībvalstīm. Lai to risinātu, projekta ietvaros tiks 

testētas un attīstītas izmaksu efektīvas un ilgtspējīgas 

piesārņoto vietu attīrīšanas metodes. Uzsvars šeit tiks likts uz in 

situ attīrīšanu, kas nozīmē, ka attīrīšana tiek veikta 

piesārņojuma vietā, izmantojot dažādas bioloģiskās metodes, 

aizstājot ierasto piesārņojuma izrakšanas un aizvešanas metodi, 

kas daudzos gadījumos ir ne vien ļoti dārga, bet arī videi 

nedraudzīga. 

VPR projektā piedalās ar pilotteritorijām Vecpiebalgas un 

Burtnieku novados, kur tiks veikta izpēte bijušo pesticīdu 

noliktavu teritorijās, analizēts piesārņojums un veikta tā 

attīrīšana. Latvijā ir identificētas ap 3000 piesārņotas un 

potenciāli piesārņotas vietas, taču it īpaši pašvaldībām trūkst 

zināšanu un pieredzes, kā tās pārvaldīt. Izpēte un attīrīšana 

projekta pilotteritorijās varēs kalpot kā piemērs tam, kā 

turpmāk pašvaldībām vai citiem piesārņoto teritoriju 

īpašniekiem rīkoties, lai efektīvi pārvaldītu un attīrītu 

piesārņotās teritorijas. Uz pētījumu pamata tiks izstrādātas 

stratēģijas, ietverot būtiskākos aspektus, kas būtu jāņem vērā, 

lai izvēlētos atbilstošu piesārņojuma attīrīšanas metodi, kas 

būtu vienlaikus gan izmaksu efektīva, gan arī videi draudzīga. 

No Latvijas projektā kā partneris iesaistījusies arī Valmieras 

pilsētas pašvaldība, kas veiks bijušās SIA "Valmieras Siltums" 

mazuta saimniecības Dzelzceļa ielā attīrīšanu. Savukārt Latvijas 

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) projektā 

iesaistīsies datubāzes, mobilās aplikācijas un GIS darbam ar 

piesārņotajām vietām izstrādē. Šobrīd LVĢMC pārraudzībā 

esošā potenciāli piesārņoto vietu reģistra datu bāze ir 

novecojusi un neefektīva, lai to varētu izmantot kā efektīvu rīku 

piesārņoto vietu pārvaldīšanā. 

Latvijas partneriem šāda starptautiskā sadarbība ar partneriem 

no Austrumgotlandes apgabala administrācijas un Motalas 

municipalitātes (Zviedrija), kā arī no Helsinku universitātes un 

Populus Grupas (Somija) ir īpaši vērtīga, ņemot vērā viņu 

līdzšinējo pieredzi un labās prakses piemērus darbā ar 

piesārņotājām vietām. Vairāk par projektu lasiet šeit. 

 

Maija Rieksta 

Projekta vadītāja 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/inovativa_ilgtspejiga_attirisana_insure
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PROJEKTU JAUNUMI 

Jau pavisam drīz strādājošie varēs apgūt jaunās profesionālās pilnveides programmas 

energoefektīvā būvniecībā  

Noslēgumam tuvojas darbs pie profesionālās pilnveides 

izglītības programmu izstrādes projekta “BUILD UP Skills 

FORCE” ietvaros. Izstrādātas programmas “Ēku siltināšanas 

darbi un energoefektīva atjaunošana” un 

“Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi”, kas sniegs 

padziļinātas un praktiski pielietojamas zināšanas par 

mūsdienīgiem energoefektivitātes risinājumiem. Novembrī 

kārtējā projekta sanāksmē partneri pārrunāja izglītības 

programmu saturu un plānotās apmācības. Nākamā gada 

sākumā plānots pēc šīm programmām veikt pilotapmācības 

divām grupām – potenciālajiem programmu pasniedzējiem un 

strādājošajiem. 

“BUILD UP Skills FORCE” profesionālās pilnveides izglītības 

programmas būs paredzētas būvniecībā strādājošajiem un 

profesionālo izglītības iestāžu un mācību centru skolotājiem. 

Strādnieki un tehniķi, kuri iepriekš apguvuši kādu no 

būvniecības profesijām (I, II, III kvalifikācijas līmenis) vai 

kuriem ir vidējā izglītība ar darba devēja apliecinājumu par 

praktisko darbu pieredzi, noslēdzot 160 stundu mācību 

programmu, iegūs valsts atzītu apliecību par profesionālās 

pilnveides programmas apguvi, kas apliecinās viņu zināšanas 

un prasmes zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībā un 

atjaunošanā. 

Programmu ietvaros dalībnieki iegūs kā teorētiskas, tā arī 

praktiskas zināšanas par energoefektīvu jaunu ēku būvniecību 

un esošo ēku atjaunošanu. Viņi iepazīsies ar dažādiem 

siltumizolācijas materiāliem, to īpašībām, logu un jumtu 

siltināšanas principiem un metodēm, ventilācijas sistēmu, 

efektīvu apkures un karstā ūdens sistēmu izbūves principiem, 

kā arī ar dažādu atjaunojamo energoresursu izmantošanas 

iespējām apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. 

Kursu ietvaros paredzētas praktiskās nodarbības, kuru 

ietvaros dalībnieki veiks praktiskus uzdevumus, kas saistīti ar 

pareizu logu iebūvi, pašlīmējošo lentu izmantošanu, mansarda 

jumtu un jumta renovāciju, savukārt inženierkomunikāciju 

grupa praktiski apgūs termoregulatoru darbību, apkures 

sistēmas regulēšanu, karstā ūdens sistēmas, siltummezglu 

siltināšanu un cauruļvadu montāžas paņēmienus. Apmācību 

laikā vērtēsim biežāk pieļautās kļūdas ēku atjaunošanā un to 

ietekmi uz ēkas enerģijas patēriņu un komfortu telpās. 

Par iespēju pieteikties strādnieku pilotkursam ziņosim jau 

tuvākajā laikā, tāpēc sekojiet aktuālajai informācijai projekta 

mājaslapā. 

VPR VAKANCES 
VPR ir izsludinājis konkursu uz telpiskās attīstības plānotāja vakanci. No pretendentiem sagaidām augstāko izglītību 

transporta plānošanas, telpiskās plānošanas vai ekonomikas jomā (priekšroka pretendentiem ar izglītību teritorijas attīstības 

plānošanā) un darba pieredzi pašvaldībā vai valsts pārvaldes institūcijā attīstības plānošanas jomā. Galvenie pienākumi: 

 piedalīties teritoriju ekonomiskās, sociālās un vides situācijas novērtēšanā, attīstības tendenču identificēšanā un analīzē; 

 piedalīties reģiona attīstības plānošanas dokumentos noteikto politiku, nosacījumu un rīcību ieviešanā un uzraudzībā; 

 piedalīties Baltijas jūras reģiona programmas projekta TENTacle aktivitāšu ieviešanā, vairāk informācijas šeit; 

Plašāk par vakanci lasāms šeit. Pieteikumus gaidīsim līdz 27. janvārim. Papildus informācija: Ieva Kalniņa, Teritorijas 

plānošanas nodaļas vadītāja, tālr. 64116006, 26533464, e-pasts: ieva.kalnina@vidzeme.lv 

Henrijs Rūsis 

Projekta vadītājs  

http://www.vidzeme.lv
http://www.rpr.gov.lv/bus-force/
http://www.rpr.gov.lv/bus-force/
http://www.vidzeme.lv/en/projects/tentacle
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/129590/
mailto:ieva.kalnina@vidzeme.lv
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PĀRTIKAS KLASTERA JAUNUMI 

Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera attīstībā liela loma ārvalstu sadarbībai  

16. decembrī Apē uzņēmuma “Very Berry” telpās uz šī gada 

noslēguma sanāksmi bija aicināti VPR Latvijas augstvērtīgas un 

veselīgas pārtikas klastera biedri un Vidzemes augstvērtīgas un 

veselīgas pārtikas klastera dalīborganizācijas. Tikšanās laikā 

dalībnieki vienojās par klastera turpmākās darbības virzieniem, 

viesojās “Very Berry” ražotnē, iepazinās ar INTERREG Igaunijas-

Latvijas programmu 2014-2020 un dalījās atsauksmēs par 

pieredzes apmaiņas braucienu uz Dāniju un Zviedriju.  

Iesākumā dalībnieki devās ekskursijā pa “Very Berry” ražotni, 

ar lielu interesi apskatot gan noliktavas, gan iekārtas. Viņiem 

bija iespēja iepazīties ar produktu ražošanas procesu, kā arī ar 

uzņēmuma nākotnes plāniem. Pēc ekskursijas “Very Berry” 

mārketinga vadītāja Ilze Sauškina un “Felici” vadītāja Alise 

Balgalve pārējos klastera biedrus iepazīstināja ar “BSR 

Innovation express” programmas klasteru sadarbības projekta 

pieredzes apmaiņas braucienā Dānijā un Zviedrijā gūtajām 

idejām. Kā viņas atzina, brauciena laikā gūtas zināšanas, kas jau 

tagad tiek pielietotas jaunu produktu attīstībā. Tāpat arī iegūti 

kontakti ar Dānijas un Zviedrijas ekspertiem, ar kuriem aktīva 

sadarbība turpinās joprojām, jo līdzvērtīga ekspertīze Latvijā 

nav atrodama. Klastera biedri vienojās arī turpmāk meklēt 

iespējas ciešāk sadarboties ar Dānijas un Zviedrijas ekspertiem 

jaunu produktu izstrādē un ieviešanā, kā arī jaunu tehnoloģiju 

ieviešanā garšu veidošanā un citos produktu izstrādes posmos. 

Sanāksmes turpinājumā INTERREG Igaunijas-Latvijas 

programmas 2014-2020 sekretariāta pārstāvji iepazīstināja ar 

programmu un ar tās uzņēmējdarbības prioritāti, kā arī 

informēja par projektu iesniegšanas un realizācijas procesu. 

Uzņēmēji atzina, ka šī programma sniedz labas iespējas iegūt 

finansējumu jaunu produktu attīstīšanai, tāpēc sekretariāta 

pārstāvji aicināja viņus meklēt sadarbības partnerus Igaunijā 

un gatavot projektu pieteikumus. 

Ieskatoties Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera 

nākotnē, klastera koordinators Kristaps Ročāns pastāstīja par 

aktualitātēm apstiprinātajā projektā “5 izcilībai”, kas tiks 

realizēts Eiropas Komisijas programmas “Uzņēmumu 

konkurētspēja un MVU” (COSME). Projekta ietvaros paredzēts 

uzlabot klasteru vadības kompetenci un izstrādāt klastera 

iekšējās darbības stratēģiju, kas fokusēta uz praktiskiem 

pakalpojumiem klastera biedriem, kā arī iegūt klasteru vadības 

izcilības starptautisko sertifikāt. Savukārt Latvijas augstvērtīgas 

un veselīgas pārtikas klastera biedrības valdes priekšsēdētājs 

un “Aloja Starkelsen” ģenerāldirektors Jānis Garančs runāja par 

kārtību, kādā klastera dalībnieki var kļūt par biedrības 

biedriem, uzsvēra to ieguvumus un iezīmēja biedrības 

attīstības virzienus. Arī turpmāk klastera darbs būs fokusēts 3 

virzienos – biedru eksporta sekmēšana, jaunu produktu 

izstrāde gan sadarbojoties klastera iekšienē, gan ar ārvalstu 

speciālistiem un apmācības un zināšanu apmaiņa. 

 

Kristaps Ročāns 

Latvijas augstvērtīgas un veselīgas 

pārtikas klastera  koordinators 

http://www.vidzeme.lv
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VIA HANSEATICA JAUNUMI 

"Via Hanseatica" nākamā gada prioritāte būs mārketinga attīstība  
“Via Hanseatica” projekta aktīvais 

laiks noslēdzās 2014. gadā, tādējādi 

2015. gads bija īpaši nozīmīgs, 

projekta partneriem turpinot darbu 

bez tieša ES fondu līdzfinansējuma. 

Šogad dalībnieki lielāko uzmanību 

veltīja sadarbības loka paplašināšanai un aktīvi darbojās ar 

komunikācijas jautājumiem. Tika veidotas reklāmas un citi 

mārketinga materiāli, kā arī organizēti konkursi. Decembrī “Via 

Hanseatica” sadarbībā ar Dikļu pili izsludināja Facebook konkursu, 

aicinot piedalīties ikvienu dāvanu kartes izlozē. Balva šoreiz bija ļoti 

kārdinoša, jo laimīgais uzvarētājs savā īpašumā ieguva dāvanu karti 

80 € vērtībā nakšņošanai brīnišķīgajā Dikļu pilī. Konkursa uzdevums 

nebija sarežģīts – no trīs krāsu kastītēm bija jāizvēlas viena, kurā 

pēc konkursa dalībnieka domām atradās dāvanu karte, kā arī bija 

jāpabeidz teikums: “Dikļu pils ir izcila vieta, jo..”. Aktivitāte guva 

plašu atsaucību Facebook vietnes lietotāju vidū un kopumā 

konkursā piedalījās 140 cilvēku. 

“Via Hanseatica” pārstāvji stiprināja savu sadarbību ar tūrisma 

aģentūrām, gūstot vērtīgus ieteikumus tālākai attīstībai. Projekta 

partneri analizēja potenciālās sadarbības un izaugsmes iespējas, 

bet Vidzemē tika noslēgts jauns sadarbības līgums, kurā jau 

esošajiem dalībniekiem no Latvijas pievienojās arī citas reģiona 

pašvaldības. 

Attiecībā uz turpmāko darbu “Via Hanseatica” padome vienojās, ka 

viena no nākamā gada “Via Hanseatica” prioritātēm ir mārketings. 

Tiks turpināts aktīvs darbs ar interneta resursiem, uzlabojot 

komunikācijas kvalitāti projekta “Facebook” lapās un pēc iespējas 

arī citos sociālajos medijos. “Ir jāveido aktīvāka komunikācija 

starptautiskā līmenī. Jāsinhronizē un jāaktualizē sociālo mediju 

lapu saturs dažādās valodās. Mārketinga aktivitātēm jāpiesaista arī 

uzņēmēji un citi nozares lielie spēlētāji,” norādīja “Via Hanseatica” 

padomes locekle un projekta kādreizēja vadītāja Sille Talveta. 

Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, tika pieņemts lēmums atjaunot arī 

“Via Hanseatica” grāmatu krājumu angļu valodā – daudzi 

iepriekšējie materiāli jau ir atraduši ceļu pie patērētājiem, turklāt 

paredzams, ka interese pēc tiem nemazināsies. Tāpat tiks attīstīti 

arī citi informatīvie materiāli, piemēram, brošūras. “Via 

Hanseatica” padome lēma arī par aktīvākas sadarbības veidošanu 

ar tūrisma aģentūrām. Tām tiks organizēta iepazīšanās tūre, tāpat 

“Via Hanseatica” ar savu partneru starpniecību plāno piedalīties 

vairākos nozīmīgos tūrisma gadatirgos. Aģentūras jau ir sniegušas 

vairākus ieteikumus, kurus partneri centīsies pārvērst reālās 

izmaiņās. Tāpat turpināsies tūrisma sektora iepazīstināšana ar “Via 

Hanseatica” produktiem. 

Padome vienojās, ka ierobežoto resursu dēļ būtiski ir stiprināt 

sadarbību gan ar vietējiem uzņēmējiem, gan ar publisko sektoru. 

Finanšu jautājums bija īpaši aktuāls pēc projekta formālā 

noslēguma, taču  partneri veiksmīgi spēja tikt galā ar šo 

izaicinājumu. “2015. gads parādīja, ka partneri spēj atrast 

finansējumu nepieciešamajām aktivitātēm. Ar savu ieguldījumu 

piedalījās gan privātais, gan publiskais sektors. Šis gads bija labs 

piemērs, kā mums rīkoties turpmāk”, atzina S. Talveta. 

“Via Hanseatica” ir starptautisks tūrisma maršruts, kas no 

Sanktpēterburgas līdz Rīgai savieno vairākas pilsētas Krievijā, 

Igaunijā un Latvijā. “Via Hanseatica” uzdevums ir veicināt attālo 

Igaunijas, Latvijas un Krievijas projekta teritoriju ilgtspējīgu 

attīstību, izmantojot pārrobežu tūrisma maršrutu potenciālu. 

Aktīvais projekta ieviešanas laiks bija no 2012. gada janvāra līdz 

2014. gada decembrim. Pēc projekta beigām “Via Hanseatica” 

turpina darbu, balstoties uz noslēgto sadarbības līgumu. 

Ilze Liepa 

Tūrisma eksperte 

Foto: Dikļu pils arhīvs 

http://www.vidzeme.lv
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA JAUNUMI 

Sabiedriskā transporta nozares eksperti Cēsīs diskutē par ilgtspējīgu attīstību 

20. novembrī Cēsu centrālās 

bibliotēkas telpās notika VPR 

organizētais seminārs – diskusija 

“Efektīvāki mobilitātes risinājumi 

un ilgtspējīgs transports 

Vidzemes reģionā”. Dažādu 

transporta nozares sektoru pārstāvji iepazinās ar sabiedriskā 

transporta attīstības tendencēm Latvijā, iedzīvotāju mobilitātes 

mazapdzīvotās teritorijās iespējamo risinājumu, ārvalstu 

pieredzi un nozares plānošanas jautājumiem. 

Semināra sākumā VSIA “Autotransporta direkcija” Sabiedriskā 

transporta plānošanas daļas vadītājas vietnieks Jānis Lagzdons 

informēja par pēdējā laika aktualitātēm un tuvākās nākotnes 

plāniem. J. Lagzdons norādīja, ka tiks turpināts darbs pie 

vienota maršrutu tīkla izveides, tarifu vienādošanas, maršrutu 

tīklu digitalizācijas un esošo tīklu izvērtēšanas. VPR Sabiedriskā 

transporta nodaļas vadītājs Lotārs Dravants prezentēja ideju par 

transportu pēc pieprasījuma. L. Dravants iepazīstināja 

klātesošos ar pētījuma rezultātiem un izveidoto rīcības plānu 

pakalpojuma ieviešanai. Plašāka informācija par pētījumu un 

rīcības plānu ir pieejama VPR mājaslapas sadaļā “Reģionālie 

pētījumi”. 

Par pakalpojumu “Transports pēc pieprasījuma” atzinīgi izteicās 

Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas direktors Ivo 

Ošenieks: “Protams, ka uz tādu modeli ir jāiet, to rāda Eiropas 

pieredze. Redzot to, ka valsts budžeta finansējums ir ierobežots, 

asociācija piekrīt, ka ir jāizskata visas iespējas, kā uzlabot 

iedzīvotāju mobilitāti. Mēs saredzam, ka šāds modelis būtu 

sabiedrisko transportu papildinošs, nevis konkurējošs.” 

“Iedzīvotāju pārvietošanās iespējas ir jānodrošina. Nevar 

vienkārši mainīt esošos maršrutus un atcelt reisus, jo tos 

atjaunot pēc tam ir daudz grūtāk. Labāk ir nodrošināt cita veida 

mobilitāti, lai ar to varētu rēķināties esošie iedzīvotāji un arī tie, 

kuri plāno kādreiz atgriezties reģionos,” piebilda I. Ošenieks, 

kurš norādīja, ka pirmais solis vajadzīgā virzienā būtu 

likumdošanas sakārtošana. “Atbildīgās institūcijas diemžēl šajā 

virzienā nedarbojas. Redzam, ka notiek darbs pie citiem 

alternatīviem projektiem, lai gan šis modelis praktiski ir jau 

ieviešanas stadijā,” komentēja I. Ošenieks. 

“Protams, pārvadātāji gribētu būt redzēt sevi šajā sistēmā kā 

vienu no posmiem. Viņi varētu piedāvāt transportlīdzekļu 

pakalpojumus. Dažos gadījumos varbūt būtu jāatjauno 

autoparks, taču pēc visu kritēriju un prasību noteikšanas tas 

būtu iespējams. Jebkurā gadījumā valstij un uzņēmumam, kurš 

nodarbojas ar pasažieru pārvadājumiem, šī pakalpojuma 

sniegšana būs lētāka un efektīvāka,” esošo pārvadātāju vietu 

jaunajā pakalpojumā definēja I. Ošenieks. 

Semināra turpinājumā VPR ES fondu informācijas un 

uzņēmējdarbības centra vadītāja Lelde Ābele iepazīstināja ar 

veiksmīgiem un efektīviem mobilitātes risinājumiem no pārējās 

Eiropas, bet pēc tam Transporta un sakaru institūta pētniece un 

transporta nozares eksperte Kristīne Malnača pievērsa 

uzmanību svarīgākajiem plānošanas aspektiem mobilitātes un 

transporta jautājumos. K. Malnača atzina, ka Latvija plānošanas 

ziņā darbojas veiksmīgi: “Plānošanas process Latvijā, manuprāt, 

dodas tādā virzienā, kādu to saredz arī pārējā Eiropa. 

Ilgtspējīgas mobilitātes plānošanas procesa koncepcija zināmā 

mērā tiek ievērota arī Latvijā. Ņemot vērā, ka Latvijā ir arī 

mazapdzīvotas pilsētas, mums nav nepieciešams atsevišķs 

transporta un mobilitātes plāns katrai apdzīvotai vietai. Jau 

šobrīd līdzīgas sadaļas tiek integrētas plašākos attīstības plānos, 

kas, manuprāt, ir atbalstāma pieeja.” 

“Tajā pašā laikā vēl ir lietas, kas plānošanas procesā ir 

uzlabojamas vai pat ieviešamas papildus. Būtu nepieciešams vēl 

vairāk iesaistīt iedzīvotājus un viņus informēt. Būtu jāiesaista arī 

citas ieinteresētās puses, arī no jomām, kas mums sākotnēji var 

šķist nesaistītas ar transportu. Piemēram, policija, sociālie 

dienesti vai izglītības iestādes, kuriem ir aktuāli, cikos un kā 

bērni nokļūst skolās. Tas ir svarīgi, jo, iesaistot plānošanas 

procesā pēc iespējas vairāk ieinteresētās puses, arī finansētājus, 

pēc procesa noslēguma neviens nevarēs iebilst un apgalvot, ka 

nav uzklausīts,” piebilda K. Malnača. 

Seminārs tika organizēts 13.Eiropas reģionu un pilsētu nedēļas 

atvērto durvju dienu ietvaros, kas no 1.septembra līdz 

30.novembrim norisinās 31 Eiropas valstī – 177 reģionos un 

pilsētās. 

Lotārs Dravants 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/regionalie_petijumi
http://www.vidzeme.lv/lv/regionalie_petijumi
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Efektīvākai projektu rezultātu sasniegšanai var palīdzēt radoša pieeja 

Plānojot un īstenojot sabiedrībai nozīmīgus projektus, kas veido 

labāku vidi iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldību viesiem, 

būtiski neaizmirst par radošiem risinājumiem, to atzina projektu 

vadītāji, kas pulcējās VPR pašvaldību attīstības un plānošanas 

speciālistu konferencē “ES struktūrfondu un projektu 

izvērtējums Vidzemē, novitātes aspekts”, kas piektdien, 

4.decembrī, norisinājās Alūksnes kultūras centrā. Projektu 

vadības eksperti atzina, ka ierobežotu resursu apstākļos pēc 

iespējas efektīvāku rezultātu iespējams panākt, ja meklē 

risinājumus ārpus ierastajām robežām. 

Lai novērtētu iepriekšējā plānošanas perioda (2007. - 2013. 

gads) Eiropas Savienības projektu un citu projektu ieguldījumu 

Vidzemē, pasākuma pirmajā daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar 

VPR īstenotajiem projektiem. Valmieras pilsētas, Cēsu un 

Kocēnu novada pašvaldību pārstāvji dalījās ar labās prakses 

piemēriem, ar radošu pieeju ieviešot projektus savā teritorijā. 

Kopā ar citu pašvaldību pārstāvjiem pārrunāti arī inovatīvu 

projektu veiksmes faktori. 

Pasākuma otrajā daļā pārdomās par ilgtspējīgu projektu 

priekšnosacījumiem dalījās Dores Fabrikas ideologs, SIA “EKJU” 

pārstāvis Egons Garklāvs, par radošās domāšanas izmantošanu 

projektu ideju sagatavošanā un īstenošanā savu viedokli pauda 

McLaren starptautiskā konkursa uzvarētājs un LATLUG pārstāvis 

Pēteris Sproģis, savukārt par radošu pieeju efektīvu projektu 

īstenošanā stāstīja vides eksperts Māris Olte.  

Gada noslēguma tikšanās ar pašvaldības 

uzņēmējdarbības speciālistiem 

2015.gada 21.decembrī VPR ES struktūrfondu informācijas un 

uzņēmējdarbības centrs (Centrs) organizēja gada noslēdzošo 

pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistu sanāksmi. Šoreiz 

sanāksmes dalībniekus uzņēma Cēsu novada pašvaldība. Jau 

iepriekš ir vēstīts, ka pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistu 

sanāksmēs Centrs ir iedibinājis tradīciju, ka katra pašvaldība pie 

kuras notiek sanāksme, iepazīstina arī ar savas pašvaldības 

pieredzi un uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātēm. 

Speciālistu sanāksmē piedalījās arī Lauku atbalsta dienests 

Ziemeļvidzemes RLP vadītāja vietniece Baiba Kiršblate, kura 

pastāstīja par pieejamām un plānotajiem atbalsta pasākumiem 

gan pašvaldībām, gan uzņēmējiem, īpaši pievēršot uzmanību 

plānotajai programmai “Atbalsts ieguldījumiem ar 

lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”. 

Sanāksmes noslēguma Centra vadītāja Lelde Ābele informēja 

par paveikto 2015.gadā, kā arī papildus uzmanību vērsa 

jautājumiem, kas skar sociālo uzņēmējdarbības jomu, tādā 

veidā arī norādot, ka tā būs viena no 2016.gada prioritātēm arī 

Centra darbībā.  

Noslēdzies konkurss par ES fondu 

ieguldījumu Vidzemes attīstībā  

Decembrī noslēdzies VPR rīkotais konkurss “ES 

struktūrfondi Vidzemē”, kur ikviens interesents ik 

mēnesi kopš gada sākuma bija aicināts atbildēt uz 

jautājumiem par Vidzemes pusē īstenotajām 

aktivitātēm un projektiem, kas līdzfinansēti, izmantojot 

ES struktūrfondu finansējumu. 

Konkursa galveno balvu – Biļešu servisa dāvanu karti 

EUR 30 vērtībā un ikdienā noderīgas veltes no VPR 

saņēma Gita Dukure no Burtnieku novada. Veicināšanas 

balvas tika Mairai Prikulei no Amatas novada un Indrai 

Gobai no Madonas novada. 

“11 mēnešu laikā esam saņēmuši vairāk nekā 600 

atbildes. Mēs sakām paldies katram konkursa 

dalībniekam un ceram, ka tas ļāvis paplašināt viņu 

zināšanas par ES devumu Vidzemes reģiona attīstībai,” 

konkursa organizatoru vārdā saka Centra vadītāja Lelde 

Ābele. 

Lelde Ābele 

ES fondu informācijas un uzņēmējdarbības centra 

vadītāja 

http://www.vidzeme.lv
http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana/
http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana/
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Valmieras un Cēsu puses aktīvie NVO pārstāvji iepazīstas ar kolēģu darbu  

24.-25. novembrī aktīvi Valmieras un Cēsu puses nevalstisko 

organizāciju darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā pie 

šīs puses nevalstiskajām organizācijām, ar mērķi aplūkot, kā 

idejas tiek īstenotas dažādās organizācijās. 

24. novembrī brauciena ietvaros tika apmeklēta Cēsu invalīdu 

biedrība, biedrības “Zaļie amatnieki” un “Līgatnes upes 

saimnieki” Līgatnes novadā, Amatas novada pensionāru 

biedrība “Dzīvesprieks”, kā arī tradicionālais kultūras iniciatīvu 

centrs “KasTe” Āraišos. Organizāciju pārstāvji lielākoties dalījās 

pieredzē, kā, izmantojot ES Struktūrfondu un citu finanšu 

instrumentu atbalstu, iespējams īstenot idejas un virzīties tuvāk 

organizācijas mērķu sasniegšanai. Visās šajās organizācijās 

apmeklētāji varēja uzskatāmi pārliecināties, kā nelielas idejas 

iedzīvināšana var pāraugt par spēcīgu tradīciju, kas aktuāla kļūst 

ne tikai šauram interešu lokam, bet arī plašākai sabiedrībai. Tā, 

piemēram, Cēsu invalīdu biedrības aizsāktās vingrošanas 

nodarbības projekta ietvaros nu jau ir iknedēļas pasākums, kas 

pieejams ne tikai organizācijas biedriem, bet arī citiem 

interesentiem. Īpašu atzinību un interesi izpelnījās Amatas 

novada aktīvās biedrības, tai skaitā kultūras iniciatīvu centrs 

“KasTe”, kas ar ESF līdzfinansētā projekta “Reģionālo kultūras 

NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā” 

aktivitātēm ir kļuvis par nozīmīgu kultūras punktu Amatas 

novadā. 

25. novembra brauciens aizsākās Valmieras novada fondā, kur 

klātesošos ar fonda darbību iepazīstināja tā vadītājs Ansis 

Bērziņš. Šeit dalībnieki varēji smelties daudz noderīgu ideju, kā 

popularizēt savas organizācijas darbību, kā plānot savas 

aktivitātes, piesaistot dažādus resursus. Valmieras novada 

fondam kaimiņos mītošā organizācija “Iespēju tilts” tās 

vadītājas Zitas Gustavsones personā iepazīstināja ar savu 

darbību, parādot, cik nozīmīga ir dažādu finanšu instrumentu 

piesaiste tādām jomām, kurām valsts un pašvaldības atbalsts ir 

salīdzinoši niecīgs. Organizācijas “Iespēju tilts”  mērķis ir veikt 

efektīvus un atbilstošus pasākumus, lai atvieglotu un veicinātu 

sociālās labklājības celšanu, stiprinātu pilsonisko sabiedrību 

Valmierā, tās apkārtējos novados un sekmētu pilnīgu 

iekļaušanos un integrāciju sabiedrības procesos, gan jauniešiem 

ar intelektuālās attīstības traucējumiem un funkcionāliem 

traucējumiem, gan personām ar invaliditāti. 

Pieredzes apmaiņas pasākums turpinājās Burtnieku novadā, kur 

novada jaunatnes lietu speciāliste Daiga Kīna iepazīstināja 

klātesošos ar novada jaunatnes politiku. Viesi tika uzņemti 

Burtnieku novada multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā, 

kas ir lielākais šāds centrs lauku teritorijās. Šeit darbojas ne tikai 

vietējie jaunieši, bet centrs tiek izmantots kā vieta, kas pieejams 

arī citām nevalstiskajām organizācijām savu aktivitāšu 

īstenošanai. Burtnieku novads var lepoties ar izteikti aktīvām 

nevalstiskajām organizācijām. Pasākuma dalībnieki tika 

iepazīstināti ar biedrības “Burtnieku kultūrvide” darbību, kas 

rūpējas, lai tiktu popularizēts Burtnieku vārds un pilnveidota 

apkārtējā vide. Taču vislielāko sajūsmu braucēju vidū izpelnījās 

Rencēnu aktīvo jauniešu organizācija “Virziens A”, ar tā aktīvistu 

Arti Kristu Medni priekšgalā. Biedrība vien 5 aktīvu biedru 

sastāvā nepilna gada pastāvēšanas laikā jau spējuši noorganizēt 

necerēti plaši apmeklētas vietējās sporta un kultūras 

aktivitātes. Jauniešu degsme, idejas un jau sasniegtais izraisīja 

lielu apbrīnu un deva iedrošinājumu brauciena dalībniekiem, 

parādot, ka pat maziem darbiem ir nozīme un tie var izaugt par 

lieliem, nozīmīgiem darbiem savas apkārtnes un sabiedrības 

labā. 

Lelde Ābele 

ES fondu informācijas un 

uzņēmējdarbības centra vadītāja 

http://www.vidzeme.lv
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VIDZEMES KULTŪRAS PROGRAMMA 2015 

Vidzemes kultūras darbinieki apguvuši sociālo mediju izmantošanu un vides noformēšanu  

Vidzemes reģiona kultūras darbinieki aizvadījuši iedvesmojošu 

apmācību dienu VPR organizētā un LR Kultūras ministrijas 

finansētā seminārā. Šonedēļ tika aizvadītas jau otrās šāda veida 

apmācības, šoreiz Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrā, 

kur vairāk nekā 60 kultūras darbiniekiem lektors Rolands Laķis 

stāstīja par kultūras pakalpojumu mārketingu, bet dekoratore 

Baiba Prindule deva ieteikumus telpu, skatuves, galdu un vides 

noformējumam.  

Apmācību rīta daļu Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa 

augstskolas pasniedzējs un multimediju eksperts Rolands Laķis 

uzsāka ar iedvesmojošu stāstījumu par iespējām, kādas paver 

efektīva sociālo tīklu izmantošana. Gan ar piemēriem no dzīves, 

gan ar praktiskiem padomiem viņš iedvesmoja kultūras 

darbiniekus radošāk pieiet savai profesijai un aktīvāk dalīties ar 

informāciju. Tieši dalīšanās bija Rolanda prezentācijas atslēgas 

vārds, uzsverot vienu no galvenajiem sociālo tīklu komunikācijas 

principiem: “Jādalās, nevis jāreklamē.” 

Pēc pusdienām kultūras darbinieki devās ekskursijā pa Līgatnes 

Kultūras namu un papīrfabrikas ciemata vēsturisko centru. Pirmā 

sniegotā diena šogad radīja īpašu noskaņu, klausoties Kultūras 

nama vadītājas Ineses Okonovas stāstījumā par Līgatnes vēsturi 

un attīstību.  

Pēc pastaigas kultūras darbiniekus ar praktiskiem padomiem 

telpu noformēšanā uzrunāja Baiba Prindule, žurnālu “Deko” un 

“Pie galda” žurnāliste un māksliniece, kāzu un korporatīvo 

pasākumu dekoratore. Baiba dalījās ar aktuālajām tendencēm 

formās un materiālos, deva padomus pasākumu kopējā dizaina 

izveidošanai, kā arī dalījās ar praktisku informāciju, kas īpaši 

aktuāla kultūras darbiniekiem – profesionāli knifi, kā panākt 

maksimālu efektu ar minimālām izmaksām, kas labi sasaucās ar 

Baibas minēto vadmotīvu: “Viens no atslēgas vārdiem 

dekorēšanā ir pārsteigt!” 

Iepriekšējās apmācības tika aizvadītas oktobra nogalē Sedā, par 

kurām plašāk var lasīt šeit. 

 

Ieva Vītola 

Vidzemes kultūras programmas koordinatore  

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/129387/
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IEPAZĪSTI VPR! 

1) 2015.gada nogalē 

2) Burvīgās Gaujas līkums pie Sietiņieža 

3) Plecu pie pleca laivojot Gaujā 

4) Pie dabas – Līgatnes dabas takās 

5) Lieldienās kopā ar VPR jaunāko paaudzi 

Mēs - Vidzemes plānošanas reģiona, ne tikai smagi strādājam, bet arī aktīvi atpūšamies. :) 

Pērn laivošana un būšana pie dabas ir kļuvušas par iecienītākajām kopā pavadīšanas 
nodarbēm ārpus biroja telpām. Ļoti iespējams tas tādēļ, ka VPR bijusi iespēja būt vienam 
no partneriem projektam Riverways*, kas gādājis par tiem dabas un aktīvās atpūtas 
cienītājiem, kuri izvēlējušies laivot lieliskajās Latvijas un Igaunijas upēs.    

*plašāk par Igaunijas - Latvijas programmas projektu "Riverways" pieejams šeit.  

http://www.vidzeme.lv
http://www.upesoga.lv/lv/parprojektu/i/9/igaunijas-latvijas-programmas-projekts-riverways/
https://www.youtube.com/watch?v=SXGVIh_-bDQ
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Atskats uz 2015. gadu 

Atpūties un baudi kultūru Vidzemes pusē!  
Jaunākais par notikumiem kultūrā 

www.vidzeme.lv/lv/kulturas_zinas/  

Par  izdevumu „VPR Jaunumi” 
„VPR Jaunumi” ir Vidzemes plānošanas reģiona izdevums, lai informētu par aktualitātēm reģionā un 
novados. 
Sagatavoja: Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālisti 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”. 

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

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:gatis.taurins@vidzeme.lv
mailto:ruta.vasermane@vidzeme.lv
mailto:janis.rubulis@vidzeme.lv

