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Vidze es plā oša as reģio a 

Izde u s reizi  ē ešos 

“epte ris/Okto ris  

 

Pašvaldī u refor a – kā to darīt gudrāk 

 

 

Būs pagājuši teju di i ē eši kopš Vides aizsardzī as u  
reģio ālās attīstī as i istrs Kaspars Gerhards plašākai pu likai 
ērtēša ai ode a ie erēto jau ās Ad i istratī i teritoriālās 

refor as projektu ar di ie  iespēja ajie  aria tie . 

Ga  plā oša as reģio ie , ga  to paš aldī ā  šo rīd ir sarežģīti 

izteikt ko krētu iedokli par piedā ātajie  aria tie , jo 
refor as irzīša as pro ess ir sasteigts u  refor a u  tās 

epie ieša ī a a  pietieka i izdiskutēta isos pār aldes 
lie eņos, kā arī līdz ši  ēl a  gūta pārlie ī a par i istrijas 

iz ēlēto argu e tu pa atotī u.  

Pir kārt, lai arētu ru āt par šādas refor as īste oša as 
iespēja ī u, šāda isapt eroša refor a, kas ez izņē u a skars 

ikkatru Lat ijas Repu likas paš aldī u u  tās iedzī otājus, ūtu 
jāsāk e is e tralizēti o Rīgas, et tās izstrādē, pil eidoša ā 
u  īste oša ā ūtu jāiesaista pē  iespējas plašāks il ēku loks 
reģio os, u  jāgūst airu a at alsts ga  o paš aldī ā  u  

reģio ie , ga  o uzņē ējie  u  iedzī otājie . Ne oliedza i, 
šo rīd eskaidra u  epil īgi pa atota refor as ie ere satrau  
ārpus galvaspilsētas dzīvojošos iedzīvotājus u  uzņē ējus. 

Otrkārt, salīdzi oši ese  oslēgusies iepriekšējā refor a, kuras 
laikā paš aldī u skaits jau tika ie ēroja i sa azi āts –  reizes. 
Kopš tā laika, ņe ot ērā jau iz eidotās ro ežas, jau ajās 
paš aldī ās rūpīgi izstrādāti attīstī as plā oša as doku e ti, 

ap ie otas paš aldī u iestādes, radīti efektī i dažādi ietējās 
aras pro esi. Tika eltīts daudz laika u  resursu, lai jau o 
il ie u uzliktu uz sliedē , u , ez esošās refor as pil ērtīga 

iz ērtēju a, šo rīd e ūtu ra io āli ar līdz gala  epārdo ātu 
u  isos pār aldes lī eņos eizdiskutētu, sasteigtu jau u 
refor u strauji oraut stopkrā u  u  kārtējo reizi pārzī ēt 

karti.  

Treškārt, sti gri uzskatu, ka i istrijas argu e tā ija par 

epie ieša ī u refor as iet aros ap ie ot azās paš aldī as 
airākos gadīju os a  pa atota, jo aza paš aldī a e 
ie ēr ir si o ī s ājai u  eefektī ai paš aldī ai, tāpat kā liela 

paš aldī a auto ātiski e ozī ē, ka tā ir stipra u  efektī a 

paš aldī a. Varu osaukt eskaitā us pie ērus, kad aza u  
radoša paš aldī a spēj lieliski u  radoši tikt galā e tikai ar se  
dotajie  uzde u ie , et arī īste ot ietējie  iedzī otājie  

ūtiskās alsts fu k ijas, ko tā ie u ai itu ie eslu dēļ ir 

atteikusies realizēt. Mazā paš aldī ā dzī ojošie ļaudis ieži ie  ir 
saliedētāki, u  tie  ir airāk iespēju u  i terese iesaistīties 
līdzdalī as pro esos, jo azā paš aldī ā ietējā ara ir tu āk 
iedzī otāja . 

“tipri plā oša as reģio i u  spē īgas, efektī as, iedzī otājie  u  
uzņē ējie  draudzīgas paš aldī as, kas la i pilda sa us 
uzde u us, ir ie i o stipras, drošas u  pārti īgas alsts 
stūrak eņie . Ceru, ka i istra irzītais jau ās Ad i istratī i 
teritoriālās refor as projekts, ja to joprojā  uzturēs aktuālu, tiks 
attīstīts ņe ot ērā i ētos aspektus, u  jau ā refor a etiks 
sasteigta u  eikta e tralizēti o Rīgas - ez pil ērtīga 
reģio ālā u  paš aldī u lī eņa iesaistes. 

Jā is Zu e ts 

VPR Aīsī as pado es priekšsēdētāja iet ieks, 
Naukšē u o ada paš aldī as priekšsēdētājs 

Vidze es plā oša as reģio ā ievēlēts jau s Aīsī as pado es priekšsēdētāja viet ieks 

Par Vidze es plā oša as reģio a turp āk—VPR  Aīsī as pado es 
priekšsēdētāja iet ieku ie ēlēts Naukšē u o ada paš aldī as 
priekšsēdētājs Jā is )u e ts. . okto rī Alūks ē oikušajā Aīsī as 
pado es sēdē iņu at alsīja  o  klātesošajie  pado es 

pārstā jie . Priekšsēdētāja iet ieka a ata  ka didēja arī “ ilte es 
o ada priekšsēdētājs Gi ts Kukai is, kurš gu a četru pado es 

dalī ieku at alstu. 

VPR ieilpstošo paš aldī u priekšsēdētāju Kopsapul ē apsipri āja 
jau us Aīsī as pado es dalī iekus— Be erī as o ada do es 

priekšsēdētāju “a dri Brālē u u  Gul e es o ada paš aldī as adītāju 
A dri Api īi. 

http://www.vidzeme.lv
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VIDZEME“ KULTŪRA“ PROGRAMMA  

Okto ra pēdējā trešdie ā “edā oika Kultūras i istrijas 
i a sētās u  VPR orga izētās ap ā ī as kultūras spe iālisie . 

Visas die as garu ā pasāku a dalī iekie  ija iespēja klausīies 
u  akī i līdzdar oies zi ošās lektores Vitas Brako skas adītajās 
ap ā ī ās - Radošu a edar ī a „Parastu lietu eparasts 
pielietoju s. Kultūrā!  

Liekot lietā dažādas etodes ika radītas jau as idejas, kas arētu 
pie il īgi papildi āt kultūras piedā āju u Vidze es reģio ā. Ar 
dažādie  pie ērie  ika apgūta š ei ieša A. Oster aldera 
izstrādātā pieeja kultūras ērī u elša ai kopie ā, kopīgie  

spēkie  grupu dar ā iz eidojot kultūras iestādes ilgtspējīgu 
odeli. 

Lektore iepazīsi āja arī ar atziņā , kas izska ēja Balijas jūras 
reģio a pado es rīkotajā ko fere ē septe ra eigās Gdaņskā 

Culture as a drivi g for e for so ial a d e o o i  develop e t 
of the regio . Tās iet aros ika pieņe ts tā sauktais  Gdaņskas 

a ifests, kas oi iāli apsipri a kultūras ozī i o adu u  
reģio u ilgtspējā, kultūras klātesa ī as epie ieša ī u poziī ā  

iz aiņā  sa iedrī ā, kā arī kultūr ēsturiskā a toju a aiz ie  
pieaugošo ērī u. 

Kopā ar “edas kultūras a a adītāju Artu Šo asi ik ie s arēja 
doies elielā ekskursijā pa u ikālās “edas pilsētas e tru  u  

iepazīies ar pa eikto “edas kultūras a a atjau oša ā. 
 

Liels paldies par jauko sadar ī u “tre ču 
o ada paš aldī ai, “edas kultūras a a 
adītājai Artai Šo asei, “tre ču o ada 

Plā oša as u  aīsī as odaļas adītājai I etai 
E ei, Val ieras uzeja Krāju a odaļa 
adītājai I drai Vīlisterei u  Oļega  Ragilo par 

iespēju iepazīt “edas garšu. 

Ieva Vītola 

Vidze es kultūras progra as koordi atore  

Vidze es kultūras ļaudis iekas “edā 

VPR VAKANCE“ 

Jurists—iepirku u spe iālists 

VPR ir izsludi ājis ko kursu uz jurista-iepirku a spe iālista aka i. No prete de ie  sagaidā  augstāko izglīī u iesī u 
zi āt ēs, dar a pieredzi iepirku u doku e tā ijas sagata oša ā, kā arī profesio ālo pieredzi alsts ai paš aldī u dar ā. Plašāk par 
aka i lasā s šeit. 

Pieteiku us gaidīsi  līdz . o e ri .  

“o iālo pakalpoju u eksperts 

VPR ir izsludi ājis ko kursu uz so iālo pakalpoju u eksperta aka i. No prete de ie  sagaidā  zi āša as u  izprat i par 
sa iedrī ā alsīie  pakalpoju ie  u  dei situ io alizā iju, kā arī par so iālo pakalpoju u plā oša u u  to pieeja ī as 

odroši āša u. Plašāk par aka i lasā s šeit. 

Pieteiku us gaidīsi  līdz . de e ri .  

“akarā ar Eiropas “o iālā fo da projekta Vidze e iekļauj  īste oša as uzsākša u, VPR ir 
izsludi ājis  vaka es 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/129436/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/129448/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vidzeme_ieklauj
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PROJEKTU JAUNUMI 

Balijas jūras reģio ā uzsākts jau s projekts  
vēsturiskās Ha zas savie ī as vērī u popularizēša ai 

Okto rī, sadar ojoies part erie  o Lat ijas, Igau ijas u  
) iedrijas, ir uzsākts jau s Ce trālās Balijas progra as -

 i a sēts projekts Ha zas vērī as ilgtspējīgai sadar ī ai 

HAN“A . Kā vēsta projekta osauku s, tā galve ais ērķis ūs 
popularizēt ēsturiskās Ha zas sa ie ī as ērī as, kas ēl 

ūsdie ās, lielākā ai azākā ērā, sastopa as katrā part era 
pilsētā u , sadar ojoies projekta part erie , eidot jau us 

tūris a produktus u  piedā āju us, lai kopīgi aīsītu Ha zu par 
adošo tūris a zī olu Balijas jūras reģio ā. 

No Lat ijas projektā piedalās Cēsu Kultūras u  tūris a e trs, 
Kok eses, Li ažu, Pārgaujas u  Kuldīgas o adu paš aldī as, kā 

arī Val ieras pilsētas paš aldī a u  VPR, sa ukārt o Igau ijas 
projekta part eri ir Pēr a as u  Vīla des pilsētu paš aldī as, et 

o ) iedrijas – Gotla des reģio s u  Gotla des tūris a aīsī as 
aģe tūra I spire Gotla d , kas ir arī projekta adošais part eris. 

Projekta rezultātā plā ots iz eidot airākus aizraujošus 
pārgājie u u  riteņ raukša as aršrutus, iedzī i āt zī olu 
Ha zas gastro o ija , savie ojot Ha zas vērī as ar vietējā  

gastro o iskajā  ērī ā . Paredzētas arī itas aki itātes, lai 

palieli ātu tūristu skaitu isa gada garu ā.  

Lai iepazītos ar projektā iesaisītajā   Ha zas pilsētā  – Cēsī , 
Kok esi, Li ažie , “traupi, Kuldīgu, Val ieru, Pēr a u, Vīla di 
u  Vis iju, okto ra sāku ā projekta part eri de ās edēļu garā 

ā ī u tūrē. Viesojoies katrā pilsētā, ika ap eklēts Tūris a 
i for ā ijas e trs, lai uzzi ātu, kādas aki itātes katra pilsēta 
orga izē Ha zas a toju a popularizēša ā u  tūristu piesaistē. 
Tāpat arī katrā pilsētā ika ap eklēts uzejs u  iepazīta pai 

pilsēta u  tās ēstures lie ī as. Nedēļas gaitā projekta part eri 
s iedza detalizētu iz ērtēju u par katru pilsētu u  ei a “VID 
a alīzi, lai ko statētu esošo situā iju u  projekta oslēgu ā 
arētu uzskatā i redzēt projekta ietek ē radušās iz aiņas. 

Part eri atzi a Pēr a u par atpūtas u  izklaides paradīzi, 
o ērtēja īsto, tradi io ālo Igau iju Vīla dē, ija paīka i 

pārsteigi par profesio ālo lī e i Cēsu pils ko pleksa 
iz a toša ā tūris a , par Kok eses pilsdrupu lielo pote iālu, 

kā arī Kuldīgas sakopto ēsturisko e pilsētu. Liels atklāju s ija 
Li ažu “udra a uzejs, kā arī azākā Ha zas pilsēta – “traupe. 
Part eri o ērtēja Ha zas a toju a iz a toša u Val ieras 

uzejā u  daudzās sagla ātās Ha zas sa ie ī as laika lie ī as 

Vis ijā. 

Projekta turpi āju ā oiks dar s pie padziļi ātas Ha zas 
ēstures izpētes ga  ietējos, ga  ār alstu arhī os, kā arī iks 

strādāts pie jau u tūris a pakalpoju u iz eides u  Ha zas 

a toju a atpazīsta ī as uzla oša as.  

Plašāka i for ā ija par projektu šeit. 
 

 

Rūta Vaser a e 

Projekta adītāja 

Projekta HANSA partneri viesojas Cēsu pilī. 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/hanzas_vertibas_ilgtspejigai_sadarbibai_hansa
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Turpi ās dar s pie projekta “DI Apps  ākoņa plafor as u  aplikā iju izveides 

Okto ra idū Braisla ā, “lo ākijā ika 
aiz adīta kārtējā projekta „At ērtās 
ģeogrāiskās i for ā ijas pārņe ša a, 
iz a tojot saisīto datu i o aī us ser isus 

“DI Apps  part eru ikša ās. Pašlaik projektā oiek akīvs 
dar s pie datu ie ākša as u  apstrādes pilota aplikā iju 
izstrādei, tāpē  šajā ikša ās reizē gal e ais uzs ars ika likts uz 
teh iskajie  risi āju ie . Tāpat arī ika pārru āts projekta 

ie ieša as progress u  projekta teh iskā iz ērtēju a rezultāi. 

Projekta u  tā rezultātu alidā ija oiek  lī eņos. Pir kārt, 
ākoņa plafor as lī e ī iks piesaisīi datorspe iālisi, 

progra ētāji, kuri arēs iz a tot āko i u  tā pieeja os 

pakalpoju us sa u o ilo aplikā iju izstrādē. Otrkārt, lai 
pār audītu u  de o strētu ākoņa plafor as piedā ātās 
iespējas, alidā ija oiks pilota aplikā iju lietotāju lī e ī. Tiks 
piesaisīi aplikā iju lietotāji – paš aldī as, teritorijas aīsī as 

plā oša as spe iālisi, tūris a spe iālisi, uzņē ēji u  ii, 
kurie  pilota aplikā iju piedā ātās iespējas ūtu oderīgas 
profesio ālajā dar ī ā. Projekta iet aros iek eidotas  pilota 
aplikā ijas: da as parku aizsargāja o sugu u  ēsturiskā 

a toju a sagla āša as aplikā ija, tūris a 
i terešu pu ktu aplikā ija, se soru datu 
iz a toša as aplikā ija, ze es iz a toju a 
eidu kartēša as aplikā ija, eAtlasa eidoša a 

ar spēles ele e ie  jau iešie , kā arī 
ekosistē u o ērtēša as aplikā ija tūris a 
ei i āša ai. Ar teh isko i for ā iju a gļu 
alodā par katru aplikā iju ar iepazīies šeit. 

Plašāk par projektu u  tā aki itātē  lasiet šeit 
u  projekta Li kedI  lapā.  

Kristaps Ročā s 

Projekta adītājs 

http://www.vidzeme.lv
http://www.rpr.gov.lv/bus-force/?id=526&gid=29&lid=2360
http://jauna.vidzeme.lv/upload/SDI4Apps_Flyer_A4_October.pdf
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/atvertas_geografiskas_informacijas_parnemsana_izmantojot_saistito_datu_inovativus_servisus_sdi4apps/
https://www.linkedin.com/grps/SDI4Apps-3516067
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Zie eļeiropas reģio u pārstāvji veido jau us projektus vietu pievil ī as 
vei i āša ā 

Laila Ger ā e 

Aīsī as u  projektu odaļas adītāja 

Okto ra eigās Berlī ē, Vā ijā ikās airāk ekā  starptauiskā 
sadar ī as īkla I o ā iju aplis  I o aio  Cir le Net ork  
do u iedri, lai di u die u ko fere ē ap ai ītos ar idejā , 
dalītos pieredzē u  eidotu aiz etņus jau ie  pārro ežu 

projekie . Tā kā šī gada ko fere es tē a - ilgtspējīga 
izaugs e aur uzņē ējdar ī u u  i o aī u pār aldī u, ir 
aktuāls jautāju s VPR, tajā piedalījās arī VPR Aīsī as u  
projektu odaļas adītāja Laila Ger ā e. Tāpat ko fere e ija 

lieliska iespēja pārru āt turp ākos sadar ī as projektus ar 
pote iālajie  part erie . 

Ko fere ē piedalījās ) iedrijas, Nor ēģijas, Polijas, Vā ijas, 
Igau ijas, “koijas, “o ijas, Fra ijas u  Lat ijas reģio u u  
paš aldī u pārstā ji. Viņi strādāja pie jau ā  idejā  u  

projekie , lai stātos preī izai i āju ie , kas ir līdzīgi isie  
)ie eļeiropas atālajie  reģio ie . Ko fere ē dažādu jo u 

spe iālisi uzstājās ar preze tā ijā  par pār aiņu pie ērie , 
dizai u u  aīsī u, aktuālajā  te de ē  pilsētu aīsī ā, par 
i o aī u pār aldī u u  pielāgoša ās stratēģijā . Vā ijas 

pārstā is dalījās ar Rate o as Rathe o  pilsētas pieredzi, kā 
iņi, iz ai ot ietējo iedzī otāju do āša u, pār arējuši 

depopulā ijas sekas u  . gadā pir o reizi sagaidījuši 
iedzī otāju skaita pieaugu u kopš . gada. Ko fere ē 

)ie eļeiropas atālāko teritoriju pārstā ji dzirdēja irk i šādu 
ied es ojošu stāstu ietu pie il ī as ei i āša ā u  kopīgi 
strādāja pie jau ā  projektu idejā . 

“adar ī as īkls I o ā iju aplis  kā e alsiska orga izā ija 
dar ojas jau kopš . gada, u  tā isija ir aīsīt azās u  

idēji lielās )ie eļeiropas teritorijas, ei i ot to ilgtspējīgu 
aīsī u u  pie il ī u. I o ā iju aplis  ik gadu rīko ko fere i, 
ei  spe iālistu ap ā ī as u  i i iē pārro ežu sadar ī as 

projektus. 

http://www.vidzeme.lv
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Apsipri āts projekts ilgtspējīgai e erģijas aīsī ai 

VPR uzsāk dar ī u Horizo   progra as projektā Part erī a 
jau ai e erģijas pār aldī ai  PANEL  Part ership for Ne  E erg  
Leadership  PANEL , kas s iegs ieguldīju u Eiropas ilgtspējīgai 

ākot ei. Tas ilgs  gadus u  tajā sadar osies  part eri o Igau ijas, 
Čehijas, Maķedo ijas, Austrijas, Lietuvas, Ru ā ijas, Polijas, Bulgārijas, 
U gārijas u  Lat ijas. Projekta ērķis ir radīt ilgstošus u  repli ēja us 
ilgtspējīgas e erģijas īklus ietējā lī e ī, kur at ilstošās iesaisītās 
puses sadar ojas, lai radītu ietējo e erģēikas īziju, kā arī stratēģijas 
u  rī ī as plā us pārejai uz ze a oglekļa kopie ā  . gadā. Šo rīd 
uzsākta projekta līgu a slēgša as pro edūra. 

 

PĀRTIKA“ KLA“TERA JAUNUMI 

Rude s ijis ražīgs laiks VPR koordi ētā Lat ijas augst ērīgas u  eselīgas pārikas klastera iedrie  – ir saņe i a io āli 
ap al oju i, akī i strādāts pie starptauisku part erī u pil eidoša as u  uzsākts dar s pie jau a projekta ie ieša as. 

Okto ra ogalē ko kursā "“ējējs- " par gada uzņē u u pārikas ražoša ā atzīts Alojas o ada uzņē u s "Aloja “tarkelse ", kas 
ir Lat ijas augst ērīgas u  eselīgas pārikas klastera iedrs u  kura ģe erāldirektors Jā is Gara čs ir klastera iedrī as aldes 
priekšsēdētājs. Ir ūiski, ka klastera adī ā atrodas ko pete ts u  atzīts uzņē u s, kas ar s iegt ieguldīju u arī pārējo klastera 

iedru aīsī ā, ododot zi āša as u  pieredzi. Aps ei a ! 

Šogad klastera stāsts pu li ēts arī starptauiskajā žur ālā Nordic & Balic 
Food Magazine, kas ija pieeja s pasaules vadošajā pārikas izstādē 
A uga", Ķel ē, Vā ijā .- . okto rī. Tajā apraksītas klastera 

prioritārās dar ī as jo as u  ērķi, kā arī pieredze sadar ī as projektos 
u  starptauiskās part erī ās.  

Pu likā iju arat apskaīt šeit. 

Apsipri āts jau s projekts klasteru vadī as 
ko pete es elša ai 

Okto ra eigās saņe tas la as ziņas arī o 
Eiropas Ko isijas progra as Uzņē u u 
ko kurētspēja u  MVU CO“ME . Apsipri āts 
VPR projekts  iz ilī ai , kura iet aros, 
sadar ī ā ar Lat ijas IT klasteri, Lat ijas 

Loģisikas aso iā iju, ) iedrijas NetPort )i āt es parku u  Igau ijas IT 
klasteri iks eiktas ap ā ī as, lai uzla otu klasteru adī as ko pete i 
u , at ilstoši katra projektā iesaisītā klastera aīsī as lī e i , iks 

odroši āta starptauiska klasteru adī as iz ilī as seriikāta 
piešķirša a. “tarptauisko ekspertu adī ā iks ide ii ēi jau i 
iespēja ie pakalpoju i katrā klasterī u  uzla oi esošie pakalpoju i. 
Projekts orisi āsies o . gada ja āra līdz . gada jūlija . 

http://www.vidzeme.lv
http://view.24mags.com/publication/ammediapartners/e759fb0016765b05df248d01d0bbf607#/page=35
http://view.24mags.com/publication/ammediapartners/e759fb0016765b05df248d01d0bbf607#/page=35
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“tarptauiskā klasteru ko fere e Dā ijā 
Jau otro gadu pē  kārtas septe rī VPR, pārstā ot Lat ijas augst ērīgas u  eselīgas pārikas klasteri, piedalījās starptauiskajā 
klasteru ko fere ē I o aio   Co i aio , kurā pārstā ēi airāk ekā  klasteri o  alsī . Ko fere ē ar preze tā ijā  
par klasteru stratēģisko i ter a io alizā iju uzstājās ga  klasteru pārstā ji, ga  aīsī as eksperi. Paralēli ta  oika arī sadar ī as 
eidoša as saru as, kas ija iepriekš saskaņotas iz esa ikša ās klasteru orga izā iju starpā, lai pārru ātu pieredzes ap aiņas u  

kopīgu projektu eidoša as iespējas. Lat ijas augst ērīgas u  eselīgas pārikas klastera koordi ators Kristaps Ročā s ikās ga  ar 
esošajie  sadar ī as part erie , ga  ar pārikas klasterie  o “pā ijas, Vā ijas, iepakoju u klasteri o ) iedrijas u  dizai a klasteri 

o Dā ijas, pārru ājot sadar ī as iespējas, lai aīsītu kopīgus projektus, kas dos la u u klastera uzņē u ie . Video atskatu uz 
ko fere i ar oskaīies šeit. 

“tarptauiskās part erī as u  pieredzes ap aiņa 

Kristaps Ročā s 

Lat ijas augst ērīgas u  eselīgas  
pārikas klastera koordi ators 

Lai strādātu pie produktu garšu testēša as u  jau u produktu 
aīsīša as, o e ra sāku ā VPR koordi ētā Lat ijas 
augst ērīgas u  eselīgas pārikas klastera iedri “IA 
Val ier uižas alus , “IA Very Berry  u  “IA Feli i  devās  

die u pieredzes ap aiņas rau ie ā uz Dā iju u  ) iedriju. 
Brau ie s orisi ājās B“R I o aio  e press  progra as 
klasteru sadar ī as projekta Pārikas MVU irgus 
ko kurētspējas uzla oša a, aīstot jau as etodes u  ei i ot 
sadar ī u EMCF  iet aros. Uzņē ēji iepazi a Dā ijas u  
) iedrijas pārikas irgu, kā arī s ēlās idejas o sa ie  dāņu u  
z iedru kolēģie  ga  par produktu aīsī u, ga  pozi io ēša u 
u  irzīša u irgū, lai turp āk Lat ijas patērētājie  piedā ātu 
jau us, i teresa tus produktus.  

Vie a o ko a dā  dar ojās pie jau u augļu dzērie u izstrādes, 
par ko sa os iespaidos dalījās Val ier uižas alus  k alitātes u  
la oratorijas adītāja Dai a Eglīte-A to a: No ) iedrijas u  
Dā ijas klastera dalī iekie  iegu u jau as ēs as u  idejas 

etradi io ālie  dzērie u garšu saliku ie . Paīka s 
pārsteigu s ir dārzeņu sulas iz a toša a ezalkoholiskajos 
dzērie os, iksējot to ar augļu ai ogu sulu!   

Otra ko a da strādāja pie Feli i  aktuāla produkta izstrādes - 
usli ar dažādā  piede ā . Kā saka Alise Balgal e, Feli i  

adītāja: Mu s ir daudz ideju, kādus produktus ražot, et šajā 
rau ie ā apgu ā  ieši produktu izstrādes etodoloģiju – 

sākot o idejas, testēša as, līdz pat ie ieša ai irgū.   

Cita ko a da strādāja pie jau u produktu izstrādes o ogu 
izspiedē , kas, kā atzīst Ver  Berr  arkei ga adītāja Ilze 
“auški a, ijis uzņē u a  īpaši aktuāls jautāju s: Projekta 
laikā Dā ijā, dar ā ar šefpa ārie , pārikas zi āt iekie  u  
iie  eksperie , iegu ā  eiz ēroja as zi āša as, kuras 
u s oderēs jau u eksporta produktu radīša ā, kā arī ļoi 

prie āja ies, ka ika aktualizēts jautāju s par 
pārikas ražoša as pārpaliku u iz a toša u 
jau u produktu ražoša ā. Šī pieredze ir ļā usi 

u s pašie  saprast irgus te de es, 
uzzi āt jau as teh oloģijas, u  esa  iegu uši 
lieliskus ko taktus.  Plašāk par rau ie u ar 
lasīt šeit. 
 

http://www.vidzeme.lv
https://vimeo.com/140051980
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/129431/
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Vidze es pašvaldī u uzņē ējdar ī as at alsta spe iālisi gūst pieredzi 
Latgalē 

.— . okto rī VPR orga izēja pieredzes ap aiņas rau ie u 
Vidze es paš aldī u uzņē ējdar ī as at alsta spe iālisie  uz 
Latgali. Tajā piedalījās pārstā ji o Cēsī , Rūjie as, Līgat es, 
Mazsala as, “tre čie , Ērgļie , Gul e es u  Alūks es. 

Brau ie a ērķis ija aplūkot, kā iek ei i āta uzņē ējdar ī as 
aīsī a Latgalē, iz a tojot ga  E“ “truktūrfo du at alstu, ga  

īste ojot itas akivitātes. No šī gada VPR E“ fo du i for ā ijas 
u  uzņē ējdar ī as e tra Ce trs  ie a o gal e ajā  
aki itātē  ir ieši uzņē ējdar ī as at alsts. Ce trs jau 
airākkārt ir ai i ājis paš aldī u spe iālistus uz kopīgā  

sa āks ē , lai diskutētu par uzņē ējdar ī as idi 
Vidze es  reģio ā, kā arī lai ie otos par kopīgie  sadar ī as 
soļie . Tā kā Latgales plā oša as reģio a uzņē ējdar ī as 
e trs dar ojas jau kopš .gada, tad Vidze es reģio a 

paš aldī ā  ir īpaši ozī īgi iepazīies ar to, kā 
oiek uzņē ējdar ī as at alsts Latgalē u  

ko statēt, kādas i i iaī as ūtu iespēja s 
pār est u  īste ot arī ūsu reģio ā. 

Vidze es so iālie dar i ieki viesojas pie kolēģie  Liepājā 

.— . septe rī Vidze es so iālie dar i ieki devās trešajā, 
oslēdzošajā pieredzes ap aiņas rau ie ā, ar ērķi aplūkot, kā 
it iet reģio os iek strādāts so iālajā jo ā, īste ojot ga  

struktūrfo du projektus, ga  realizējot itas i i iaī as. Tajā 
piedalījās  so iālie dar i ieki o  paš aldī ā  - “ ilte es, 
“tre čie , Ko ē ie , Valkas, Lu ā as, Jau pie algas, Ces ai es, 
A atas, Burt iekie , Apes, Priekuļie , Cēsī  u  Be erī as.  

Liepājas paš aldī as “o iālais die esta turp āk – “o iālais 
die ests  pieredze Lat ijas ērogā ir ērtēja a kā ļoi progresī a 
airākos aspektos, pie ēra , odroši ot sa iedrī ā alsītus, 

efekī us u  augstas k alitātes so iālus pakalpoju us, kas saistās 
ar šī rīža so iālās poliikas uzs aru uz 
dei stu io alizā ijas pakalpoju u aīsī u. Par sa u pieredzi  ar 
kolēģie  o Vidze es izs eļoši dalījās Liepājas spe iālisi. 

Paši pieredzes ap aiņas rau ie a dalī ieki atklāj, ka rau ie s 
ija ideju pil s. Tikša ās ar kolēģie  ija lieliska atelpa grūtajā 

ikdie as dar ā, kad arēja iegūt jau u skaīju u uz sa u dar u 

u  ied es u turp ākajā  ie erē . Kāda o rau ie a 
dalī ie ē  oslēgu ā saka: Tā ija sa a eida super īzija ar 
produkī u iz āku u.  Plašāk par rau ie u lasā s šeit.  

 

Lelde Ā ele 

E“ fo du i for ā ijas u  uzņē ējdar ī as e tra 
adītāja 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/129309/
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“epiņā  pašvaldī ā  izstrādās i vesī iju o jektu aīsī as plā us 

Šogad uzsāks dar u pie 
i esī iju piesaistes 

ateriālu izstrādes 
Alūks ei, “ ilte ei, 

Mado ai, Gul e ei, Cēsī , Valkai u  Val ieras pilsētai u  tas iek 
īste ots Norvēģijas i a šu i stru e ta progra as 
Kapa itātes sipri āša a u  i situ io ālā sadar ī a starp 

Lat ijas u  Nor ēģijas alsts i sitū ijā , ietējā  u  reģio ālā  
iestādē , projekta "Reģio ālās poliikas aki itāšu īste oša a 
Lat ijā u  reģio ālās aīsī as pasāku u izstrāde" . . 
apakšaki itātes iet aros.  

Izstrādāie ateriāli ir paredzēi, lai paplaši ātu paš aldī u 
iespējas u  i stru e tus uzņē ējdar ī as ei i āša ā u  pri āto 
i esī iju piesaisīša ā, proi, ar šie  ateriālie  paš aldī ā  

ūs iespēja uzru āt u  preze tēt i estorie  ko krētus o jektus 
paš aldī ā. Pie ēra , Mado as paš aldī ā paredzēts izstrādāt 
aīsī as plā u Mado as pilsētas i dustriālaja  parka  u  

dzelz eļa pārkrauša as ter i āli , et Cēsīs— ijušā kūrorta 
„Cīrulīši  teritorijai. Šo rīd ir uzsākts dar s pie i esī iju 
piesaistes ateriālu izstrādes Alūks es o ada paš aldī ai - 
Veselī as ei i āša as pakalpoju u e tra  u  “ ilte es 

o ada paš aldī ai - eļa „Jau priedai es – “pi ieri  atjau oša ai 
Lau kal es pagastā.  

At ilstoši projekta osa īju ie , šīs aki itātes īste oša ai ika 
iz ēlēi a io ālas u  reģio ālas ozī es aīsī as e tri.  

Plā ots, ka isi dar i pie ateriālu izstrādes iks pa eigi . 
gada fe ruārī, kad paš aldī as arēs tos sākt 
iz a tot sa a ērķa sas iegša ai – i esī iju 
piesaistes ateriālos iekļauto o jektu 
aīsīša ai. 

. septe rī oika pašvaldī u uzņē ējdar ī as spe iālistu 
ikša ās, kas rīkota jau otro reizi u  turp āk ie erēta is az 
reizi eturks ī. Šoreiz spe iālisie  ija iespēja dzirdēt Lat ijas 

Paš aldī u sa ie ī as pado ie es uzņē ējdar ī as 
jautāju os A dras Feld a es preze tā iju par dar ī as 
progra u “AM . . , „Palieli āt pri āto i esī iju apjo u 
reģio os, ei ot ieguldīju us uzņē ējdar ī as aīsī ai 
at ilstoši paš aldī u aīsī as progra ās oteiktajai teritoriju 
eko o iskajai spe ializā ijai u  alstoies uz ietējo uzņē ēju 
ajadzī ā , kā arī ikās ar Val ieras Biz esa u  i o ā iju 

i ku atora pārstā i, lai diskutētu par iespēja ā  sadar ī as 
iespējā  starp paš aldī ā  u  i ku atoru. Bija arī  iespēja 
izteikies par līdzši ējo iz esa i ku atoru progra u Lat ijā.  

.okto rī Au ie a uižā oika se i ārs „Priekš osa īju i 
eiks īgai projektu realizā ijai , kuru adīja lektore Ie a 

Garjā e. “e i āra laikā dalī ieki dzirdēja e ikai par projektu 
teorēisko pusi, et arī apgu a zi ī as kā lietot dažādas 
radošu u ei i ošas etodes, lai turp āk spētu ģe erēt idejas 
projektu aīsī ai. 

 

Lai a E gere 

Ko er dar ī as spe iāliste 

VPR E“ fo du i for ā ijas u  uzņē ējdar ī as e tra orga izēie 
pasāku i  

http://www.vidzeme.lv
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Atpūies u  audi kultūru Vidze es pusē!  
Jau ākais par oiku ie  kultūrā 

. idze e.l /l /kulturas_zi as/  

Par  izdevu u „VPR Jau u i  

„VPR Jau u i  ir Vidze es plā oša as reģio a izdevu s, lai i for ētu par aktualitātē  reģio ā u  
o ados. 

“agata oja: Vidze es plā oša as reģio a sa iedrisko aie ī u spe iālisi Gais Tauriņš 
gais.tauri s@ idze e.l , tālr.  u  Rūta Vaser a e ruta. aser a e@ idze e.l , tālr. 

. Citējot vai pārfrāzējot o ligāta atsau e uz VPR Jau u i . 

Vidze es plā oša as 
reģio s 

Jāņa Poruka iela 8 

8.kabinets, Cēsis, 
Cēsu ovads, LV-  

Tālr.:  

Fakss:  

vidze e@vidze e.lv 

KULTŪRA“ 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/pasakumi/category/kultura/#.UnYZP_m-1cY
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://gulbene.lv/index.php/kvc/8238-g2015
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

