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Vidzemes plānošanas reģiona
Izdevums reizi 2 mēnešos
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Autoceļu fonds ir jāatjauno
Ceļu infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem

nepieciešamību

visas valsts tai skaitā Vidzemes reģiona sociāli ekonomisko

skaidras

procesu

sadarbības

attīstībā.

Daudzviet

uz

valsts

galvenajiem

un

un

pēc
ciešas
starp

reģionālajiem autoceļiem ceļu pamatne ir nolietota, brauktuves

iesaistītajām institūcijām.

strauji sabrūk, apdraudot satiksmes drošību. Īpaši kritiski apstākļi

2015.

ir uz valsts vietējiem autoceļiem un ceļu uzturētājs apliecina, ka

atsaucoties LVC lūgumam,

trūkst resursi autoceļu atjaunošanai.

VPR

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) 12.aprīļa Attīstības padomes

informāciju par Vidzemes

sēdē uzklausīja valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” (LVC)

plānošanas

vadības

prioritāri

informāciju

par

autoceļu

stāvokli,

plānotajiem

gada

oktobrī,
sagatavoja
reģionā

sakārtojamiem

remontdarbiem, kā arī izteica savus priekšlikumus un iebildumus

valsts reģionālajiem un

par šā brīža situāciju reģionā.

valsts

VPR pašvaldību vadītāji izteica neapmierinātību par to, ka uz valsts

autoceļiem.

autoceļiem remontdarbi tiek

līmenī.

kārtots balstoties uz VPR

Nepiešķirot kaut cik adekvātu finansējumu to uzturēšanai un

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajiem starptautiskajiem,

atjaunošanai ir apdraudēta ne tikai cilvēku fiziskā drošība, bet arī

nacionālajiem un reģionālajiem transporta koridoriem un tādiem

pieejamība pakalpojumiem – izglītības, medicīnas, kultūras u.c.

kritērijiem kā ceļa noslodze, sabiedriskā transporta maršruti un

valsts un pašvaldību iestādēm.

ceļu esošais stāvoklis.

Ņemot vērā, ka valsts vietējo autoceļu uzturēšanai un

Lai novērstu kritisko stāvokli uz valsts autoceļiem un ieviestu

atjaunošanai nav paredzējusi ES struktūrfondu līdzekļus, ir

mērķtiecīgu valsts autoceļu uzturēšanu Vidzemē, VPR lūdz

jāmeklē ilgtspējīgs autoceļu finansējuma modelis, kas ceļu

Satiksmes ministriju:

uzturētājiem

1. Nekavējoties atjaunot speciālo valsts budžeta programmu –

ļautu

plānot

plānoti nepietiekošā

nepieciešamos

ieguldījumus

vietējiem
Saraksts

infrastruktūrā vismaz 5 gadu termiņā.

Valsts autoceļu fondu, kur tiktu paredzēts finansējums tieši

VPR katru gadu ir gatavojis priekšlikumus Valsts autoceļu

autoceļu (ielu) remontiem un būvniecībai;

sakārtošanas programmai 2014.- 2020. gadam, bet diemžēl no

2. Turpmāk nodrošināt regulāru sadarbību Valsts autoceļu

nozares ministrijas puses līdz šim nav tikusi nodrošināta

sakārtošanas programmas 2014-2020 ieviešanā.

atgriezeniskā saite starp LVC un VPR par priekšlikumu tālāko
virzību, līdz ar to reģionā nav iespējams plānot mobilitātes

Guna Kalniņa-Priede

pasākumus ilgtermiņā. Turklāt Vidzemes plānošanas reģionā

Vidzemes plānošanas reģiona

ietilpst visgarākais autoceļu tīkls, kas vēl vairāk aktualizē

Administrācijas vadītāja
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TERITORIJAS PLĀNOŠANA
Prezentē reģiona darba tirgus pētījumu
Publicēts 2016. gada sākumā

Kreituze prezentēja 4. marta VPR Attīstības padomes sēdē.

izstrādātais

par

Autores norādīja, ka nākotnē ir sagaidāma esošo profesiju satura

pētījums

Vidzemē

piedāvātās

izglītības

kardināla pārveide. Par svarīgākajiem apstākļiem, kas nākotnē

atbilstību

darba

tirgus

ietekmēs darba tirgu, tika atzīta tehnoloģiskā attīstība un dažādi

pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm. Pētījums guvis

sociāli ekonomiskie procesi (migrācija, sabiedrības noslāņošanās,

atzinību gan no pašvaldību vadītājiem, gan no izglītības iestādēm.

demogrāfija, sabiedrības novecošanās), pārtikas pieprasījuma

Tas pieejams tīmekļa vietnē profesijupetijums.valmiera.lv/.

pieaugums,

Pētījumu tā autores Sarmīte Rozentāle, Agita Līviņa un Ieva

tehnoloģiskais progress un emocionālās un fiziskās veselības

datu

drošības

problēmu

pieaugums,

straujš

pasliktināšanās.

Informācija par VPR stratēģiju sagatavota viegli uztveramā veidā
Sadarbībā

Vides

drošu reģionu, kas spēj elastīgi piemēroties izaicinājumiem, ir

aizsardzības un reģionālas

konkurētspējīgs un tiecas uz izcilību reģiona viedās specializācijas

attīstības

jomās. Vidzemes vīzija balstās trīs stratēģiskajos virzienos – cilvēks,

sagatavots

ar

ministriju

ir

informatīvs

buklets, kas īsā un pārskatāmā veidā sniedz informāciju par
Vidzemes reģiona potenciālu, attīstības vīziju un mērķiem. Buklets
pieejams latviešu (skatīt šeit) un angļu valodās (skatīt šeit).

ekonomika, teritorija.
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

"Sagatavotais materiāls dod iespēju gūt priekšstatu par VPR

nodrošina

attīstību līdz 2030. gadam. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ietekmē

izmantošanu

iedzīvotāju

katra vidzemnieka dzīvi un mūsu mērķis ir veicināt aktīvāku

palielināšanai.

Ar attīstības plānošanas dokumentu pilnajām

sabiedrības līdzdarbošanos savas vietas attīstībā. Tieši tas ir

versijām iespējams iepazīties VPR tīmekļa vietnē.

iemesls, kādēļ esam meklējuši iespējas informāciju par mūsu
reģiona attīstību sagatavot viegli uztveramā veidā, lai ar to varētu
iepazīties pēc iespējas vairāk cilvēki," saka VPR Teritorijas
plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa.

reģiona

ekonomisko

un

teritoriālo

labklājības

un

priekšrocību
drošumspējas

Dokumenti izstrādāti projekta „Latvijas plānošanas reģionu un
vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes
palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”
ietvaros. Tas tiek īstenots NFI 2009.-2014. gada programmas

Pašvaldību pārstāvjiem, kuriem iecerētas tikšanās ar ārvalstu

„Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas

partneriem un investoriem, piedāvājam saņemt arī bukleta drukas

un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un

versiju

reģionālām iestādēm” ietvaros.

(par

šo

iespēju

interesēties

rakstot

uz

ieva.kalnina@vidzeme.lv).
Atgādinām, ka stratēģija iezīmē reģiona nozīmīgākos reģiona
attīstības virzienus ilgtermiņā. Attīstības plānošanas dokumentos
ietvertā vīzija paredz fokusēties uz Vidzemi kā talantīgus un
darbīgus cilvēkus piesaistošu, labi savienotu, iekšēji integrētu un

Ieva Kalniņa
Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja
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HANSA jaunumi: otrais mācību brauciens sniedz vērtīgus kontaktus un atziņas
Aizvadītie

divi

mēneši

projektā “Hanzas vērtības
ilgtspējīgai

uzlabotu tūrisma piedāvājumu arī projekta pilsētās.
Mācību brauciena noslēgumā tika apmeklēta arī Hanzas karaliene
Lībeka, kur projekta partneri viesojās modernajā Eiropas Hanzas

sadarbībai” (HANSA) bija

muzejā un pilsētas arhīvā. Lībekas

ļoti darbīgi. Marta pirmajā pusē sadarbībā ar pilna servisa

arhīvs ir viens no lielākajiem

aģentūru “VB Plus” tika pielikts punkts projekta vizuālo vadlīniju

atlikušajiem arhīviem visā Eiropā

izstrādei. Rezultātus apstiprināja visi projekta partneri, un līdz pat

un

projekta noslēgumam un, iespējams, arī vēl ilgāk HANSA

arī

pats

nozīmīgākais

dokumentu un citu materiālu

aktivitātes pavadīs vienots vizuālais noformējums.

krājums

par

Hanzas

vēstures

Martā HANSA ietvaros notika arī vairāki pasākumi. Cēsīs tūrisma

tematiku. Lībekas arhīva materiālu izpēte būs labs papildinājums

nozares speciālisti tikās ar vietējiem uzņēmējiem, kur pārrunāja

citiem projekta ietvaros plānotajiem vēstures pētījumiem, jo tajā

tādus jautājumus kā vienotu tūrisma piedāvājumu veidošana un

atrodama informācija, kas projekta pilsētām līdz šim nav bijusi

uzņēmēju sadarbības nozīme. Straupē jaunākos atklājumus par

zināma. Lībekā projekta partneri piedalījās arī seminārā par

pilsētas vēsturi prezentēja vēsturnieks Edgars Plētiens, bet marta

pilsētas mārketinga un tūrisma aktivitāšu organizēšanu, kur

beigās noslēdzās Pārgaujas novada organizēts konkurss “Straupe

iepazina

Hanzā”, kura ietvaros tika iesniegti vairāki radoši darbi par Hanzas

komunikācijas un mārketinga jautājumiem.

tematiku.

vietējo

pieeju

sadarbības

tīklu

veidošanai

un

Turpmākajos mēnešos HANSA projekta partneri turpinās pilsētu

10.-15. aprīlī HANSA projekta pārstāvji piedalījās mācību

vēstures izpētes darbu un meklēs risinājumus, kā veidot kopīgu

braucienā uz Luksemburgu un Vāciju, kur apmeklēja Eiropas

informācijas datubāzi projekta mājaslapas, mobilās aplikācijas un

Kultūras maršrutu institūtu (European Institute of Cultural

citu projekta IKT rīku vajadzībām. VPR pārstāvji jūnija sākumā

Routes) un Hanzas pilsētas Lemgo un Lībeku.

apmeklēs starptautiskās Hanzas dienas, kas šogad norisināsies

Institūtā brauciena dalībnieki uzzināja, kādas priekšrocības sniedz
tas, ka Hanza ir viens no sertificētajiem Eiropas kultūras
maršrutiem. Projekta partneri arī tika iepazīstināti ar Institūta

Norvēģijas pilsētā Bergenā. Hanzas dienas būs lieliska iespēja pētīt,
kā Hanzas tematikas komunikāciju un mārketingu organizē citas
Hanzas pilsētas.

nākotnes plāniem un iespējām veicināt HANSA publicitāti un

Papildus informāciju par HANSA projekta partneru braucienu uz

piedalīties Institūta organizētajās apmācībās. Mācību brauciena

Eiropas Kultūras maršrutu institūtu un Vācijas pilsētām Lemgo un

turpinājumā HANSA projekta pārstāvji viesojās Vācijas pilsētā

Lībeku var atrast projekta mājaslapas ziņu sadaļā (angļu valodā).

Lemgo, kur pētīja piemērus, kā neliela pilsēta var gūt panākumus
ar Hanzu saistītu produktu un pasākumu veidošanā un

Sekojiet aktualitātēm HANSA “Facebook”
lapā un projekta sadaļā VPR mājaslapā!

popularizēšanā. Ņemot vērā, ka projekta HANSA pilsētas ir
nelielas, Lemgo pieredze ir īpaši vērtīga un var tikt pielietota, lai

Rūta Vasermane
Projekta vadītāja
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Projekta “SDI4Apps” partneri tiekas Cēsīs
Marta
Cēsīs

VPR

aplikācijas: iedzīvotāju iesaiste dabas parku aizsargājamo sugu un

uzņēma

vēsturiskā mantojuma saglabāšanas aplikācija, tūrisma interešu

vidū

projekta

punktu aplikācija, sensoru

“SDI4Apps”

datu

izmantošanas

partnerus no citām Eiropas valstīm. Divu dienu garumā partneri

aplikācija,

zemes

pārrunāja projekta tālāko virzību, apskatīja Cēsu pilsētu un

izmantojuma

gatavojās “Baltijas atvērto (Ģeo) datu hakatonam 2016”, kas no

kartēšanas

16. līdz 18. martam tika rīkots Rīgā, kur komandas no Latvijas un

eAtlasa veidošana ar spēles

citām Eiropas Savienības valstīm divu dienu laikā kopīgi izstrādāja

elementiem jauniešiem, kā

jaunas lietojumprogrammas, kas balstīsies gan Latvijā, gan citās

arī ekosistēmu novērtēšanas aplikācija tūrisma veicināšanai. Cēsu

valstīs pieejamos atvērtajos ģeodatos.

sanāksmē liela uzmanība tika pievērsta biznesa modeļa izstrādei

Projektā turpinās darbs pie mākoņa platformas izveides un pilota

projekta rezultātu tālākai uzturēšanai un izmantošanai, lai

aplikāciju izstrādes. Projekta ietvaros tiek veidotas 6 pilota

izstrādātā platforma un aplikācijas būtu izmantojamas ilgtermiņā.

veidu
aplikācija,

Attīstītas jaunas idejas atvērto datu lietošanai ikdienā
Aizvadīts pirmais Baltijas atvērto (ģeo) datu hakatons, kurā

Balstoties uz Rīgas pašvaldības transporta datiem, izstrādātas

komandas no Latvijas, Čehijas un Slovākijas strādāja pie ģeo datu

jaunas iespējas, kā šo informāciju izmantot un kombinēt, lai

pielietošanas risinājumiem uz SDI4Apps projektā izstrādātās

uzlabotu transporta plūsmas plānošanu, savukārt vēl kāda

platformas. Divu dienu laikā programmētāji kopā ar citu jomu

komanda strādājusi pie augstas detalizācijas karšu izveides, kas

speciālistiem veidoja risinājumus, kā atvērtos datus izmantot

būtu piemērotas automātiski vadāmu mašīnu vajadzībām.

dažādu lietojumprogrammu izveidē, lai tos izmantotu dažādu

Hakatons noslēdzās ar konferenci, kura 18. martā norisinājās Rīgā,

nozaru pārstāvju ikdienas uzdevumu atvieglošanai.

un kurā tika noteiktas trīs labākās idejas. Par labāko eksperti

Viena

no

komandām

strādāja

pie

potenciāli

auglīgu

atzina ideju izmantot Rīgas pašvaldības atvērtos datus (e-talonu

uz

reģistrācijas datus un sabiedriskā transporta kustību sarakstu)

satellītattēlu informāciju, savukārt cita komanda izstrādāja

vienotas kartes izveidei, tā parādot, kurā vietā, iespējams, kursē

iespēju izveidot pilsētu ēku 3D modeļus, kam viens no

nepietiekami daudz autobusu.

lauksaimniecības

zonu

noteikšanas

Latvijā,

balstoties

pielietojumiem varētu būt applūstošo teritoriju karšu veidošanā.

Atzinīgi vērtē SDI4Apps ieviešanas progresu
Aprīlī Luksemburgā tika aizvadīta projekta “SDI4Apps” tehniskā

izvērtētāji atzinīgi novērtēja projekta progresu

izvērtēšana, kuras laikā Eiropas Komisijā tika prezentēta projekta

otrajā gadā, uzteica, ka notikusi intensīvāka

virzība otrajā gadā. VPR izvērtēšanā pārstāvēja projekta vadītājs

ieinteresēto pušu iesaiste, novērtēja hakatonu

Kristaps Ročāns. Tika prezentēts progress pilota aplikāciju izveidē,

un citu publisko pasākumu rīkošanu, kā arī

ārējo un ieinteresēto pušu iesaiste, platformas tehniskais

sasniegto progresu pilota aplikāciju izstrādē.

risinājums un tās biznesa plāna modelis. Eiropas Komisijas

Kristaps Ročāns
Projekta vadītājs
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Lai kvalitatīvi apgūtu energoefektivitātes uzlabošanai piešķirto finansējumu,
būvniecībā nepieciešams kvalificēts darbaspēks
Ar nacionāla līmeņa

Kā uzsvēra LBS valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume, lai

konferenci

ir

kvalitatīvi apgūtu šo finansējumu, ir svarīgi sakārtot būvniecības

noslēdzies

projekts

vidi, ar to saprotot gan likumdošanas ietvaru, gan būvuzņēmēju

Skills

un būvekspertu reģistrēšanās sistēmu, gan arī nozares pārstāvju

FORCE”, kuru ieviesa Rīgas, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales

attieksmi un izpratni par kvalificēta darbinieka nozīmi. Lai rastu

plānošanas reģioni kopā ar Latvijas Būvinženieru savienību,

iespējas paaugstināt kvalificētu strādnieku īpatsvaru nozarē, LBA

Latvijas Vides investīciju fondu un Izglītības kvalitātes valsts

prezidents Normunds Grīnbergs piedāvāja Latvijā jaunu, no

dienestu. Noslēguma konferencē 27. aprīlī būvniecības un

ārvalstīm aizgūtu sistēmu, kas radītu pieprasījumu pēc kvalificēta

“BUILD

UP

profesionālās

darbaspēka – būvniecības ID karti. Ar tās palīdzību būtu iespējams

izglītības nozaru

veicināt darba drošību un aizsardzību, veikt darba laika uzskaiti, tā

pārstāvjiem bija

mazinot ēnu ekonomiku, kā arī celt strādnieka kvalifikāciju un

iespēja iepazīties

veikt tās identificēšanu būvlaukumā.

ar

Konferences

šo

nozaru

noslēgumā

visas

ministrijas,

kas

iesaistītas

aktualitātēm
Latvijā,

par

kurām runāja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Ekonomikas
ministrijas (EM), Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) un Latvijas
Būvnieku asociācijas (LBA) vadība. Konferences noslēgumā IZM,
EM, LBS, LBA vadība kopā ar Labklājības ministrijas, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas
Celtnieku arodbiedrības vadību parakstīja Deklarāciju par
profesionālās pilnveides izglītības programmu energoefektīvai
būvniecībai un ēku atjaunošanai ieviešanu.
Ministriju pārstāvji atzinīgi izteicās par “BUILD UP Skills FORCE”
projektu un tā aktualitāti šajā mirklī, kad tuvojas jauns

būvniecības procesā un energoefektivitātes pasākumu veikšanā, ir

būvniecības “vilnis” un ir īpaši svarīgi sagatavot kvalificētus un

paudušas savu gribu un parakstījušas kopīgu deklarāciju ar

zinošus būvniecības profesionāļus, kas varēs kvalitatīvi apgūt ēku

būvniecības nozares asociācijām, lai strādātu pie kvalifikācijas

energoefektivitātes paaugstināšanai piešķirto Eiropas Savienības

celšanas būvniecībā strādājošajiem un

fondu atbalstu. Kā norādīja EM Atjaunojamo energoresursu un

veicinātu energoefektīvas būvniecības

energoefektivitātes departamenta direktore Aija Timofeveja, līdz

kvalitāti. Ar parakstītās deklarācijas

2020. gadam energoefektivitātes uzlabošanai ir piešķirti 333,55

saturu var iepazīties šeit.

miljoni eiro, no kuriem 166 miljoni eiro paredzēti tieši
energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamās ēkas un vēl
115,13 miljoni eiro valsts ēkām.

Henrijs Rūsis
Projekta vadītājs
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Liela interese par nozares profesionāļu apmācībām energoefektīvā būvniecībā un
ēku atjaunošanā
Aizvadīts

pilotkurss

pasīvajām ēkām, kas saistīta ar Eiropas Savienības un valsts

profesionāļu

izvirzītajām prasībām energoefektivitātes uzlabošanā. Lai šīs

energoefektīvā

prasības izpildītu, liela nozīme būs zinošiem un profesionāliem

būvniecības
apmācībā
būvniecībā

un

atjaunošanā,
novērtējuši
Spriežot

ēku

strādājošajiem, tāpēc projekts “BUILD UP Skills FORCE” piedāvāja

augsti

iespēju vairāk nekā 60 būvniecībā strādājošajiem un profesionālo

būvnieki.

skolu pedagogiem bez maksas iegūt zināšanas un prasmes par

kuru
paši

pēc

dalībnieku

atsaucības,

gandrīz

nulles

enerģijas

ēku

būvniecību,

atjaunojamo

šobrīd

energoresursu efektīvu izmantošanu un ēku atjaunošanu un

būvniecības speciālistu vidū ir

pārbūvi. Vidzemes reģionu šajās apmācībās pārstāvēja 10

liela interese par gandrīz

būvniecības profesionāļi. Plašāk par aizvadītajām apmācībām

nulles enerģijas patēriņa un

lasiet šeit.

Citu valstu labās prakses piemērojamas arī Latvijas ēku siltināšanas un atjaunošanas procesā
Aizvadīts

Semināra dalībnieki aktīvi diskutēja par Nīderlandes pieredzi

projekta

tipveida ēku siltināšanā un nepieciešamajiem priekšnoteikumiem,

“BUILD

UP

lai līdzīgu sistēmu ieviestu arī Latvijā. Nīderlandē jau šobrīd ēkas

Skills FORCE”

tiek atjaunotas līdz gandrīz nulles enerģijas patēriņa līmenim.

ietvaros rīkotais divu dienu apmācību seminārs par veidiem, kā

Ieviesto inovāciju rezultātā četru gadu laikā ir izdevies jau uz pusi

sasniegt izvirzītos mērķus, realizējot ēku atjaunošanu vai gandrīz

samazināt ēkas atjaunošanas izmaksas. Nīderlandes būvinženieri

nulles enerģijas patēriņa ēku būvniecību. Apmācības vadīja

iepriekš saražo fasādes un citus ēkas elementus rūpnīcā, un uz

eksperts no Nīderlandes Gerard Bruijnse, kurš piedalījies

vietas objektā atliek vienīgi tos samontēt kopā. Līdz ar to ēku

Nīderlandes gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku atbalsta

atjaunošanu var veikt visu cauru gadu. Tas ļauj arī ievērojami

programmas izstrādē un

izstrādājis

saīsināt remontdarbu norises laiku ēkā, tādā veidā neradot

renovācijas koncepciju, kas dažu dienu

neērtības tās iedzīvotājiem. Pēc šī principa ēku var nosiltināt divu

laikā ļauj dzīvojamo ēku renovēt līdz

līdz desmit dienu laikā.

nulles enerģija ēkas līmenim. Ar šo

Plašāk par atziņām no apmācību semināra lasiet šeit.

konceptu tika iepazīstināti projekta
būvniecības eksperti, profesionālās un
augstākās

izglītības

iestāžu

pārstāvji,

energoauditori,

būvkompāniju un pašvaldību pārstāvji, kā arī “Valsts nekustamo
īpašumu”, “Attīstības finanšu institūcijas Altum” un “Rīgas
enerģētikas aģentūras” pārstāvji.

Henrijs Rūsis
Projekta vadītājs
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TENtacle partneri vienojas par saskaņotu rīcību VPR mobilitātes plāna
izstrādē
21.

aprīlī

VPR

apmeklēja plūsmas, mobilitātes risinājumus un piekļuvi TEN-T pamattīkla

Interreg Baltijas jūras reģiona koridoriem.
programmas

projekta

TENTacle (TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai,
izaugsmei un kohēzijai) Igaunijas Valgas pilsētas projekta
koordinatore Marika Post.

Tā ir jau otrā partneru tikšanās, lai veidotu kopīgu redzējumu un
abpusēji saskaņotu Mobilitātes plāna izstrādes procesu, ņemot
vērā abu partneru intereses. VPR Telpiskās plānošanas eksperts
Andžejs Stepančuks ieskicēja VPR idejas par mobilitātes plāna

Projekta ietvaros VPR plāno izstrādāt Vidzemes reģiona

saturu,

mobilitātes un

sagaidāmajiem

investīciju plānu 2030, tā

izstrādē aktīvi

izstrādes

termiņiem

rezultātiem.

Līdz

un
15.

sadarbojoties arī ar tuvāko ārvalstu sadarbības partneri – Valgu, jūnijam tiks izstrādāts detalizēts rīcības
kas, savukārt, veiks transporta un mobilitātes iespēju izpēti Valgas

plāns, kas būs par pamatu Vidzemes

un tās tuvumā esošo pašvaldību teritorijā. Izpētes mērķis ir

reģiona mobilitātes un investīciju plāna

optimizēt Valgas transporta sistēmu, piedāvāt labākos transporta

izstrādei.

Rita Merca
Projekta vadītāja

VPR attīsta jaunus Eiropas reģionālās sadarbības projektus
VPR Attīstības un projektu nodaļa aktīvi strādā pie jaunu

projektu idejām. Programmas sekretariāts iepazīstināja ar

sadarbības projektu attīstīšanas, tāpēc martā VPR piedalījās

programmu un tās prioritātēm, kā arī ar pirmajā uzsaukumā

divos pārrobežu sadarbības programmu semināros – Rīgā

apstiprinātajiem projektiem, starp kuriem ir arī VPR ieviešanā

aizvadīts INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās

esošais TENTacle projekts. Tāpat arī tika stāstīts par budžeta

sadarbības programmas 2014.-2020. gadam informatīvais

veidošanas principiem, projektu komunikāciju, kā arī atsevišķās

seminārs,

sesijās par katru no programmas apakšprioritātēm – “Inovāciju

savukārt

Roterdamā

(Nīderlande)

tika

rīkots

programmas INTERREG EUROPE 2014.-2020. gadam reģionālās

spējas”,

“Efektīva

dabas resursu

pārvaldība”,

“Ilgtspējīga

sadarbības forums.

transporta nozare” un “Institucionālā kapacitāte makroreģionu

Baltijas

sadarbībai”. VPR seminārā tikās ar sagatavošanas procesā esošo

jūras

reģiona

projektu partneriem un kopīgi strādāja pie projektu idejām

programmas

enerģētikas un transporta jomās.

seminārā

marta

vidū bija pulcējušies
potenciālie projektu
sagatavotāji

no

Skandināvijas, Baltijas valstīm, Vācijas un Polijas, lai uzzinātu par
programmas otro uzsaukumu un konsultētos ar sekretariātu par

Laila Gercāne
Attīstības un projektu nodaļas vadītāja
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Izstrādās atbalsta plānus cilvēkiem ar invaliditāti un
ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem
izstrādē cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Plānus
iecerēts izstrādāt līdz šā gada 30. novembrim.
Sagatavotie atbalsta plāni un tajos ietvertā informācija kalpos par
pamatu Vidzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrādei,

Veselības aprūpes, rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu
sniedzēji aicināti piedalīties VPR izsludinātajā iepirkumā, kura
mērķis ir veikt individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu
izstrādi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem,
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē
esošiem bērniem Vidzemes reģionā.

kurā būs noteikti nepieciešamie uzlabojumi esošo sociālo
pakalpojumu optimālai un ilgtspējīgai attīstībai. Atbilstoši tam tiks
finansēti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi cilvēkiem ar
invaliditāti un apmācīti sociālo pakalpojumu sniedzēji. Vairāk par
šo ieceri un projektu Vidzeme iekļauj lasāms
šeit.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts četrās daļās. Divās no tām
paredzēts veikt individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta
plānu izstrādi gan bērniem bērnu sociālās aprūpes iestādēs, gan
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tāpat tiks iepirkti gan
Ineta Puriņa
Projekta vadītāja

psihiatra, gan ergoterapeita pakalpojumi dalībai atbalsta plānu

SEBCO projekta partneri iepazīst sociālās uzņēmējdarbības vidi Polijā
VPR kopā ar sadarbības partneriem no

Arī Polijā tāpat kā Latvijā vēl nav izstrādāts likumiskais ietvars, kas

Zviedrijas un Polijas turpina īstenot projektu

regulētu sociālo uzņēmējdarbības vidi. Šobrīd norit diskusijas par

„Sociālie uzņēmumi sadarbībā ar biznesa

īpaša normatīva akta izveidi, kas aptvertu sociālo uzņēmēju loku.

vidi” (SEBCO). Pētot esošo situāciju, projekts

Likumprojektā paredzēts noteikt sociālā uzņēmuma ietvaru,

aktualizē sociālās uzņēmējdarbības jautājumus katrā partnervalstī

iespējamās juridiskās formas un valsts atbalsta mehānismus. Arī

un projekta partneri strādā, lai sagatavotu vienotu projekta

pašvaldībām ir tiesības atbalstīt apvienības, kuras darbojas pēc

pieteikumu sociālās uzņēmējdarbības jomā, ko iesniegt kādā no

sociālās uzņēmējdarbības principiem, deleģējot tām publiskos

pārrobežu sadarbības programmām.

uzdevumus. Šobrīd ievērojams finansiālais atbalsts tiek saņemts

Projekta partneriem šoreiz bija iespēja iepazīties ar sociālās
uzņēmējdarbības vidi Polijā, kur ir ilgstoša cīņa ar bezdarba
samazināšanu, tajā skaitā ar vairāku mērķgrupu integrāciju darba
tirgū. Polija ir viena no valstīm, kur nodarbinātības veicināšana ir
sociālās ekonomikas pamatmērķis. Praksē Polijā lielākā daļa
apvienību,

kuras

darbojas

pēc

sociālās

no

Eiropas

Sociālā

fonda,

kas

dod

iespējas

piesaistīt

līdzfinansējumu, lai realizētu projektu un
risinātu

kādu

problēmām.

no

Plašāk

sabiedrības
par

Polijas

sociālām
pieredzi

sociālās uzņēmējdarbības jomā lasāms šeit.

uzņēmējdarbības

principiem, ir asociācijas vai citas brīvprātīgās organizācijas - fondi,
nodibinājumi vai kooperatīvi.

Lelde Ābele
Projekta vadītāja
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INSURE projekta partneri apmainās ar pieredzi piesārņoto vietu datubāzes veidošanā
No 5.-7.aprīlim Helsinkos tikās

Otrs būtiskākais fokuss sanāksmē bija projekta ietvaros paredzētās

partneri no Latvijas, Somijas un

datu bāzes un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (GIS). Latvijas

Zviedrijas,

pārrunātu

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs iepazīstināja sīkāk ar

aktualitātes Centrālās Baltijas programmas 2014.-2020.gadam

pašlaik aktīvo Latvijas piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu

projekta “Inovatīva, ilgtspējīga attīrīšana” (INSURE) ietvaros.

reģistru un šo vietu karti. INSURE ietvaros paredzēts uzlabot šo

lai

Projekta ietvaros ir paredzēts veikt izpēti projekta partneru
piedāvātājās piesārņotajās pilotteritorijās, kam sekos inovatīvu un
ilgtspējīgu attīrīšanas metožu testēšana teritorijās. Lai veiktu
nepieciešamo

izpēti,

partneri

šobrīd

strādā

pie

izpētes

stratēģijām. Sanāksmes laikā partneri iepazīstināja ar progresu
saistībā ar šo stratēģiju izstrādi, radot plašas diskusijas par to, kā
katrā no pilotteritorijām būtu veicama piesārņojuma izpēte. Valstu
atšķirīgās situācijas, kā arī atšķirīgās pieejas un pieredzes
piesārņoto vietu atpazīšanā un pārvaldīšanā ir liels izaicinājums

datubāzi, aktualizējot to un padarot daudz ērtāku un praktiskāku
tās lietotājiem. Iepazīstoties arī ar Somijas un Zviedrijas partneru
rīcībā esošajām datu bāzēm par piesārņotajām vietām, tika
uzsāktas diskusijas par to, kā veidot jaunās datubāzes, kādu
informāciju

tajās

būtu

nepieciešams

atspoguļot, kā arī citus aktuālos jautājumus par
projektā paredzētajiem tehniskajiem rīkiem
piesārņoto vietu pārvaldīšanai. Vairāk par
projektu lasiet šeit.

projekta komandai projekta mērķu sasniegšanai.

Maija Rieksta
Projekta vadītāja

Ar ūdenstūrisma pakalpojumu sniedzējiem diskutē par projekta “Riverways”
rezultātiem un turpmāko sadarbību
4. aprīlī notika tikšanās ūdenstūrisma pakalpojumu sniedzējiem par
projekta “Riverways” rezultātiem un pārrunāja nozares jaunumus.

informāciju par maršrutiem. VPR aicināja uzņēmējus aktīvi
papildināt esošo informāciju, lai tā būtu pēc iespējas aktuālāka.

VPR tūrisma eksperte Ilze Liepa un “Riverways” projekta vadītāja Tāpat tūrisma nozares pārstāvji apsprieda projekta rezultātā
Aiga Petkēviča ūdenstūrisma pakalpojuma sniedzējiem atgādināja izveidoto mobilo aplikāciju, kas ir noderīga ne tikai tiem, kuri savā
par projekta “Riverways” rezultātiem. Projekta rezultātā pie 26 atpūtā labprāt izmanto arī dažādas viedās ierīces, bet arī
upēm projekta teritorijā kopumā uzstādīti 111 informācijas stendi, gadījumos, kad atpūtniekiem saziņā ar pakalpojumu sniedzējiem ir
izveidotas 98 atpūtas vietas un 19 piestātnes ērtākai izkāpšanai, kā
arī veikti 19 upju un upju krastu sakopšanas un tīrīšanas darbi 312
km garumā, uzstādītas 306 norādes zīmes. Projektā "Riverways"
izveidoti daudz un dažādi vērtīgi materiāli, gan ūdenstūrisma
pakalpojumu sniedzējiem, gan ūdenstūristiem, izvēloties upi un
dodoties laivu braucienā. Tie visi vienkopus apskatāmi un

nepieciešams precīzi norādīt savu atrašanās vietu.
Ūdenstūrisma uzņēmēji arī diskutēja par labākajiem risinājumiem
atkritumu savākšanā. Katram pakalpojumu
sniedzējam jābūt ieinteresētam šīs problēmas
risināšanā un jācenšas izglītot laivotājus.
Plasāk par tikšanos lasāms šeit.

lejupielādējami šajā lapā.
Ūdenstūrisma

pakalpojumu

sniedzēji

padziļināti

analizēja mājaslapas sniegtās iespējas, to kā iegūt un pārbaudīt

Ilze Liepa
Tūrisma eksperte
9

VPR JAUNUMI
Marts/Aprīlis 2016
www.vidzeme.lv

PROJEKTU JAUNUMI

Izstrādāti investīciju piesaistes materiāli septiņām Vidzemes pašvaldībām
VPR 2016. gada aprīlī noslēdzis

VPR finansējums investīciju piesaistes materiālu izstrādei tika

darbu pie investīciju piesaistes

piešķirts septiņām pašvaldībām:

materiālu



Alūksnes novada pašvaldība: Izstrādāts būves mets
Veselības veicināšanas pakalpojumu centram



Smiltenes novada pašvaldība: Izstrādāts tehniskais
projekts ceļa Jaunpriedaines – Spiceri atjaunošanai
Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā



Valkas novada pašvaldība: Izstrādāts tirgus izpētes
materiāls par degradēto ēku teritoriju attīstības
perspektīvām Parka ielā 2/1 un Parka ielā 2/2;



Madonas novada pašvaldība: Izstrādāts tirgus izpētes
materiāls par Madonas industriālā parka un dzelzceļa
pārkraušanas termināļa attīstību



Gulbenes
novada
pašvaldība:
Izstrādāts tirgus izpētes materiāls par
perspektīvās
industriālās
zonas
attīstību Gulbenē, Nākotnes ielā 11



Valmieras
pilsētas
pašvaldība:
Izstrādāts tirgus izpētes materiāls par
2 ūdenstorņiem, Pleskavas ielā 10

izstrādes

koordinēšanas Vidzemes reģiona pašvaldībām. Minētā aktivitāte
notika Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gadam
programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība
starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un
reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Reģionālās politikas
aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu
izstrāde” ietvaros.
Investīciju aktivitātes mērķis ir palīdzēt pašvaldībām izvērtēt
konkrētu objektu potenciālu investīciju piesaistei, paplašināt
pašvaldību iespējas un instrumentus uzņēmējdarbības veicināšanā
un privāto investīciju piesaistīšanā. Izstrādātos materiālus varēs
izmantot arī dalībai starptautiskos un vietējas nozīmes forumos,
tādējādi sniedzot praktisku atbalstu pašvaldībām investoru
piesaistē.

Laima Engere
Projekta vadītāja

VIDZEMES KULTŪRAS PROGRAMMA 2016
Noslēdzies „Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2016" projektu
konkurss
kritērijus, izvērtēja projektu pieteikumus un

lēma atbalstīt

pavisam 48 projektus par kopējo summu 76 000 eiro. Atbalstīto
projektu saraksts publicēts šeit.
No

2016.gada maija līdz decembrim ar Latvijas valsts mežu

atbalstītās Vidzemes kultūras programmas atbalstu tiks īstenotas
dažādas radošas un izglītojošas

kultūras

Ir noslēdzies VPR izsludinātais un administrētais „Latvijas valsts

aktivitātes visā Vidzemē – aktuālā informācija

mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2016” projektu

par

konkurss, kurā

rezultātiem būs pieejama VPR mājas lapā –

tika saņemts rekordliels projektu pieteikumu

skaits – pavisam 157 pieteikumi par kopējo pieprasītā
finansējuma summu 526 881, 18 eiro.
Ekspertu komisija, ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos

atbalstīto

projektu

pasākumiem

un

www.vidzeme.lv.
Ieva Vītola
Vidzemes kultūras programmas koordinatore
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Gruzijas vēstnieks tiekas ar Vidzemes pašvaldībām un pārrunā uzņēmēju iespējamo sadarbību
21. martā Valmiermuižā ar Vidzemes pašvaldību priekšsēdētājiem

starp Melno un Kaspijas jūru. Par Gruzijas ekonomisko izaugsmi

un uzņēmējdarbības speciālistiem tikās Gruzijas ārkārtējais un

liecina tas, ka pēdējos sešos-septiņos gados IKP ir audzis vairāk

pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Teimurazs Džandžalija

nekā divas reizes, savukārt budžets kopš 2003. gada ir palielinājies

(Teimuraz Janjalia). VPR organizētās tikšanās laikā vēstnieks

aptuveni 6,5 reizes.”

prezentēja aktuālos jautājumus par Gruzijas ekonomiku un
sadarbības iespējām starp abu valstu uzņēmējiem.

Gruzijas vēstnieks informēja, ka viņus interesē ne tikai eksporta
sadarbības iespējas, bet ir arī ļoti ieinteresēti pieredzes apmaiņā
starp Latvijas un Gruzijas uzņēmējiem, kā arī ir gatavi palīdzēt
kontaktu un informācijas iegūšanā par Gruzijas uzņēmējdarbības
vidi.
“Uzņēmējdarbībai Gruzijā ir maz ierobežojumu – nepieciešamo
procedūru izmaksas ir zemas, tās tiek nokārtotas ātri, turklāt
ārzemniekiem nav būtisku papildus slogu uzņēmējdarbības
uzsākšanai mūsu valstī,” informēja vēstnieks. Zemais birokrātijas
slogs ir cieši saistāms arī ar zemo korupcijas līmeni, ko apliecina arī
starptautisko organizāciju atzinums, skaidroja T. Džandžalija.

T. Džandžalija savā uzrunā klātesošos iepazīstināja ar Gruzijas
ekonomikas raksturojumu, uzsverot pēdējos gados piedzīvoto
izaugsmi: “Gruzija vēsturiski bija un ir tranzītvalsts – tā atrodas

Pēc Gruzijas vēstnieka prezentācijas klātesošie diskutēja par
iespējām veicināt sadarbību starp Latviju un Gruziju.
Vairāk par tikšanos ar Gruzijas vēstnieku Latvijā lasāms šeit.

VPR informē baltkrievu kolēģus par reģiona attīstību
14.aprīlī VPR administrācijas vadītāja Guna Kalniņa – Priede tikās

Ir vērtīgi atskatīties uz iestādes veikumu un dalīties ar labākajiem

ar Baltkrievijas amatpersonu delegāciju un viesus informēja par

piemēriem. Starpvalstu pieredzes apmaiņa veicina jaunu kontaktu

paveikto un plānoto reģiona attīstībai.

rašanos, un arī šajā reizē tika identificētas jaunas iespējas

Viesi tika iepazīstināti ar Vidzemes plānošanas reģionu, tā
struktūru, attīstības plānošanas procesu, kā arī ar Vidzemes

sadarbībai, kas nākotnē var palīdzēt publiskajam un privātajam
sektoram,” saka G. Kalniņa – Priede.

plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas galvenajiem

Eiropas Savienības finansētā projekta “Atbalsts reģionālajai un

virzieniem. Lielu interesi izraisīja tieši uzņēmējdarbības atbalsta

vietējai attīstībai Baltkrievijā” ietvaros šā gada 10.-15.aprīlī Latvijā

jautājumi reģionā un Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas

viesojās Baltkrievijas Republikas delegācija, kuras sastāvā iekļauti

klastera darbības principi. Tāpat tika izrādīta interese par

Baltkrievijas Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Minskas,

iespējamu sadarbību tieši uzņēmējdarbības jautājumos un

Mogiļevas, Brestas, Vitebskas, Gomeļas un Grodņas apgabalu

klasteru aktivitātēs.

izpildkomiteju, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. To

“Esam gandarīti par Baltkrievijas interesi iepazīties ar VPR darbību.

organizēja Latvijas Pašvaldību savienība.
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Noslēgts sadarbības līgums starp VPR un Moldovas Ziemeļu reģionu
No 2016. gada

tā funkcijām, projektiem, attīstības plānošanas pieredzi tūrisma

7.

un biznesa infrastruktūras jomā.

līdz

aprīlim

9.
Vides

aizsardzības

Noslēgumā tika noslēgts nodomu protokols starp Moldovas
Ziemeļu reģiona aģentūru un Vidzemes plānošanas reģionu, kas

un reģionālās
attīstības

paredz stiprināt partnerattiecības un tiekties nākotnē noslēgt
sadarbības līgumu.

ministrija
Tikšanās laikā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības

(VARAM)

ministru Kasparu Gerhardu V. Bitsu atzinīgi novērtēja līdzšinējo

organizēja
Moldovas kolēģu vizīti Latvijā. Tās mērķis bija pārrunāt līdz šim
sniegto atbalstu Moldovai reģionālās attīstības jomā, jo īpaši
Moldovas Ziemeļu reģiona attīstībai, kā arī turpmāk plānotās
aktivitātes, stiprinot divpusējo sadarbību starp Latviju un

sadarbību, kā arī iezīmēja jomas, kurās saskata Latvijas atbalstu
arī turpmāk. Piemēram, administratīvi teritoriālās reformas
īstenošana

un

infrastruktūra)

nozaru

(tūrisms

attīstības

un

plānošanas

uzņēmējdarbības

dokumentu

izstrāde

reģionālajā līmenī.

Moldovu reģionālās attīstības jomā.
Latviju apmeklēja Moldovas reģionālās attīstības un celtniecības
ministrs Vasilis Bitsu (Vasile Bîtca) un Moldovas Ziemeļu reģiona
aģentūras direktors Ion Bodrugs (Ion Bodrug). Delegāciju pavadīja

K.Gerhards

uzsvēra

Latvijas

gatavību

arī

turpmāk

sniegt

nepieciešamo atbalstu, tajā skaitā 2016.gadā turpinot sniegt
konsultatīvu un praktisku palīdzību ekspertu līmenī Moldovas
Ziemeļu reģionam.

arī Moldovas vēstnieks Latvijā Eugeniu Revenco.
Vizītes laikā Pārgaujas novadā notika iepazīšanās ar VPR darbību,

(Informācija par Moldovas kolēģu vizīti Latvijā sagatavota izmantojot Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegto informāciju)

Alūksnes un apkārtējo novadu uzņēmēji apgūst pārdotprasmes pamatus
Piektdien,

15.

aprīlī,

Seminārā N. Mihailovs kliedēja vairākus stereotipus, kas nereti

novada

saistās ar pārdotprasmi un pārdevēja darbu, proti, ka pārdošanā ir

Uzņēmējdarbības centrā

daudz negatīvā. Tāpat dalījās pieredzē ar raksturīgākajām kļūdām

pulcējās

pārdošanā, piemēram, uzsverot, ka tieši attiecības un uzticamība ir

Alūksnes

Alūksnes

apkārtējo
uzņēmēji

un

novadu
un

citi

interesenti, lai apgūtu pārdotprasmes pamatus VPR organizētajā
seminārā “Pārdotprasme: nepieciešamās zināšanas un iemaņas”.

viens no svarīgākajiem aspektiem darījuma noslēgšanas brīdī.
Semināra apmeklētāji varēja uzzināt interesantus faktus un
pētījumu

rezultātus,

piemēram,

30%

gadījumu cilvēku ietekmē veids, kā prezentē

Pieredzē un zināšanās dalījās Normunds Mihailovs, Vidzemes

vai izklāsta piedāvājumu,

Augstskolas absolvents ar bakalaura grādu komunikācijā un

gadījumu svarīgs ir saturs, līdz ar to

sabiedriskajās attiecībās un maģistra grādu sociotehnisku sistēmu

pārdošanā ļoti svarīgs ir entuziasms un

modelēšanā. N. Mihailovs šobrīd pārstāv uzņēmumu, kas

argumentēšanas spējas. Vairāk lasāms šeit.

nodarbojas

ar

mazās

elektronikas

importēšanu un izplatīšanu Baltijas valstīs.

produktu

attīstīšanu,

un tikai 9%

Lelde Ābele
Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja
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KULTŪRAS AFIŠA
Atpūties un baudi kultūru Vidzemes pusē!
Jaunākais par notikumiem kultūrā
www.vidzeme.lv/lv/kulturas_zinas/

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

Par izdevumu „VPR Jaunumi”
„VPR Jaunumi” ir Vidzemes plānošanas reģiona izdevums, lai informētu par aktualitātēm reģionā un
novados.
Sagatavoja: Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālisti Gatis Tauriņš
(gatis.taurins@vidzeme.lv, tālr. 28303078), 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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