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Šī gada oktobrī Vidzemes 

plānošanas reģiona (VPR) vadība, 

Gulbenes un Raunas novada 

pašvaldību pārstāvji un uzņēmēji 

piedalījās Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 

(VARAM) organizētajā vizītē 

Moldovā. Pateicoties šai iespējai, 

vēlreiz varējām pārliecināties, cik 

būtiska ir dialoga veidošana un ieinteresēto pušu iesaistīšana, 

neatkarīgi no jomas. 

Moldovas otrajā lielākajā pilsētā Beļcos (Bălți) piedalījāmies 

seminārā par ekonomikas attīstības jautājumiem reģionos. 

Iepazīstinājām klātesošos ar plānošanas reģiona 

sociālekonomiskajiem rādītājiem, mūsu lomu uzņēmējdarbības 

attīstībā un veiksmīgi realizētajiem projektiem Vidzemes 

uzņēmēju konkurētspējas paaugstināšanā un inovatīvu procesu 

ieviešanā visā Vidzemes teritorijā, īpaši akcentējot augstas 

pievienotās vērtības pārtikas produktu ražošanas iespējas. 

Diskutējām par mazo un vidējo uzņēmēju atbalsta iespējām 

reģionos un mūsdienīga mārketinga nozīmi produkcijas veiksmīgā 

realizācijā. 

Noslēgumā prezentējām Latvijas reģionos saražoto produkciju ar 

augstu pievienoto vērtību, parādot praksē, kā izskatās mūsu 

uzņēmēju darba rezultāts. Moldoviešu lielā interese, degustējot 

ekoloģiski ražotos Vidzemes produktus (piemēram, Raunas 

ķiploku konfektes, dabīgās biešu, selerijas, burkānu, ķirbju čipšu 

uzkodas, garšīgos dimdiņkāpostus un rupjmaizi, kā arī Skrīveru 

saldumus), liecināja, ka vidzemnieki māk ražot patiesi gardu un 

gaumīgi iesaiņotu, līdz ar to konkurētspējīgu pārtikas produkciju.  

Vizītes laikā apmeklējām arī Riškanu (Rîșcani) rajonu Moldovas 

ziemeļrietumos. Tikāmies ar rajona vadību un izglītības un sociālo 

jautājumu speciālistiem. Moldovas kolēģus pašvaldību līmenī 

uztrauc nestabilā ekonomiskā situācija, bezdarbs un jauniešu 

emigrācija ārpus valsts labākas dzīves meklējumos. Šie jautājumi 

nav nekas svešs arī Latvijai, līdz ar to bija vērtīgi uzzināt, kā šie 

jautājumi tiek risināti citās valstīs. Ir būtiski, ka mēs ar savu 

pieredzi spējam sekmēt citu valstu izaugsmi un tajā pašā laikā 

iepazīt arī citus risinājumus un pieeju līdzīgu problēmu risināšanā. 

Riškanu rajonā tikāmies arī ar vietējiem uzņēmējiem – 

augļkopjiem, kuri veido kooperatīvus, lai būtu iespējams 

produkciju eksportēt pietiekamā apjomā. Redzam, ka izaugsmes 

un attīstības veicināšanai būtiska ir savstarpējā sadarbība – šī 

atziņa ir patiesa ne tikai Moldovā, bet arī Latvijā. Panākumus gūst 

tie, kuri ir atvērti sadarbībai! 

Turpinājums 2. lpp 

 

 

Ceļš uz panākumiem ir meklējams sadarbībā 

Vidzemes plānošanas reģiona 
Izdevums reizi 2 mēnešos 

VPR JAUNUMI 

 

Mana Latvija, dadzītis mazs, 

Ieķēries pasaules svārkos;  

Rieksts, ko visstiprākais zobs 

Pūlas, bet nespēj pārkost. 

/A.Skalbe/ 

Sveicam Latvijas valsts 

svētkos! 

http://www.vidzeme.lv
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Turpinājums no 1.lpp. 

VARAM organizētā vizīte Moldovā uzskatāmi parādīja, ka, 

sadarbojoties dažādiem būtiskiem spēlētājiem no privātā un 

publiskā sektora, ir iespējams sasniegt labākus rezultātus. Mūsu 

brauciena ietvaros labs piemērs bija Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūras organizētā kontaktbirža, kurā piedalījās gan 

uzņēmēji, gan reģionu un pašvaldību institūcijas, iegūstot 

zināšanas un panākot vienošanās, kas būs noderīgas ne tikai 

dalībniekiem, bet arī tiem, kas neapmeklēja pasākumu klātienē. 

Būtiski, ka šāda tipa sadarbību mēs turpinām veidot arī turpmāk, 

domājot arī par citām jomām, ne tikai uzņēmējdarbības attīstību. 

Patiešām efektīvas pārmaiņas un uzlabojumus var panākt tikai 

tad, ja procesā iesaista un ņem vērā visas ieinteresētās puses. 

Moldovas Reģionālās attīstības ministrija un reģionālās aģentūras 

ir ieinteresētas turpināt sadarbību vairākās jomās, piemēram, 

teritoriju attīstības plānošanas, reģionālās politikas īstenošanas, 

vietējās sabiedrības aktivizēšanas, reģionu darbības 

pilnveidošanas, uzņēmējdarbības veicināšanas un investīciju 

piesaistes jautājumos. Turpinot sadarbību gan ar šo, gan citām 

valstīm, vienmēr jāpatur prātā, ka tie ieteikumi un palīdzība, ko 

sniedzam citiem, ir noderīga arī mūsu pašu attīstībai. Ar 

veiksmīgiem un atbilstošiem piemēriem mēs ne tikai spēsim 

palīdzēt citiem, bet arī paši būsim daudz lielāki ieguvēji. 

Hardijs  Vents 

Vidzemes plānošanas reģiona 

Attīstības padomes priekšsēdētājs 

No oktobra VPR Valmieras birojs atrodas jaunās telpās 

Informējam, ka no 3. oktobra  

Vidzemes plānošanas reģiona  

Valmieras birojs atrodas jaunās 

telpās – Purva ielā 12a,  

B korpusā, 2. stāvā.  

 

LAIPNI GAIDĪTI! 

http://www.vidzeme.lv
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ATTĪSTĪBAS PADOMES SĒDE 

Attīstības padomes sēdē pievērš uzmanību  

autoceļu sakārtošanai un transporta tīklu  attīstībai Vidzemē 

30. septembrī Daibē tika sasaukta Vidzemes plānošanas reģiona 

(VPR) Attīstības padomes sēde. Tās laikā tika skatīti reģiona 

attīstībai būtiski jautājumi. Klātesošie padomes locekļi tika 

informēti par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2017.-

2023. gadam izstrādi, kuras ietvaros ir sagatavoti Vidzemes 

plānošanas reģiona priekšlikumi Valsts autoceļu sakārtošanas 

programmai t.sk., lemjot par autoceļu V-187 Rauna-Valmiera un 

V286 Mazaiskrogs-Anuļi-Kūdums-Daibe-Pīpeņi iekļaušanu Valsts 

autoceļu sakārtošanas programmā. VPR attīstības padomes sēdē 

tika apstiprināti VPR sagatavotie priekšlikumi. 

VPR Teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa 

informēja, ka VAS “Latvijas Valsts ceļi” septembra sākumā lūgusi 

plānošanas reģionus katram iesniegt prioritāro sarakstu ar 20 

valsts reģionālās nozīmes un 20 valsts vietējas nozīmes 

autoceļiem, kas būtu reģionā sakārtojami prioritāri. Ņemot vērā, 

ka VPR pavisam kopā ir 26 pašvaldības, turklāt katrai no tām, lai 

nodrošinātu novada attīstību, akūti nepieciešams sakārtot 

vairākus ceļus vai to posmus, tad kopumā no VPR pašvaldībām 

saņemti vairāk nekā 150 priekšlikumi, kas visi arī tiks iesniegti 

VAS “Latvijas Valsts ceļi” un Satiksmes ministrijā. 

I.Kalniņa skaidroja, ka ir sarežģīti noteikt tikai 20 prioritātes katrā 

autoceļu grupā, ņemot vērā pašvaldību vajadzības, kopējo 

reģiona ceļu tīkla garumu un ceļu nolietojumu. Tomēr balstoties 

uz VPR spēkā esošajos attīstības plānošanas dokumentos 

noteiktajām prioritātēm, pašvaldību iesniegtajām prioritātēm un 

to pamatojumiem, kā arī ņemot vērā ceļu sasaisti ar novadu 

centriem, sabiedriskā transporta maršrutus, skolēnu 

pārvadājumus un transporta plūsmas intensitāti u.c. kritērijus, 

VPR iesniegtais ceļu saraksts ir skatāms prioritārā secībā. 

Vienlaikus gan jāsaka, ka katru gadu VPR lūgts gatavot 

priekšlikumus Valsts autoceļu sakārtošanas programmai, taču 

diemžēl pēc tam nav saņemta atgriezeniskā saite, kā priekšlikumi 

tikuši ņemti vērā. Nav arī skaidrots, kāpēc par prioritāri 

sakārtojamiem tomēr izvēlēti citi autoceļu posmi reģionā. VPR 

vairākkārt lūdzis iespēju iepazīties ar aktuālo Valsts autoceļu 

sakārtošanas programmu, tomēr līdz šim lūgums nav ņemts vērā. 

Tas būtiski kavē reģiona iespējas plānot mobilitātes pasākumus 

ilgtermiņā, kā arī nav argumentu, lai skaidrotu pašvaldību 

pārstāvjiem par prioritāšu nesakritībām. 

Svarīgi pieminēt, ka atbilstoši Nacionālajā attīstības plānā 2014.-

2020. gadam un Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-

2020. gadam paredzētajam, valsts vietējo autoceļu ar grants 

segumu asfaltēšana netiek plānota. Jau iepriekš VPR norādījis, 

ka, ja nekavējoties netiks atjaunota speciālā valsts budžeta 

programma – Valsts autoceļu fonds, paredzot finansējumu tieši 

vietējās nozīmes autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai, ceļu tīkls 

un satiksmes drošība reģionā ir apdraudēta. Autoceļu stāvoklis 

vistiešākajā mērā ietekmē pakalpojumu pieejamības līmeni 

reģionos, jo nav noslēpums, ka, piemēram, sabiedriskā 

transporta maršrutu izmaiņas ietekmē arī apstākļi uz autoceļiem, 

kas savukārt ierobežo reģiona iedzīvotāju pārvietošanās iespējas. 

Vairāk par Attīstības padomes sēdē skatītajiem jautājumiem 

lasiet šeit.  

Guna Kalniņa-Priede 

VPR Administrācijas vadītāja 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/130404/
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Š.g. 17.-19.oktobrī tika organizēta Vidzemes plānošanas reģiona 

un pašvaldību pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte uz Norvēģiju ar 

mērķi stiprināt Latvijas un Norvēģijas iestāžu un pašvaldību 

institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, piedaloties pieredzes 

apmaiņas pasākumā saistībā ar publisko ūdeņu apsaimniekošanas 

un aizsardzības jautājumiem. 

No Latvijas uz Norvēģiju devās Raunas novada, Jaunpiebalgas 

novada, Līgatnes novada, Amatas novada, Vecpiebalgas novada, 

Alūksnes novada pašvaldību, Vidzemes plānošanas reģiona un 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 

pārstāvji, kuru darbs ikdienā saistīts ar publisko ūdeņu 

apsaimniekošanas un aizsardzības jautājumiem attīstības 

plānošanā. 

Vizītes laikā, tiekoties ar iestādēm, kuras ir atbildīgas par publisko 

ūdeņu pārvaldības jautājumiem, tika iegūta informācija par 

institucionālo atbildību ūdeņu pārvaldībā un kompetenču 

sadalījumu. Tikšanās laikā ar Norvēģijas Vides aģentūru tika gūtas 

jaunas zināšanas par normatīvo regulējumu ūdeņu pārvaldībā, tai 

skaitā par pieredzi upju baseinu pārvaldības plānu izstrādē, kas 

balstās uz OECD izstrādātajiem principiem ūdeņu pārvaldībai. 

Šādu plānu izstrādē par pamatu tiek izmantoti dati ūdeņu 

monitoringa, kā arī lielā mērā tiek iesaistītas arī vietējās 

pašvaldības un iedzīvotāju interešu grupas. 

Latvijas delegācija tikās arī ar Norvēģijas ūdens resursu un 

enerģijas direktorāta pārstāvjiem, kur tikšanās laikā tika pārrunāti 

jautājumi par licencēšanas kārtību ūdeņu izmantošanai 

elektroenerģijas ražošanai un par pasākumiem plūdu risku 

novēršanai. Vizītes laikā tika apmeklētas arī Spidebergas un 

Askimas pašvaldības, izzinot Norvēģijas pašvaldību aktualitātes un 

projektus tieši publisko ūdeņu apsaimniekošanas un aizsardzības 

jomā saistībā ar iespējām nodrošināt iedzīvotājus ar ūdensapgādi 

un kanalizācijas pakalpojumiem, salāgojot tos ar vides aizsardzību. 

Tāpat tikšanās laikā Norvēģijas un Latvijas pašvaldību pārstāvji 

pārrunāja citus pašvaldībām aktuālus jautājumus. 

Ieva Kalniņa, Vidzemes plānošanas reģiona Teritoriālās 

plānošanas nodaļas vadītāja pēc brauciena dalās sekojošās 

atziņās: „Arī Norvēģijas pieredze apliecināja, lai veiksmīgi varētu 

nodrošināt plānošanas un pārvaldības procesus, t.sk. ūdens 

apsaimniekošanas jomā, ir nepieciešama daudzlīmeņu pārvaldība. 

Šī pārvaldība paredz dažādu pārvaldes līmeņu kopīgu atbildību, 

kas balstās uz demokrātiskām izpausmēm un aktīvu dažādu 

iesaistīto dalībnieku pārstāvību. Norvēģijā tas tiek īstenots, 

tiekoties un organizējot regulāras tikšanās, kā arī diskutējot visām 

iesaistītajām pusēm par problēmjautājumiem nozarē. Tāpat 

Norvēģijai raksturīgs, ka vietējās pašvaldības ir ļoti vērstas uz 

sadarbību. Sadarbība ir novērojama pašvaldību vidū arī atsevišķu 

saimniecisko jautājumu risināšanā, piemēram, nodrošinot kopīgu 

ūdens apsaimniekošanas sistēmu starp divām pašvaldībām 

(Askimas un Spidebergas pašvaldību). Turklāt ļoti būtiski uzsvērt, 

ka ļoti daudzas funkcijas tiek deleģētas reģionālajam līmenim un 

daļa arī vietējam līmenim, jo gan reģionālais, gan vietējais līmenis 

ir visvairāk pietuvināti vietējai sabiedrībai, kas palīdz 

problēmjautājumus atrisināt visefektīvāk. Būtiski atzīmēt arī labi 

izstrādāto plūdu apzināšanas sistēmu, kas darbojas Norvēģijā.” 

*Vizīte tika finansēta no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-

2014.gada programmas „Kapacitātes stiprināšana un 

institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts 

institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” Divpusējās 

sadarbības fonda, projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo 

pašvaldību teritoriālās attīstības 

plānošanas kapacitātes palielināšana un 

attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādāšana” ietvaros.  

Sadarbība un daudzlīmeņu pārvaldība : Norvēģijas pieredze 

efektīvā plānošanā 

Ieva Kalniņa 

Teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāja 

TERITORIĀLĀS PLĀNOŠANAS NODAĻAS JAUNUMI 

http://www.vidzeme.lv
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21. oktobrī Valmierā notika starptautiska tūrisma konference 

“Pieredze, inovācijas un izaicinājumi tūrismā: globālo tendenču 

vietējie risinājumi”. Konferencē par tūrisma un viesmīlības 

nozarē aktuālām tēmām diskutēja daudzi starptautiski atzīti 

lektori no Eiropas, kā arī eksperti no Latvijas un tuvākajām 

kaimiņvalstīm. 

Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam 

definēti Latvijas konkurētspējīgākie tūrisma veidi, kur viens no 

tiem ir tieši darījumu un konferenču tūrisms (MICE - Meeting, 

Incentives travel, Conferences, Exibitions). Valmiera kā reģiona 

uzņēmējdarbības centrs pārliecinoši attaisno konferences vietas 

izvēli un šāda starptautiska mēroga pasākuma organizēšana 

tūrisma nozares profesionāļiem tādējādi saskan arī ar vienu no 

Latvijas tūrisma politikas prioritātēm.  

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) tūrisma eksperte Lienīte 

Priedāja-Klepere atzīst, ka konferences izvirzītās pamattēmas 

iezīmēja šī brīža aktualitātes tūrismā. “Arvien aktuālākas 

reģionālajā attīstībā kļūst tīklveida stratēģijas – īpaši svarīgas 

tās ir tūrisma galamērķu konkurētspējas kāpināšanā. Stratēģiska 

plānošana un sadarbība ir atslēgas vārdi veiksmīgai attīstībai. 

Konferencē kā pozitīvs piemērs tika minēta Vidzemes EnterGauja 

tūrisma klastera pieredze un paveiktais tūrisma attīstības 

veicināšanā, kas jau veiksmīgi darbojas pēc iepriekšminētajiem 

principiem,” tā L.Priedāja-Klepere. 

Viena no konferences pamattēmām bija gastronomijas tūrisms. 

Latvijas dabas garšas un mūsdienu virtuves manifests pēdējā 

laikā Latvijā kļuvuši īpaši aktuāli. 2017.gadā Rīgas-Gaujas reģions 

kļūs par Eiropas gastronomijas reģionu. Sadarbojoties Rīgai, 

Siguldai, Cēsīm un Valmierai, radīts īpašs koncepts “Ar dabu 

šķīvī” reģiona gastronomijas daudzveidības iepazīšanai. 

Gastronomijas tūrisms ir ne tikai ēdienu un dzērienu baudīšana. 

Īstenojot gastronomijas aktivitātes, vērība tiks pievērsta 

izglītībai, pilsētu un lauku mijiedarbībai, veselīgas pārtikas un 

uztura jautājumiem, ēdienu tradīcijām, restorānu un viesmīlības 

nozīmei un kultūrai, uzņēmējdarbībai un inovācijai. 

L.Priedāja-Klepere: „Eiropas gastronomijas reģiona tituls ierindo 

Rīgas—Gaujas reģionu un Latviju starp iecienītiem 

gastronomijas tūrisma galamērķiem Eiropā. Tas viennozīmīgi vēl 

vairāk sekmēs gardēžu tūrisma popularitāti Latvijā, veicinot 

tūristu plūsmas pieaugumu Vidzemē un Latvijā kopumā.” 

Kustības “Eiropas gastronomijas reģioni” mērķis ir apvienot 

dažādus Eiropas reģionus, kuros vietējais ēdiens ir daļa no 

kultūras un vēstures, un kopīgiem spēkiem sekmēt 

gastronomijas tradīciju un ēdienu dažādības saglabāšanos. 

Daloties pieredzē par gastronomijas tūrismu, gastronomiju kā 

kultūru un tās attīstību, ar lekciju “Mūsdienu Skandināvu 

virtuves manifests. Ieviešana, pieredze un zināšanu pārnese 

Baltijas jūras reģionā” klausītājus iepazīstināja Roskildes 

Universitātes goda profesors J.K.Jakobsens no Dānijas.  

 

Tīklveida stratēģijas, gastronomijas tūrisms un lokāli globālā 

domāšana - Valmieras tūrisma konferences atziņas 

Turpinājums 6. lpp 

http://www.vidzeme.lv
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Ilze Liepa 

Tūrisma eksperte 

 

DAŽAS ATZIŅAS NO KONFERENCES IKDIENAI:  

 80 % pakalpojumu sniedzēju domā, ka piedāvā lielisku servisu, bet tikai 8% klientu tam piekrīt! 

 Ja klients saka,  ka viņa pieredze attiecīgajā objektā bijusi pozitīva vai negatīva, tā pilnīgi noteikti nav nejaušība! 

 Jaunākā paaudze joprojām idejas saviem ceļojumiem smeļas sociālajos tīklos. Vai Tavs tūrisma objekts ir www.booking.com? 

 Organizējot pasākumus, sazinies ar kaimiņiem—neorganizējiet līdzīgus pasākumus vienlaicīgi! 

www.vidzeme.lv 
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J.K.Jakobsens ir viens no mūsdienu Skandināvu virtuves manifesta 

līdzautoriem, publicists un rakstnieks, kurš pievērsies veselīgas 

ēšanas koncepta attīstīšanai.  

Publisko pasākumu nozīmi galamērķu zīmolvedības stiprināšanā 

īpaši uzsvēra Latvijas pasākumu producentu asociācijas valdes 

priekšsēdētājs Guntis Ērglis, stāstot klātesošajiem par 

nepieciešamajām prasmēm publisko pasākumu organizēšanai 

pašvaldībās. 

 

Tika uzsvērti ieguvumi—tūristu piesaiste, vietējo iedzīvotāju 

lokālpatriotisma veicināšana, vietējās uzņēmējdarbības attīstība, 

pašvaldības tēla stiprināšana, ko pašvaldības var veicināt, 

organizējot pasākumus. L.Priedāja-Klepere piekrīt konferencē 

paustajām atziņām: “Būtiski radīt ikgadējas tradīcijas, pasākumu 

organizēšanā iesaistīt vietējos iedzīvotājus un uzņēmējus, veicināt 

sadarbību starp dažādām pašvaldību institūcijām, veiksmīga 

pasākuma norises nodrošināšanai.” 

Konferences laikā notika arī dažādas paralēlās darba sesijas. VPR 

tūrisma eksperte Ilze Liepa stāsta, ka vienā no konferences 

darba sesijām (stratēģijas tūrisma galamērķu pārvaldībai Baltijā) 

kolēģi no Igaunijas tūrisma maršrutu “Via Hanseatica” stādīja 

priekšā kā zināmāko tūrisma ceļu. I.Liepa : “Tas vēlreiz apliecina, 

ka esam radījuši atpazīstamu zīmolu, kas ir jāuztur  un kas 

mudina turpināt darbu pie tālākas sadarbības veicināšanas un 

maršruta attīstības.” Īpaša nozīme tiek piešķirta arī vietas spējai 

ar savu lokālpatriotismu un unikālo piedāvājumu veidot jaunus, 

plašākai publikai atbilstošus tūrisma produktus. Kā labs piemērs 

tika minēti Strenču plostnieku svētki, kas kļuvuši par pilsētas 

vizītkarti. 

“Local is the new global!“ (Lokālais ir jaunais globālais!) – tā 

varētu būt tūrisma mantra turpmākajiem gadiem! 

Turpinājums no 5. lpp 

Lienīte Priedāja-Klepere 

Tūrisma eksperte 

Foto: www.valmiera.lv  

http://www.vidzeme.lv
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VIDZEMES UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRS 

Vidzemes uzņēmējdarbības centrs apkopojis informāciju par 

Vidzemes pašvaldību organizētajiem biznesa ideju projektu 

konkursiem, kuru ietvaros var saņemt atbalstu savas idejas 

realizācijai un attīstībai. Šobrīd biznesa ideju konkursi izsludināti 

Cēsu un Madonas novados.  

Cēsu novads izsludinājis Uzņēmēju grantu konkursu “Dari 

Cēsīm”, kur pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016.gada 

30.novembrī.  

Savukārt Madonas novada biznesa ideju konkursam “Madonas 

var labāk!” projektu pieteikumus var iesniegt līdz katra mēneša 

pēdējās darba dienas plkst.16:00. Tāpat Madonas novada 

pašvaldība aicina uzņēmējus 2016.gadā iesniegt pieteikumus  

Uzņēmēju sadarbības projektu līdzfinansēšanas konkursā, kas 

paredz Pašvaldības līdzfinansējumu Madonas novadā reģistrēto 

mazo un vidējo komercsabiedrību sadarbības projektiem 

uzņēmējdarbības attīstībai, reklāmai un preču noieta tirgus 

paplašināšanai. Projektu pieteikumus var 

iesniegt līdz katra mēneša pēdējās darba 

dienas plkst.16:00.  

Konkursu nosacījumi un plašāka 

informācija pieejama šeit. 

Biznesa ideju konkursi Vidzemes pašvaldībās 

Ina Miķelsone 

Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja 

MŪŽIZGLĪTĪBA 
www.vidzeme.lv 

VPR JAUNUMI 
Septembris/Oktobris 2016 

 

Septembra vidū VPR rīkoja jau otro tikšanos Eiropas Savienības 

Baltijas jūras stratēģijas (EUSBSR) mūžizglītības jomas 

parauginiciatīvas (flagship initiative) ietvaros. Šajā iniciatīvā aktīvi 

sadarbojas partneri no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas un Vācijas, lai 

kopīgi identificētu nepieciešamos uzlabojumus mūžizglītības jomā 

un strādātu pie to ieviešanas Baltijas jūras reģionā. 

Inovāciju vides pētījumi apliecina, ka mūžizglītības pieejamība 

konkrētajā reģionā ir viens no noteicošajiem faktoriem  šī reģiona 

ekonomiskajā izaugsmē un specializācijā. Līdz ar to svarīgi, lai 

piedāvātā mūžizglītība būtu efektīva, lietderīga un pieejama. 

Darba tirgus pieprasa nepārtrauktu darbinieku attīstību un jaunu 

prasmju apgūšanu, sekojot straujajai mūsdienu tehnoloģiju 

attīstībai. Sanāksmē, kas 20. septembrī norisinājās Rīgā, darba 

grupa strādāja pie detalizētas parauginiciatīvas mērķa 

formulēšanas un rīcību noteikšanas, kas palīdzēs šo mērķi 

sasniegt. Tikšanās sākumā Labklājības ministrija iepazīstināja ar 

nupat Latvijā pieņemto aktīvās novecošanas stratēģiju (ar to var 

iepazīties šeit) un par plānotajiem pasākumiem stratēģijas 

ieviešanā. Klātesošie bija vienisprātis, ka lielāka uzmanība 

jāpievērš ne vien bezdarbnieku, bet arī strādājošo un uzņēmumu 

vadītāju izglītošanai. Tieši uzņēmumu vadītāji un personāldaļas 

vadītāji ir tie, kas darbiniekus motivē 

attīstīties un paplašināt savas 

kompetences gan tiešā veidā, piedāvājot 

apmācības, gan netieši caur iestādes 

iekšējo kultūru un vērtībām, novērtējot 

darbiniekus, kas gatavi attīstīt savas 

zināšanas un prasmes.  Vairāk par 

tikšanos lasīt šeit . 

Diskutē par mūžizglītības jomas attīstību 

 Baltijas jūras reģionā  

Laila Gercāne 

Attīstības un projektu nodaļas vadītāja 

http://www.vidzeme.lv/lv/informacija_uznemejiem/38/130526/
http://www.vidzeme.lv
http://www.lm.gov.lv/upload/politika/lmzin_aktnovec.pdf
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/130351/
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Eiropas teritoriālās sadarbības programmu aktualitātes 

Igaunijas — Latvijas programma 

2. projektu ideju konkurss plānots 2017. gadā.  

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

27. februārim. 

Interreg Europe programma 

 
3.projektu pieteikumu konkurss plānots no 2017. gada 1. marta līdz 30. 

jūnijam. 

Interreg Baltijas jūras reģiona programma 3. projektu ideju konkurss plānots 2017. gada vasarā.  

 

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

Aicinām apmeklēt semināru par atvērto datu 

izmantošanu!   

8. decembrī Valmierā rīkosim semināru “Atvērto datu iespējas 

reģiona attīstībai”. Tajā iepazīstināsim ar piemēriem atvērto 

datu risinājumu izmantošanā gan no Latvijas, gan no citām 

Eiropas valstīm. Aicinām uz semināru pašvaldību attīstības un 

projektu nodaļu pārstāvjus, tūrisma speciālistus, kā arī citus, 

kuriem interesē atvērto datu risinājumu piedāvātās iespējas. 

Sekojiet informācijai VPR mājaslapā, tuvākajā laikā informēsim 

par iespējām reģistrēties semināram. Seminārs tiek rīkots 

projekta SDI4Apps ietvaros.  

Vairāk par projektu šeit. 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/atvertas_geografiskas_informacijas_parnemsana_izmantojot_saistito_datu_inovativus_servisus_sdi4apps
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 Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību sociālajos dienestos 

bija iespēja pieteikt bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, 

kuriem noteikta invaliditāte, bezmaksas sociālajai 

rehabilitācijai.  Vidzemes plānošanas reģiona sociālajos 

dienestos kopā saņemti 265 iesniegumi. Projektā kopumā 

atbalsta plānus bija plānots izstrādāt 194 bērniem, kuri šobrīd 

atrodas bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijās, kā arī 356 bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem, kuriem noteikts invaliditātes statuss un kuri 

dzīvo ģimenēs, t.sk. audžuģimenēs.  Lai gan iesniegumu 

pieņemšanas termiņš bija 31.oktobris, šobrīd vēl  iespējams 

pieteikt bērnus izvērtēšanas procesam. 

 Oktobrī VPR noslēdzās iepirkums komandām, kuras veiks 

individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi 

bērniem, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas institūcijās, un bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem (bērniem ar invaliditāti), kuri dzīvo ģimenēs. 

Izvērtējums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks 

veikts tad, ja bērns tika pieteikts šim procesam pašvaldību 

sociālajos dienestos. 

 Vidzemes plānošanas reģionā individuālo vajadzību 

izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi veiks: 1) SIA “Betas 

nams”- bērniem, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijās; 2) Nodibinājums “Centrs 

Valdardze”- bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (bērniem 

ar invaliditāti), kuri dzīvo ģimenēs. Bērnu vērtēšana noslēgsies 

2017. gada martā. Projekts “Vidzeme iekļauj” paredz, ka 

katram izvērtētajam bērnam ar invaliditāti, kurš dzīvo ģimenē, 

saskaņā ar atbalsta plānos sniegtajām rekomendācijām, 

pašvaldība nodrošinās nepieciešamos sociālos pakalpojumus. 

Noteikumi paredz, ka katrs no bērniem varēs apmeklēt līdz 

pat 4 speciālistiem, katru no tiem apmeklējot ne vairāk kā 10 

reizes. Savukārt bērnu vecāki/audžuvecāki varēs saņemt 

psihologa pakalpojumu, rehabilitologa pakalpojumu, 

fizioterapiju, kā arī izglītojošās atbalsta grupas, bet ne vairāk 

kā divus no minētajiem pakalpojumiem un katru ne vairāk kā 

10 reizes. Pašvaldību izmaksas par sniegtajiem pakalpojumiem 

no projekta līdzekļiem kompensēs VPR. 

 Oktobrī komandu speciālisti (sociālie darbinieki, psihologi, 

ergoterapeiti, fizioterapeiti un koordinatori) piedalījās OAK 

projekta “Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” apmācībās 

efektīvākai izvērtēšanas procesa nodrošināšanai.   

 Projekta komanda Vidzemē aktīvi strādā pie Vidzemes reģiona 

deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izstrādes. 

Vienlaikus notiek arī darbs pie 

komunikācijas plāna pilnveides, lai 

stiprinātu sabiedrībā izpratni par 

projekta “Vidzeme Iekļauj” mērķiem 

un veicinātu tolerantas un 

līdzatbildīgas sabiedrības attīstību 

Vidzemē, kas izprot ikviena līdzcilvēka 

vēlmi un tiesības dzīvot ģimeniskā 

vidē, palīdzot šo sapni piepildīt. Ineta Puriņa 
Projekta vadītāja 

Aktualitātes projektā „Vidzeme iekļauj” 

http://www.vidzeme.lv
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VPR ieviestā COSME programmas projekta “Pieci klasteri 

starpnozaru izcilībai (5FOREXCELLENCE)” ietvaros Latvijas 

augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris (turpmāk – Latvijas 

pārtikas klasteris) ieguvis Eiropas Klasteru ekselences iniciatīvas 

bronzas sertifikātu (Bronze label of the European Cluster 

Excellence Initiative). 

Projekta ietvaros visi pieci projektā iesaistītie klasteri no Latvijas, 

Igaunijas un Zviedrijas piedalījās sertifikācijas izvērtēšanas 

intervijā, kuru veica Eiropas Klasteru analīzes sekretariāta vadītājs 

Helmuts Kergels (Helmut Kergel) no Vācijas. Tajā piedalījās 

pārstāvji no Latvijas IT klastera, Latvijas Loģistikas klastera, 

Igaunijas IKT klastera, Net-Port Zinātnes parka (Zviedrija) un 

Latvijas pārtikas klastera valdes pārstāvji no VPR, SIA 

“Valmiermuižas alus” un SIA “Aloja Starkelsen”. Izvērtēšanas 

rezultātā visi klasteri ir ieguvuši vai atjaunojuši bronzas sertifikātu 

līdz 2018. gadam, un Latvijas un Igaunijas IT klasteri pretendē uz 

sudraba sertifikātu. Šobrīd Latvijā ir 3 sertificēti klasteri – Latvijas 

pārtikas klasteris, Latvijas IT klasteris un Latvijas Loģistikas 

klasteris. 

Sertificēšanas ietvaros tiek vērtēta klastera pārvaldības sistēma un 

tā attīstības līmenis, kas tiek salīdzinoši izvērtēti kontekstā ar 

labākajiem nozares klasteriem Eiropā. Izvērtēšanas rezultātā tika 

izstrādātas rekomendācijas, kuras tuvāko gadu laikā klasteriem ir 

jāņem vērā un jāievieš, lai turpinātu uzlabot to darbību. Latvijas 

pārtikas klastera valdes loceklis un VPR projektu vadītājs Kristaps 

Ročāns atzīst: “Šis sertifikāts ir nopietns solis klastera attīstībā, tas 

kalpo par klastera kvalitātes zīmi un paver plašākas iespējas 

klastera sadarbībai Eiropas līmenī. Esam apņēmušies ieviest 

minētās rekomendācijas, lai turpinātu klastera izaugsmi un spētu 

sniegt aizvien plašākas iespējas saviem biedriem.” 

Latvijas pārtikas klasteris atrodams arī Eiropas klasteru sadarbības 

platformā. 

Eiropā ir trīs līmeņu sertifikāti klasteru pārvaldības ekselencei. 

Eiropas Klasteru analīzes sekretariāts piešķir bronzas, sudraba vai 

zelta sertifikātu atkarībā no klasteru attīstības līmeņa. 

Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris kļuvis par vienu no 3 

starptautiski sertificētiem klasteriem Latvijā 

Kristaps Ročāns 
Projekta vadītājs 

http://www.vidzeme.lv
http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters/?country=6acd4c0a-ed0c-4ad9-87d9-fad82964da2b
http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters/?country=6acd4c0a-ed0c-4ad9-87d9-fad82964da2b
http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters/?country=6acd4c0a-ed0c-4ad9-87d9-fad82964da2b
http://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/latvian-high-added-value-and-healthy-food-cluster
http://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/latvian-high-added-value-and-healthy-food-cluster
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Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) ieviestā COSME programmas 

projekta “Pieci klasteri starpnozaru izcilībai (5FOREXCELLENCE)” 

ietvaros pārstāvji no Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas 

klastera, Latvijas IT klastera, Latvijas Loģistikas klastera, Igaunijas 

IKT klastera un Net-Port Zinātnes parka (Zviedrija) 27.oktobrī 

devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Malmi, Zviedrijā, lai tiktos ar 

Zviedrijas iepakojuma klastera “Packbridge” pārstāvjiem.  

Vizītes mērķis bija iepazīties ar šī klastera darbības pieredzi un 

dibināt jaunus sadarbības kontaktus. Latvijas augstvērtīgas un 

veselīgas pārtikas klasteri šajā vizītē pārstāvēja klastera valdes 

priekšsēdētājs SIA “Aloja-Starkelsen” valdes loceklis Jānis Garančs 

un klastera valdes loceklis VPR projektu vadītājs Kristaps Ročāns.  

5FOREXCELLENCE projekta partneri iepazinās ar Zviedrijas Skānes 

reģiona darbību un tā klasteru atbalsta politiku, iepazinās ar 

“Packbridge” iepakojuma klasteri, tā izaugsmes stratēģiju un 

darbību, tikās ar “IUC Syd” Industriālā klastera un “Sustainable 

business Hub” tīro tehnoloģiju klastera pārstāvjiem, kā arī kopā ar 

Malmes Universitātes transporta vadības fakultātes ekspertiem 

piedalījās diskusijā par pārtikas, iepakojuma, transporta un 

loģistikas industriju digitalizācijas tendencēm Zviedrijā. Sanāksmju 

laikā arī projektā iesaistītie pieci Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas 

klasteri iepazīstināja Zviedrijas kolēģus ar savas darbības 

stratēģijas un klasteru vadības praksi.  

Pieredzes apmaiņas vizītē iesaistītie klasteru pārstāvji ļoti atzinīgi 

vērtēja vizītes rezultātus, iegūtās praktiskās zināšanas un jaunos 

kontaktus Zviedrijā, kas ļaus sekmīgāk attīstīt klasteru darbību arī 

Latvijā un Igaunijā. K. Ročāns uzsvēra: “Sarunās ar “Packbridge” 

konstatējām, ka arī mūsu klasterī jādomā par apmācību cikla 

ieviešanu klastera biedriem. Apmācības varētu būt par dažādām 

tēmām, kas skartu visu industrijas vērtību ķēdi, līdzīgi, kā to dara 

mūsu Zviedrijas kolēģi.” Projekta ietvaros nākamajā gadā tiek 

plānota līdzīga tipa pieredzes apmaiņas vizīte un kontaktu 

dibināšana ar klasteriem Austrijā. 

Plašāka informācija par braucienu lasāma šeit. 

Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris 

stiprina sadarbību ar Zviedrijas iepakojuma klasteri 

“Packbridge” 

Kristaps Ročāns 
Projekta vadītājs 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/pieci_klasteri_starpnozaru_izcilibai_5forexcellence/latvijas_augstvertigas_un_veseligas_partikas_klasteris_stiprina_sadarbibu_ar_zviedrijas_iepakojuma_klasteri_8220packbridge8221/
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Latvijas pārtikas klastera biedri tiekas SIA „Lat Eko Food” ražotnē 
11. oktobrī Latvijas pārtikas klastera biedri un dalībnieki piedalījās kārtējā kopīgajā sanāksmē un 

Interreg Europe programmas projekta SUPER ieinteresēto pušu sanāksmē , lai atskatītos uz 

paveikto un vienotos par tālāko darbību. Klastera valde ziņoja par 

aktualitātēm klasterī, esošajiem un plānotajiem projektiem, kas sniedz 

pozitīvu pienesumu klastera darbībai. To skaitā arī divi VPR realizēti 

programmas Interreg Europe 2014.-2020. gadam projekti – RATIO un 

SUPER, kuros VPR ir piesaistījis klasteri gan kā labās prakses piemēru, gan 

kā iesaistīto pusi. Sanāksmes dalībnieki piedalījās diskusijā par projekta SUPER ieviešanas aktivitātēm un 

pārsprieda izaicinājumus eko inovāciju virzīšanā Latvijā. Sanāksmes galvenais notikums bija iepazīšanās 

vizīte klastera biedra SIA “Lat Eko Food” modernajā ražotnē, kur tiek ražoti bioloģiskās bērnu pārtikas 

produkti. Pārējiem klastera uzņēmējiem bija liela interese par “Lat Eko Food” pieredzi gan ražošanas 

procesos, gan sertifikācijā un eksporta realizēšanā.   

VPR JAUNUMI 
Septembris/Oktobris 2016 
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Jau trešo gadu pēc kārtas Latvijas augstvērtīgas un veselīgas 

pārtikas klastera (turpmāk – Latvijas pārtikas klasteris) valdes 

loceklis un VPR projektu vadītājs Kristaps Ročāns piedalījās vienā 

no svarīgākajiem starptautiskajiem klasteru tīklošanās 

pasākumiem Eiropā - starptautiskā klasteru konferencē 

“4th Cluster Matchmaking Conference: Internationalisation the 

Strategic Way”. Konferencē piedalījās 250 dalībnieki no 151 

klastera 30 valstīs. 

Konferences divu dienu programmā bija iespēja noklausīties 

vairākas ekspertu un praktiķu prezentācijas par klasteru 

internacionalizāciju un pieredzi industriju inovāciju attīstīšanā ar 

klasteru palīdzību. Tika apskatīti labie piemēri, kā ar klasteru 

palīdzību uzņēmumi var sasniegt tādus tirgus, līdz kuriem vieni 

paši tie nevarētu nonākt. Otrajā dienā bija iespēja tikties ar 

jauniem un jau esošiem sadarbības partneriem un panākt 

vienošanos par daudzpusēju interesi strādāt pie kopīgiem 

sadarbības projektiem. Starptautiskās projektu darbnīcās varēja 

attīstīt jaunas sadarbības projektu idejas. Liela interese bija par 

pārtikas un iepakojumu sektoru ciešāku integrāciju un 

gastronomiskā tūrisma attīstību. 

Organizatori iepazīstināja klātesošos ar klasteru stratēģiskās 

internacionalizācijas vadlīnijām un dalībnieku vidū rīkoja 

konkursu, kurā klasteru vadītājiem jāatbild uz jautājumiem, kā 

stratēģiski pareizi veikt klasteru internacionalizāciju. Latvijas 

pārtikas klastera valdes loceklis Kristaps Ročāns šajā kategorijā 

ieguva apbalvojumu par labāko rezultātu šajā konkursā. Līdz ar to 

tika dota iespēja visiem klātesošajiem konferences dalībniekiem 

pastāstīt par Latvijas pārtikas klasteri un tā pozitīvo pieredzi 

programmas BSR Innovation Express projektā, kurā klasteris 

sadarbojās ar Dānijas un Zviedrijas pārtikas 

klasteriem un Latvijas pārtikas klastera 

uzņēmējiem, kuri specializējas augļu, ogu un 

dārzeņu produktu ražošanā, bija iespēja kopīgi 

darboties pie jaunu produktu ideju attīstīšanas. 

Plašāka informācija par projektu atrodama šeit. 

Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas 

klasteris piedalās Baltijas jūras reģiona 

nozīmīgākajā starptautiskajā klasteru konferencē 

Foto: Robert Wróblewski  

Kristaps Ročāns 
Projekta SUPER eksperts 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/uznemejdarbibas_jaunumi/38/129431/


 13 

Laima Engere 
Projekta vadītāja 

 

VPR JAUNUMI 
Septembris/Oktobris  2016 

 

www.vidzeme.lv PROJEKTU JAUNUMI 

Aizvadītajā nedēļā, 25. un 26.oktobrī, VPR Valmierā un Cēsīs uzņēma 

projekta “Reģionālie pasākumi darbības 

programmu  inovācijai” (RATIO) partnerus no Spānijas, Itālijas, 

Vācijas, Čehijas un Īrijas, lai pārrunātu paveikto un dalītos pieredzē 

par uzņēmējdarbības un inovācijas vidi Latvijā, iepazīstinātu ar VPR 

labās prakses piemēriem –  Latvijas augstvērtīgas un veselīgas 

pārtikas klasteri un nodibinājumu “Vides risinājumu institūts” no 

Priekuļu novada. 

Projekta RATIO mērķis ir uzlabot reģionālo un lauku teritoriju 

atbalsta politiku mazo un vidējo komersantu inovāciju veicināšanai. 

Lai to īstenotu, projekta partneri ir 

uzsākuši MVK darbības izpēti. Pēc 

pirmajiem rezultātiem var secināt, ka visās partneru valstīs uzņēmumi saskaras ar līdzīgiem 

izaicinājumiem. Piemēram, vairāki ir norādījuši, ka lauku teritorijās ir kvalificēta darbaspēka 

trūkums un  grūtības to ilgstoši noturēt reģionā. Lielākoties intervētie uzņēmumi  norādījuši, ka ir 

saskārušies ar grūtībām iegūt finansējumu biznesa attīstībai. 

VPR kā labās prakses piemērus uzņēmējdarbības un inovāciju attīstības veicināšanā Vidzemes 

reģionā ir izvirzījis divus labās prakses piemērus. Tāpēc partnerus vizītes laikā notika viesošanās 

gan pie Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera biedra SIA “Valmiermuižas alus”, gan 

pie nodibinājuma “Vides risinājuma institūts” Priekuļos. Vairāk lasīt šeit. 

RATIO projekta partneri pieredzes apmaiņā 

Vidzemē  

Rita Merca 
Projekta vadītāja 

 

TENTacle pulcēs transporta un plānošanas 

ekspertus starptautiskā konferencē „Eiropa 

kustībā” 
Lai meklētu risinājumus, kā veicināt ekonomisko izaugsmi no attīstības centriem attālinātās teritorijās, uzlabojot iedzīvotāju un 

uzņēmumu piekļuvi lielpilsētām un transporta mezgliem Ziemeļjūras - Baltijas transporta koridorā, dalītos pieredzē par TEN-T 

pamattīkla koridoru izmantošanas iespējām, dzelzceļa lomu iedzīvotāju mobilitātē un uzņēmējdarbības attīstībā, kā arī gūtu jaunas 

zināšanas un projektu idejas. 

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar TENTacle projekta partneri no Norvēģijas Innovation Circle 

Network rīko starptautisku konferenci ,,Eiropa kustībā” 2016. gada 1.-2. decembrī Rīgā, Hotel Roma. 

Konference notiek Interreg Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas 2014-2020 projekta 

TENTacle (TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai) ietvaros. 

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 ieguvumu visam makroreģionam kopumā. 

Konferences programma un pieteikšanās  šeit .   

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/regionalie_pasakumi_darbibas_programmu_inovacijai_ratio/ratio_projekta_partneri_iepazist_inovativas_uznemejdarbibas_labas_prakses_piemerus_vidzeme/
http://www.innovationcircle.net/europeans-on-the-move.5908253-97612.html
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No 4. - 6. oktobrim Rīgā norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona 

(VPR) īstenotā projekta “Inovatīva, ilgtspējīga 

attīrīšana” (INSURE) partneru sanāksme. Tikšanās laikā projekta 

partneri no Zviedrijas, Somijas un Latvijas diskutēja par 

aktualitātēm projektā, īpašu uzmanību pievēršot šobrīd divām 

galvenajām aktivitātēm – izpētei projekta pilotteritorijās un 

piesārņoto vietu uzraudzībai. 

INSURE ietvaros ir izvēlētas piecas pilotteritorijas, kurās, 

pamatojoties uz izstrādātajām izpētes stratēģijām, ir uzsākta 

padziļināta izpēte. Partneru sanāksmē tika diskutēts par to, 

kādus specifiskos izmeklējumus ir nepieciešams veikt, lai iegūtu 

pēc iespējas detalizētāku informāciju par piesārņojošajām vielām 

un to izplatību. Latvijas Vides Ģeoloģijas un Meteoroloģijas 

centrs iegūtos datus izmantos, lai modelētu piesārņojuma 

izplatību pilotteritorijās, kas savukārt palīdzēs izvēlēties 

atbilstošāko attīrīšanas metodi. VPR projektā INSURE darbojas ar 

pilotvietu Burtnieku novada Rencēnu pagastā, izpētot un 

izvērtējot piemērotākās ilgtspējīgās attīrīšanas metodes bijušās 

pesticīdu glabātuves “Krustmaļi” teritorijā. Ņemot vērā, ka 2012. 

gadā šajā vietā jau tika veikta pamatizpēte, konstatējot augsnes 

piesārņojumu ar pesticīdiem, šobrīd ir iespējams jau uzsākt 

darbu pie pilotvietas sagatavošanas In-situ* attīrīšanas 

pilottestiem. Sākotnēji projektā VPR bija plānojis pilotdarbības 

veikt bijušajās minerālmēslu un pesticīdu glabātuvēs Burtnieku 

novada Vecates pagastā un Vecpiebalgas novada Dzērbenes 

pagastā, taču projekta gaitā veiktā pirmsizpēte atklāja, ka 

Dzērbenes pilotvietā piesārņojums nav 

konstatēts, savukārt Vecates pagasta 

“Vecanckinos” atklātais nelielais 

piesārņojums ar fosforu savienojumiem 

netiek klasificēts kā bīstams.  

Vairāk par projekta sanāksmē 

pārrunātajiem jautājumiem lasīt šeit .  

INSURE projekta sanāksmē diskutē par piesārņoto vietu izpēti un 

uzraudzību  

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/inovativa_ilgtspejiga_attirisana_insure/insure_projekta_sanaksme_diskute_par_piesarnoto_vietu_izpeti_un_uzraudzibu/
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18. oktobrī Burtnieku novada 

Rencēnu pagastā viesojās 

projekta INSURE partneris Kims 

Īrjala (Kim Yrjala) no Somijas 

uzņēmuma “Populus grupa”, lai 

ievāktu augsnes paraugus 

projekta pilotteritorijā 

“Krustmaļi”. Tā ir potenciāli 

piesārņota teritorija, kas 

iekļauta Piesārņoto un 

potenciāli piesārņoto vietu 

(PPPV) reģistrā, jo kolhozu 

laikos šeit atradusies 

minerālmēslu noliktava. 2012. 

gadā veiktā augsnes izpēte 

“Krustmaļos” liecina, ka šeit ir 

augsnes piesārņojums ar 

pesticīdiem un ir nepieciešama augsnes attīrīšana. Projekta 

INSURE ietvaros paredzēts testēt Latvijā pagaidām reti izplatīto in

-situ piesārņojuma attīrīšanas metodi.  

Ņemot vērā, ka “Krustmaļu” teritorijā, kas ir Burtnieku novada 

pašvaldības īpašums, šobrīd nenotiek nekādas lauksaimnieciskās 

aktivitātes, šeit ir iespējams testēt salīdzinoši lēni īstenojamu 

attīrīšanas metodi – fitoremediāciju. Šī metode paredz, ka 

attīrīšanas darbu veic augi, kas ar savu biomasu uzsūc 

piesārņojošās vielas, tādējādi attīrot augsni. Šobrīd paredzēts, ka 

“Krustmaļos” kā attīrītāji tiks izmantotas hibrīdapses, bet bieži 

vien tiek izvēlēti arī, piemēram, ātraudzīgie kārkli, vītoli, 

saulespuķes un citi. Lai gan INSURE ietvaros paredzēts veikt tikai 

metožu testēšanu, plānots, ka “Krustmaļos” ar hibrīdapsēm tiks 

apstādīts viss piesārņotās augsnes izplatības laukums, kas veido 

aptuveni 0,24 ha, ļaujot veikt pilnu teritorijas attīrīšanu. 

Fitoremediācijas lielākā priekšrocība ir tā, ka šī metode ir 

salīdzinoši lēta. Neskatoties uz to, ka augi savu attīrīšanas darbu 

paveic vairāku gadu laikā, tomēr līdz projekta noslēgumam 2019. 

gadā tiks veikti secinājumi par šīs metodes efektivitāti ar 

pesticīdiem piesārņotas augsnes attīrīšanā. 

Fitoremediācijas testi “Krustmaļos” noritēs projekta partnera 

Somijas pētniecības uzņēmuma “Populus grupa” vadībā, kam ir 

liela pieredze darbā ar ilgtspējīgām piesārņojuma attīrīšanas 

metodēm. Šobrīd paņemtie augsnes paraugi tiks testēti Somijas 

laboratorijās, veicot augsnes DNS analīzes, nosakot augsnes 

mikrobioloģisko aktivitāti un tās piemērotību fitoremediācijai. 

Projekta rezultātā ieguvumi ir arī saistībā ar sākotnēji izvēlētājām 

pilotteritorijām. PPPV reģistrā statuss objektam Vecpiebalgas 

novada Dzērbenes pagasta “Bijusī pesticīdu glabātuve Pils 

saimniecības ēkā” ir mainīts uz “vieta nav potenciāli piesārņota”, 

kas turpmāk ļauj šo teritoriju izmantot bez ierobežojumiem. 

Tikmēr Burtnieku novada Vecates pagasta “Vecanckinos” 

konstatētais piesārņojums nerada tūlītējus un ievērojamus 

draudus cilvēku veselībai un videi, lēmusi 

Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā 

vides pārvalde. 

Abās sākotnējās pilotvietās iegūtie 

rezultāti kalpo kā labs piemērs 

nepieciešamībai pārskatīt potenciāli 

piesārņoto zemju pārvaldību un 

aktualizēt teritoriju datus, tāpēc VPR 

plāno uzrunāt potenciāli piesārņoto 

zemju īpašniekus.  

Burtnieku novada “Krustmaļos” testēs jaunu  

piesārņojuma attīrīšanas metodi 

http://www.vidzeme.lv
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Projekta PANEL2050 

vadītāja Aija Rūse 

septembrī devās uz 

Ignalinu (Lietuvā), lai 

kopā ar projekta 

partneriem piedalītos 

mācībās par ieinteresēto 

pušu iesaisti projektā, īpašu uzsvaru liekot uz enerģijas stratēģiju 

plānošanu un vīziju izstrādi. 

Enerģētikas tirgus dalībniekiem ir skaidri jāzina, kā tiks sasniegts 

Eiropas Savienības uzstādītais mērķis - līdz 2050. gadam samazināt 

oglekļa dioksīda emisiju līmeni par 80-95% (salīdzinot ar 1990. 

gadu). Izšķiroša loma ir enerģētikas politikas plānošanai vietējā 

līmenī.  Šīs jomas attīstībai un mērķtiecīgai pilnveidošanai būtiska 

ir ilgtspējīga enerģijas rīcības plāna izstrāde, mērķtiecīgi iesaistot 

visas ieinteresētās puses, t.sk. uzņēmējus, nevalstiskas 

organizācijas, mācību iestādes kā arī vietējos iedzīvotājus.  

Projekta PANEL2050 laikā tiek izstrādāts energopārvaldības 

stratēģiskais ceļvedis (roadmap). Ceļvedis būs viens no 

instrumentiem, kas kalpos par atbalstu vietējām pašvaldībām un 

organizācijām stratēģisko dokumentu izstrādē.  Tāpat projekta 

laikā strādāsim pie ilgtspējīga enerģētikas attīstības plāna 

izstrādes Vidzemes plānošanas reģionā, kā arī pie iesaistīto pušu, 

t.sk. pašvaldību ilgtspējīga enerģijas rīcības plānu izstrādes un 

ieviešanas uzsākšanas. 

Ignalinas vizītes laikā projekta pārstāvji viesojās arī Ignalinas 

atomelektrostacijā. Tās darbība tika apturēta 2009. gadā, taču 

slēgšanas process joprojām turpinās, iesaistot 2000 darbiniekus. 

Ignalinas atomelektrostacijas slēgšanu ir plānots pabeigt tikai 

2036. gadā, tā vietā izveidojot tehnoloģiju parku. 

PANEL2050 pieredzes brauciens uz Ignalinu, Lietuvā 

Energoefektivitātes plāni pašvaldībās jāizmanto, nevis jāliek plauktā  

Pirmajā projekta PANEL2050 darba grupas sanāksmes laikā 

Vidzemes pašvaldību pārstāvji aktīvi dalījās ar savu pieredzi par 

īstenotajiem projektiem un problēmām, ar kurām tie 

sastapušies, plānojot dažādas aktivitātes. Kopumā jāatzīst, ka 

jau šobrīd pašvaldības radušas vairākus inovatīvus un 

interesantus energoefektīvus risinājumus, atbalstot gan valsts 

energoefektivitātes paaugstināšanas politiku, gan arī rodot 

iespēju iedzīvotājiem mazināt izdevumus par apkuri un silto 

ūdeni.  Tomēr līdz šim aktivitātes tiek īstenotas pēc pašu 

iniciatīvas, un daudz atkarīgs no pašvaldībās piesaistīto projektu 

speciālistu zināšanām un kapacitātes. Projekta PANEL2050 

vadītāja Aija Rūse norāda: “Šobrīd jāsecina, ka, lai gan 

pašvaldības saprot energoefektīvu risinājumu lietderību, tomēr 

kompleksa energoplānošana ilgtermiņā  pašvaldībās ir vāji 

attīstīta, trūkst skaidri definētu mērķu. Tas ir saistīts gan ar 

ierobežotiem finanšu resursiem, gan ar speciālistu trūkumu. 

Būtu jānozīmē konkrēts speciālists, kas ar to nodarbotos – šinī 

gadījumā, energopārvaldnieks. Otra lieta - vai mēs analizējam 

datus un tos izmantojam, mērķtiecīgi, vai arī vienkārši 

cenšamies īstenot projektus, jo pieejami finanšu līdzekļi un tie 

jāapgūst? Skaidrs, ka bez stratēģiskas pieejas rezultāti nebūs 

ilglaicīgi. Nauda vējā un rezultāts nepamierinošs.”  neizstrādāt 

tā, lai tas efektīvi kalpotu ikdienā, nevis vienkārši iegultu 

plauktos?!” 

Projekta PANEL 2050 ietvaros tā dalībniekiem tiks piedāvāta 

iespēja, gan saņemt trūkstošās zināšanas par to kā izstrādāt 

energoplānus, gan par ar jauniem un inovatīviem plānošanas un 

tehnoloģiskiem risinājumiem. Kopīgi tiks apzinātas un risinātas 

biežākās problēmas, ar kurām sastopas pašvaldības, īstenojot 

energoefektivitātes projektus. 

Savukārt redzeslauka paplašināšanai 

tiks piedāvāta iespēja dibināt jaunus 

kontaktus ar speciālistiem un jomas 

ekspertiem, apmainīties pieredzēm 

un smelties jaunas idejas, kā arī 

citas aktivitātes. Vairāk par projektu  

šeit .  
Aija Rūse 

Projekta vadītāja 
 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/partneriba_jaunai_energoresursu_parvaldibai_2050_panel_2050/panel2050_energoefektivitates_plani_pasvaldibas_jaizmanto_nevis_jaliek_plaukta/
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21. septembrī Nīderlandes pilsētā Hāgā notika Vidzemes 

plānošanas reģiona (VPR) īstenotā projekta “Mantojuma 

ilgtspējīga attīstība ūdensceļu reģionos” (SWARE) atklāšanas 

konference. Aptuveni 70 pasākuma viesu vidū bija arī Latvijas 

vēstniece Nīderlandē Ilze Rūse, kura atzina, ka projekts ir laba 

iespēja abu valstu reģionu institūcijām mācīties un uzlabot 

ūdensceļu pārvaldību. 

SWARE atklāšanas konferencē runātāji pievērsa uzmanību 

tādiem nozīmīgiem projekta aspektiem kā pārvaldība, 

sabiedrības līdzdalība un līdzsvars starp dabas/kultūras 

mantojuma aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību. Projektā iesaistīto 

institūciju pieeja iepriekš minētā līdzsvara veidošanai un pieredze 

plašākas sabiedrības iesaistīšanā ļaus pilnveidot šos aspektus 

katrā no projektā iesaistītajiem reģioniem. 

Konferences pārvaldības sadaļā tika uzsvērta ieinteresēto pušu 

iesaistes nozīme. Plašāka iesaiste un paaugstināta institūciju 

spēja pielāgoties uzlabo pārvaldības procesu un padara to 

uzticamāku, pamatotāku un efektīvāku. Projekta satura sadaļā 

privātā un publiskā sektora pārstāvji prezentēja ilgtspējīgas 

attīstības piemērus ūdensceļu reģionos. Piemēri no Nīderlandes 

(sabiedriskais transports Aqualiner un Waterbus iekšzemes 

ūdensceļos) un Slovākijas-Ungārijas pierobežas (veloceliņi un citi 

infrastruktūras uzlabojumi) parādīja, ka ūdensceļu reģionos ir 

iespējams tuvoties līdzsvaram starp dabas/kultūras mantojuma 

aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību.  

Vairāk par pasākumu lasiet šeit .  

Latvijas vēstniece Nīderlandē: “SWARE 

projekts ir laba iespēja Latvijai dalīties 

pieredzē ar līdzīgi domājošiem partneriem”  

SWARE projektā notikusi pirmā darba grupas sanāksme  

29. septembrī Valmierā notika Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) īstenotā projekta "Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana 

ūdensceļu reģionos (SWARE)" pirmā darba grupas sanāksme. Darba grupa tika iepazīstināta ar projekta mērķiem un turpmāk 

plānotajām aktivitātēm. 

Pirmās darba grupas sanāksmes laikā Valmierā dalībnieki diskutēja arī par jaunu un tūristiem interesantu pakalpojumu radīšanu dabas 

vai kultūras mantojuma objektos. Cenšoties veidot līdzsvaru starp ilgtspējīgu attīstību un dabas un 

kultūras mantojuma aizsardzību, ir būtiski saprast, kas ir ierobežojošie vai veicinošie faktori jaunu 

pakalpojumu izveidē. 

Ar darba grupas dalībniekiem tika pārrunāti arī vairāki labās prakses piemēri Vidzemes ūdensceļu 

tuvumā. SWARE projekta gaitā no pieciem ūdensceļu reģioniem visā Eiropā tiks atlasīti vairāki šādi 

piemēri. Projekta partneru vizītes izvēlētajos labās prakses reģionos un turpmākās darba grupu 

sanāksmes ļaus izstrādāt rīcības plānu, kas sniegs iespējas uzlabot politiku dabas un kultūras 

mantojuma aizsardzības un ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības jautājumos.  

Vairāk lasīt šeit  

No kreisās: projekta vadītāja Lelde Ābele, Latvijas vēstniece 

Nīderlandē Ilze Rūse un tūrisma eksperte Lienīte Priedāja-

Klepere 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/mantojuma_ilgtspejiga_apsaimniekosana_udenscelu_regionos_sware/latvijas_vestniece_niderlande_8220sware_projekts_ir_laba_iespeja_latvijai_dalities_pieredze_ar_lidzigi_domajosiem_partneriem8221/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/mantojuma_ilgtspejiga_apsaimniekosana_udenscelu_regionos_sware/sware_projekta_notikusi_pirma_darba_grupas_sanaksme/
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8. septembrī Cēsīs tikās projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai 

sadarbībai” (HANSA) partneri, lai pārrunātu vasarā padarītos 

darbus un tuvāko mēnešu plānus. 

Šovasar HANSA projekta partneri daudz laika ir veltījuši vietējās 

Hanzas vēstures izpētei, tādējādi bagātinot zināšanas par pilsētu 

pagātni. Iegūtie rezultāti pēc apkopošanas noderēs jaunu un 

autentisku tūrisma produktu izveidei un popularizēšanai. 

Sanāksmes dalībnieki arī vienojās par projekta mobilās aplikācijas 

izstrādi, norunājot pamatprincipus, kā tiks veidota aplikācija, kas 

būs atbalsts pilsētu viesiem, informāciju par tūrisma objektiem un 

maršrutiem padarot viegli pieejamu un saprotamu. Būtisks 

projekta posms ir gaidāms nākamā gada sākumā, kad projekts 

HANSA sāks dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs. Līdz pirmajai 

izstādei “Reisen Hamburg” Vācijā darāmo darbu sarakstā ir 

projekta stenda un informatīvo materiālu izveide. Projekta 

partneri sadarbosies arī piedāvājumu izstrādē tūrisma 

operatoriem un individuāliem klientiem.  

Partneri vienojās arī par nākamās sanāksmes norises laiku un 

vietu, kas notiks novembra vidū Vīlandē (Igaunijā). Nākamajā 

tikšanās reizē liela uzmanība tiks pievērsta “Hanzas 

gastronomijas” zīmola attīstībai – plānots, ka Vīlandē notiks 

starptautiska meistarklase pavāriem no visām HANSA projekta 

pilsētām, lai paaugstinātu vietējā kulinārā piedāvājuma kvalitāti. 

Vairāk par projektu šeit.  

HANSA partneru tikšanās Cēsīs: pilsētu vēstures 

izpēte tuvojas noslēgumam  

HANSA projekts piedalās Baltijas jūras tūrisma forumā  

19. oktobrī  VPR projektu vadītāja Rūta Vasermane un tūrisma 

eksperte Ilze Liepa piedalījās 9. Baltijas jūras tūrisma forumā 

Pērnavā (Igaunija), kur stāstīja par HANSA komunikācijas pieeju 

un līdzšinējo pieredzi. Projekta pārstāvji arī piedalījās diskusijās 

par pakalpojumu sezonalitāti un iespējām paildzināt tūrisma 

sezonu ar kultūras tūrisma piedāvājumu. 

HANSA projekta vadītāja R. Vasermane uzsvēra, ka tūrisma 

projektam, kurā sadarbojas vairākas pilsētas no dažādām 

valstīm, ir būtiska vienota vizuālā identitāte. Tāpat liela nozīme ir 

rūpīgi izveidotam komunikācijas plānam, kas ļauj mērķtiecīgi 

strādāt ar dažādām mērķa grupām. HANSA projekta būtiska daļa 

ir Hanzas identitātes stiprināšana vietējo iedzīvotāju vidū. Šī 

mērķa sasniegšanai projekta pilsētās tiek organizēti dažādi 

pasākumi un vizuālie uzlabojumi (piemēram, Hanzas namiņi pie 

Valmieras muzeja). Vietējos jaunumus labprāt atspoguļo arī 

reģionālie un nacionālie mediji. 

Dalība 9. Baltijas jūras tūrisma forumā bija laba iespēja 

popularizēt projektu nozares speciālistu vidū un diskutēt par 

nozīmīgiem nozares jautājumiem ar ekspertiem no citām 

pārvaldes institūcijām, tūrisma 

organizācijām un starptautisko 

projektu speciālistiem no visa Baltijas 

jūras reģiona. Vērtīgas bija arī foruma 

paneļdiskusijas, kurās izskanēja 

ieteikumi Baltijas jūras reģiona 

valstīm vairāk strādāt pie vietējās 

kultūras, gastronomijas un tradīciju 

izcelšanas un popularizēšanas. 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/hanzas_vertibas_ilgtspejigai_sadarbibai_hansa/hansa_partneru_tiksanas_cesis_pilsetu_vestures_izpete_tuvojas_noslegumam/
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29. septembrī, Valmierā tikās projekta “Uzņēmējdarbības 

veicināšana tūrisma galamērķos” (Destination SMEs) vietējās 

darba grupas dalībnieki, lai iepazītos ar projekta mērķi, gaitu un 

turpmāk plānotajām aktivitātēm. Projekta darba grupā 

iesaistījušies tūrisma jomas eksperti no Ekonomikas ministrijas, 

Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, Vidzemes augstskolas, 

Vidzemes tūrisma asociācijas, Gaujas Nacionālā parka tūrisma 

klastera “EnterGauja”,  kā arī Vidzemes reģiona tūrisma 

galamērķu pašvaldību pārstāvji un uzņēmēji. Projekta darba 

grupas dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta ārvalstu partneru 

sagatavotajiem ieteikumiem tūrisma galamērķu pārvaldības 

atbalsta politikas pilnveidošanai Latvijā. Iepazīstoties ar partneru 

ieteikumiem, darba grupas dalībniekiem visaktuālākais šķita 

pārvaldības jautājums – kā tiek pārvaldīti partneru reģionālie 

tīklojumi galamērķu vienotai popularizēšanai un pozicionēšanai.  

Darba grupas dalībnieki atzina tūrisma pakalpojumu sniedzēju 

pudurošanās nozīmīgumu galamērķu konkurētspējas kāpināšanā, 

līdz ar to ir nepieciešams veicināt uzņēmēju izpratni par 

ieguvumiem sadarbojoties. Tika uzsvērts, ka, lai padarītu 

galamērķu pārvaldību efektīvāku, svarīgi ir veicināt klastera 

iniciatīvas un komersantu sadarbību vietējā un starptautiskā 

līmenī. 

Nākamā darba grupas sanāksme plānota 2017. gada aprīlī.  

Vairāk lasīt šeit.  

Valmierā tikušies tūrisma jomas pārstāvji, lai 

diskutētu par izaicinājumiem tūrisma 

galamērķu pārvaldībā  

Iepazīta Gozo salas pieredze tūrisma galamērķu pārvaldībā  

Oktobra sākumā projekta Destination SMEs ietvaros VPR pārstāvji 

ar projekta darba grupas pārstāvi no Kocēnu novada domes devās 

uz Maltu – Gozo salu, lai kopā ar projekta partneriem no sešām 

Eiropas valstīm iepazītos ar Gozo salas labākajiem piemēriem 

tūrisma galamērķu pārvaldībā.  Tūrisma galamērķu pārvaldības 

izaicinājumi un labā prakse tika apspriesta, apmeklējot dažādus 

uzņēmumus un tūristu piesaistes vietas. Starp tiem vēstures un 

kultūras objekti, kur īstenoti ES fondu līdzfinansēti restaurācijas 

projekti, nesen izveidoti mikrouzņēmumi, kā arī vairāki uz 

vietējām tradīcijām un gastronomisko piedāvājumu balstīti 

uzņēmumi.  

Gozo pilsētas vēsturiskajā centrā Viktorijā, kas ir iecienīta tūristu 

vieta, projekta partneri apmeklēja vairākus radošo industriju 

mikrouzņēmumus, kas nodarbojas ar tradicionālo amatniecību, 

metālmākslu un šokolādes ražošanu, apspriežot to darbību no 

galamērķa kopējās pārvaldības skatupunkta. Projekta partneri 

diskutēja par to, kā iepazītos un 

katram noderīgākos Maltas - Gozo 

salas labo prakšu piemērus varētu 

pārņemt citās partnervalstīs, ar 

mērķi izstrādāt priekšlikumus 

tūrisma politikas plānošanas 

dokumentu uzlabošanai un labākai 

galamērķu pārvaldības īstenošanai. 

Vairāk lasīt šeit.  Rūta Vasermane 

Projekta vadītāja 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/uznemejdarbibas_veicinasana_turisma_galamerkos_destination_smes/valmiera_tikusies_turisma_jomas_parstavji_lai_diskutetu_par_izaicinajumiem_turisma_galamerku_parvaldiba/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/uznemejdarbibas_veicinasana_turisma_galamerkos_destination_smes/iepazita_gozo_salas_pieredze_turisma_galamerku_parvaldiba/
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Oktobrī Vidzemē viesojās seši tūroperatori no Igaunijas, lai iepazītos ar tūrisma maršruta “Via 

Hanseatica” populārākajiem tūrisma objektiem, kā arī jaunākajām atpūtas iespējām Latvijas 

ziemeļos. Pārstāvji no tādām kompānijām kā Germalo Reisid, E-Turist Reisiburoo Ltd, ABZ Reisid, 

Good Memories OU, kā arī pāris Tartu gidi, kas organizē arī braucienus uz Latviju vērīgi klausījās 

uzņēmēju un tūrisma speciālistu stāstījumā, lai bagātinātu savas programmas ar jauniem objektiem. 

Brauciena laikā tūroperatori iepazina Strenču novada, Kocēnu novada, Burtnieku novada, Cēsu 

novada, Amatas un Pārgaujas novadu tūrisma piedāvājumu.  

Ņemot vērā lielo interesi un dažādus papildu jautājumus, jāsecina, ka 

viesošanās ir izdevusies un visticamāk, ka lielākā daļa no tūroperatoru 

brauciena programmā iekļautajiem objektiem būs igauņu tūristu dienaskārtībā. Tūroperatori saņēma arī plašu 

informatīvo materiālu klāstu par pārējo tūrisma maršruta "Via Hanseatica" piedāvājumu.  

Tūroperatoru brauciens tika organizēts sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.  

Vairāk par  vizīti un tūroperatoru iespaidiem objektos lasīt šeit.  

Igauņu tūroperatori viesojas Via Hanseatica tūrisma objektos Vidzemē 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/130466/
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Atpūties un baudi kultūru Vidzemes pusē!  
Jaunākais par notikumiem kultūrā 

www.vidzeme.lv/lv/kulturas_zinas/  

Par  izdevumu „VPR Jaunumi” 
„VPR Jaunumi” ir Vidzemes plānošanas reģiona izdevums, lai informētu par aktualitātēm 
reģionā un novados. 
Sagatavoja: Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālisti Rūta Vasermane 
(ruta.vasermane@vidzeme.lv, tālr. 26513351) , Jānis Rubulis (janis.rubulis@vidzeme.lv, tālr. 
28735705) un Anita Āboliņa (anita.abolina@vidzeme.lv, tālr.29454752). Citējot vai pārfrāzējot 
obligāta atsauce uz “VPR Jaunumi”. 

Vidzemes plānošanas reģions 
Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis 
Cēsu novads, LV-4101 
Tālr.: 64116014 
www.vidzeme.lv 
Twitter: @VidzemesRegions 

Facebook:VidzemesPlanosanasRegions  

KULTŪRAS AFIŠA 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/kulturas_zinas/
http://mazsalaca.lv/index.php
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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/
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