KOPSAVILKUMS
par Vidzemes Plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas
ietvaros saņemtajiem komentāriem
Iesniedzējs
Nr. p. k.
Āraišu biedrība

Attīstības programmas
sadaļa
IEVIEŠANA, UZRAUDZĪBA
UN IZVĒRTĒŠANA

1.
Jānis Kauliņš
2.

Stratēģiskā daļa

Priekšlikums vai iebildums par projekta
konkrēto punktu
Ņemot vērā, ka programmas ieviešanu var
kavēt atbilstoša tiesiskā regulējuma
trūkums, kā arī programmas ieviešanu
bremzējošas esošās tiesību normas
nacionālajā līmenī, Vidzemes plānošanas
reģiona administrācija apkopos
priekšlikumus nepieciešamajām likumu un
Ministru kabineta noteikumu izmaiņām un
tos iesniegs Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai
Ierosinājums – Stratēģisko daļu papildināt ar
reģiona Misiju

Ņemts vērā/nav ņemts
vērā
Ņemts vērā

Komentārs

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

Tiks iekļauts Rīcības plānā

Jānis Kauliņš

Stratēģiskā daļa

Jānis Kauliņš

Stratēģiskā daļa

Jānis Kauliņš

Stratēģiskā daļa

Jānis Kauliņš

Stratēģiskā daļa

Jānis Kauliņš

UZRAUDZĪBA UN
NOVĒRTĒŠANA

Jānis Kauliņš

Uzraudzības un
novērtēšanas kārtība

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Vīzijā trūkst viena no labas vīzijas
galvenajām pazīmēm – unikalitāte. Vīzijai ir
jāatklāj unikalitāti, unikālās priekšrocības un
iespējas tai teritorijai vai struktūrai, kam tā
rakstīta. Pēc tādas vīzijas, kāda ir šī brīža
stratēģiskajā ietvarā, cilvēki varētu tiekties
vienalga, kur Latvijā un ne tikai Latvijā viņi
dzīvotu. Iespējams, ka vīzijā vajadzētu
vairākus formulējumus
Mērķis nevar būt “sekmēt”, “uzlabot” vai
“palielināt” kaut ko. Kā mēs to izmērīsim?
“Sekmēt” u.tml. ir darbība, resp., rīcības
virziens, kamēr mērķis apraksta izmērāmu
sasniedzamo stāvokli, proti, to, kas būs tā
rezultātā, kad būsim kaut ko sekmējuši.
Mērķi stratēģiskajā daļā faktiski NAV
noteikti, ir tikai rīcības virzieni.
Prioritātes Dažu prioritāšu formulējumi pēc
būtības neatbilst prioritātes jēdzienam.
Precizēt prioritātes definējumu atbilstoši
būtībai
Horizontālās prioritātēs nepieciešams izvērst
un/vai paskaidrot formulējumus

AP Stratēģiskā daļa
izstrādāta atbilstoši spēkā
esošajai VPR IAS 2030

n/a

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Nav definēti/minēti ne stratēģiskie, ne
Ņemts vērā
mērķa ne darbības rādītāji un nav arī
pateikts, kur tos meklēt (vai kur tie būs, ja
vēl nav izstrādāti) vai arī noteikta kārtība, kā
tos izstrādā un apstiprina.
Norādīt atbildīgo par uzraudzības ziņojumu Ņemts vērā
sagatavošanu

Precizēta AP redakcija

Uzraudzības rādītāji tiks
iekļauti pilnveidotajā AP
redakcijā

Precizēta Uzraudzības un
novērtēšanas kārtība

Jānis Kauliņš

Pašreizējās situācijas
analīze

9.
Jānis Kauliņš
10.
11.

Pašreizējās situācijas
analīze
Satiksmes ministrija Visā tekstā abos
dokumentos
Satiksmes ministrija Pašreizējās situācijas
analīze

Apraksta daļa ir labi veidota, detalizētībā
proporcionāla teritorijas mērogam un
pārvaldības struktūrai, labi ilustrēta, viegli
pārskatāma.
Papildināt ar SVID analīzi. Pārskatīt esošos
definējumus..
Ieteicams vārdu “veloceliņš” aizstāt ar
vārdiem “velosipēdu ceļš”.
Lūdzam dzēst vai skaidrot vārdus VHB Zone.
Aicinām izvērst plašāk minēto stratēģisko
attīstības zonu skaidrojumu, papildus
sagatavojot kartogrāfisko materiālu labākai
uzskatāmībai.

n/a

n/a

Ņemts vērā

Veikti precizējumi

Ņemts vērā

Precizēta terminoloģija

Ņemts vērā

Precizēta redakcija

Lūdzam aktualizēt informāciju par
Ņemts vērā
elektrouzlādes tīklu, papildinot to ar Eiropas
Savienības fondu ietvaros īstenoto
elektrouzlādes tīkla projektu 2014-2020
plānošanas periodā, kā ietvaros uz TEN-T
ceļiem jau ir vairāk nekā 100 uzlādes
punktu, t.sk., Vidzemes plānošanas reģiona
teritorijā. )41.-42. lpp.
https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/sorude
n-klientiem-tiks-nodotas-vel-40elektromobilu-atras-uzlades-stacijas

Precizēta redakcija

12.
Satiksmes ministrija Pašreizējās situācijas
analīze

13.

Satiksmes ministrija Pašreizējās situācijas
analīze

14.
Satiksmes ministrija Pašreizējās situācijas
analīze

15.
Satiksmes ministrija Pašreizējās situācijas
analīze

Lūdzam precizēt lietoto terminoloģiju,
vārdus “ūdens ceļi” aizstājot ar vārdiem
“iekšējie ūdeņi”.

Ņemts vērā

Priekšlikums redakcijai:
“Vidzemes reģionā transporta sistēma
sastāv no autoceļu, dzelzceļa tīkla un gaisa
satiksmes, kā arī atsevišķos posmos tiek
izmantoti iekšējie ūdeņi (Gauja, …) (69.lpp.
Lūdzam precizēt redakciju, izsakot Vidzemes Ņemts vērā
plānošanas reģiona autoceļu tīkls ir samērā
labi attīstīts un pietiekami blīvs, reģiona
pilsētas un lielākos centrus savieno radiāls
valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkls 69.
lpp
Lūdzam uz VIA Hanseatica atsaukties kā uz Ņemts vērā
tūrisma maršrutu saskaņā ar iepriekš jau
Vidzemes Tūrisma asociācijas projektā
noteikto (skat.
https://www.viahanseatica.info/lv/).
Tāpat lūdzam precizēt informāciju attiecībā
uz Dienvidbaltijas loka attīstības koridoru,
norādot to kā stratēģisku attīstības zonu
atbilstoši informācijai 30.lpp.

Precizēta redakcija

Precizēta redakcija

Precizēta redakcija

16.
Satiksmes ministrija Pašreizējās situācijas
analīze
17.
Satiksmes ministrija Pašreizējās situācijas
analīze
18.

3.61. att. Valsts autoceļu stāvoklis (73.lpp.). Ņemts vērā
Lūdzu norādīt pēdējo aktuālo informāciju,
aizstājot attēlu ar Satiksmes ministrijas
atzinuma pielikumā iekļauto
Rīga – Madona – Gulbene (26 km posmā
Ņemts vērā
Jaunkalsnava – Madona; 54
km posmā Madona – Gulbene - kursē tikai
speciālie ekskursiju vilcieni - DZĒST

Precizēta redakcija

Precizēta redakcija

Satiksmes ministrija Pašreizējās situācijas
analīze

19.
Satiksmes ministrija Pašreizējās situācijas
analīze

20.

PRECIZĒT atbilstoši Dzelzceļa attīstības
Ņemts vērā
plānošanas dokumentiem Dzelzceļa līnijā
Rīga – Lugaži – Valga ir atjaunoti pasažieru
pārvadājumi un tiek veikti kravu
pārvadājumi. Pasažieru pārvadājumi tiek
veikti posmā Rīga – Lugaži – Valga. Valgā
pasažieriem iespējams pārsēsties un doties
tālāk ar vilcienu līdz Tallinai. Dzelzceļa līnija
Ieriķi – Gulbene – Vecumi – Krievijas robeža
perspektīvā plānota kā stratēģiskas nozīmes
dzelzceļa līnija, kuras attīstībā ieinteresēti
gan Latvijas, gan Krievijas uzņēmēji.
(76.lpp.)
PRECIZĒT REDAKCIJU atbilstoši faktiskajai
Ņemts vērā
situācijai. Reģiona dienvidu daļā pieejamā
dzelzceļa infrastruktūra ir tikai daļēji
piemērota vietējiem un starptautiskajiem
kravu pārvadājumiem – t.i. kravu
caurlaidība ir ierobežota (posmā Krustpils –
Rēzekne, Jaunkalsnava – Veseta), kas
apgrūtina uzņēmējdarbības attīstību
atsevišķās reģiona teritorijās .
Posmā Krustpils – Rēzekne ir pietiekama
caurlaides spēja, bet posms Jaunkalsnava Veseta savulaik izveidots karjera (šobrīd
slēgts) apkalpošanas vajadzībām

Precizēta redakcija

Precizēta redakcija

Satiksmes ministrija Pašreizējās situācijas
analīze

Lūdzam precizēt lietoto terminoloģiju,
vārdus “ūdens ceļi” aizstājot ar vārdiem
“iekšējie ūdeņi”

Ņemts vērā

Precizēta redakcija

Priekšlikums redakcijai
Vidzemē ir plašs upju tīkls, kas lielākoties
nav piemērotas kuģošanai. Iekšējos ūdeņus
pagaidām noslogo visai maz, biežāk tas
notiek iedzīvotāju pārvadāšanai (Gaujas
tramvajs Valmierā, Līgatnes pārceltuve) un
tūrisma vajadzībām. Pa Vidzemes iekšējiem
ūdeņiem kravas netiek pārvadātas. (77.lp.)
21.
Satiksmes ministrija Pašreizējās situācijas
analīze
22.
Satiksmes ministrija Pašreizējās situācijas
analīze

23.
Satiksmes ministrija Pašreizējās situācijas
analīze
24.

Lūdzam gaisa satiksmes vadības objektu
Ņemts vērā
uzskaitījumu papildināt ar DME radiobāku
(Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, LMT
bāzes stacija).(77.lpp.)
3.70. att.
Nav ņemts vērā
Platjoslas interneta pieslēgumu skaits
(81.lpp.). Priekšlikums labākai uzskatāmībai
ierakstus kārtot dilstošā secībā pēc to
skaitliskajām vērtībām.
Attiecināms arī uz citiem līdzīga stila
attēliem citur dokumentā
Lūdzam papildināt, ka ir saskatāms
Ņemts vērā
potenciāls dzelzceļa pārvadājumu
pārveidošanai par pasažieru pārvadājumu
mugurkaulu. 83.lpp.

Precizēta redakcija

Precizēta redakcija

Satiksmes ministrija Pašreizējās situācijas
analīze

Tā rezultātā vietās ar zemu apdzīvojuma
Ņemts vērā
blīvumu izveidojušies tā saucamie baltie
plankumi, kur sabiedriskais transports vispār
nekursē vai kursē 1 – 2 reizes nedēļā.
Daudzviet sabiedriskā transporta
pakalpojumi darba dienās nodrošināti tikai
skolu mācību laikā, bet skolēnu brīvdienās –
labākajā gadījumā tikai divas reizes nedēļā.
(84.lpp.) - Priekšlikums precizēt, kāds ir bijis
mērījumu avots, pēc kā ir izdarīti secinājumi
par sabiedriskā transporta nodrošinājumu
vietās ar zemu apdzīvojuma blīvumu, lai
tiktu uzskatāmi parādīta objektivitāte.

Precizēts formulējums

Satiksmes ministrija Pašreizējās situācijas
analīze

Aptauja par ilgtspējīgu transportu
plānošanas un organizēšanas vajadzībām
Vidzemes reģionā, 2014 (84.lpp.) - Ņemot
vērā aptaujas veikšanas laiku, lūdzam
iespēju robežās norādīt aktuālāku
informāciju
Salīdzinoši liela daļa aptaujāto norādīja, ka
sabiedriskā transporta ierobežojumu dēļ
saskārušies ar grūtībām nokļūt pie ārsta
(67%), uz kultūras pasākumiem (66%) un
atpakaļ uz mājām (66%). Lai nokļūtu uz
darbu, uz veikalu un uz izglītības iestādi, ar
sabiedriskā transporta ierobežojumiem
iedzīvotāji saskārušies retāk (85.lpp.).
Ņemot vērā iepriekš minētās aptaujas
veikšanas laiku, situācija varētu būt
mainījusies.

Šobrīd nav pieejami jaunāki
aptaujas dati. PSA tiek
aktualizeti tie dati, kurus ir
iespējams iegūt. Skaidrojam,
ka PSA netiek izstrādāta no
jauna.
Papildināta PSA

25.

26.
Satiksmes ministrija Pašreizējās situācijas
analīze

27.

Nav ņemts vērā

Nav ņemts vērā

Satiksmes ministrija Pašreizējās situācijas
analīze

28.
29.

Satiksmes ministrija Stratēģiskā daļa

30.

Satiksmes ministrija Stratēģiskā daļa

Iespējas (144.lpp.). Lūdzam papildināt ar
Ņemts vērā
punktiem - dzelzceļa kā sabiedriskā
transporta sistēmas mugurkaula attīstīšana,
stāvparku infrastruktūras attīstīšana,
mobilitātes punktu veidošana, dzelzceļa
līnijas Rīga – Valga attīstīšana par Z-D
virziena kravu plūsmas koridoru
starptautiskajā un iekšzemes satiksmē un
dzelzceļa līnijas Pļaviņas – Gulbene
attīstīšana iekšzemes kravu pārvadājumos.
Lūdzam iekļaut tādas rīcības kā atbilstoša
Ņemts vērā
datu pārraides ātruma platjoslas piekļuves
pakalpojumu nodrošināšanu reģiona
iedzīvotājiem (arī attālinātās teritorijās),
uzņēmumiem un sociālekonomiskajiem
virzītājspēkiem (valsts un pašvaldību
iestādēm, izglītības iestādēm, pētniecības
centriem, slimnīcām, bibliotēkām u.c.),
tostarp, lai nodrošinātu iedzīvotāju
vajadzības attālinātā darba veikšanai,
uzņēmējdarbības veikšanai, skolēnu
tiešsaistes apmācību nodrošināšanai utt
T3. Mobilitāte un sasniedzamība. (19.lpp.). Ņemts vērā
Aicinām papildināt ar Attīstīs dzelzceļu kā
pasažieru pārvadājumu mugurkaulu.
Piemēram, modernizējot stacijas un pieturas
punktus, veidojot stacijas un pieturas
punktus par mobilitātes punktiem,
integrējot dažādu transporta veidu
savienojumus, paaugstinot vilcienu kustības
ātrumu.

Papildināta PSA

Skatīt pilnveidoto AP
redakciju

Skatīt pilnveidoto AP
redakciju

Satiksmes ministrija Stratēģiskā daļa

31.

Teritoriālie risinājumi. (25.lpp.)Attiecībā uz Ņemts vērā
teritoriālajiem risinājumiem dzelzceļa jomā
ir plānojamas šādas aktivitātes:
- atjaunojot dīzeļvilcienu ritošo sastāvu vai
pakāpeniski nomainot to ar bimodāliem
vilcieniem, sagaidāms pasažieru vilcienu
kilometru skaita pieaugums līnijā Rīga –
Valga. Balstoties uz pasažieru pārvadājumu
plāniem un prognozēm, VAS “Latvijas
dzelzceļš” (LDz) mērķis ir nodrošināt
dzelzceļa kā ērtākā, ātrākā un izdevīgākā
sabiedriskā transporta popularitātei un
pasažieru pārvadājumu apjomu
palielinājumam nepieciešamo dzelzceļa
pasažieru infrastruktūras kvalitāti, drošību
un ātrumu;
- turpinot dzelzceļa tīkla modernizāciju, līdz
2027.gada beigām pieejamā un piesaistāmā
finansējuma ietvaros tiks modernizētas
stacijas un pieturas punkti dzelzceļa līnijās
no Rīgas līdz Lugažiem. Papildus norādām,
ka līdz 2035.gada beigām tiks modernizētas
stacijas un pieturas punkti dzelzceļa iecirknī
Pļaviņas – Gulbene (uzlabojot pieejamību
visiem lietotājiem, īpaši personām ar
ierobežotām pārvietošanās spējām, ES
normām atbilstošu platformu izbūve);
- LDz sadarbībā ar pašvaldībām ir uzsācis
mobilitātes punktu (integrēti dažādu

Skatīt pilnveidoto AP
redakciju

Satiksmes ministrija Stratēģiskā daļa

32.
Edgars Plētiens

4) VIA Hanseatica un Vidzemes šosejas
Ņemts vērā
attīstības teritorijas. (25.lpp.). Lūdzam
papildināt, atsaucoties uz VIA Hanseatica kā
tūrisma maršrutu, vienlaikus precizējot
terminu “Vidzemes šoseja” (norādot, ko tas
iekļauj).
Atbalstāma Vidzemes reģiona iesaistīšanās n/a
vairāku būtisku jautājumu risināšanā, tai
skaitā, skolu tīkla kārtošanā un mantojuma
saglabāšanā.

Precizēta redakcija

Priekslikums stratēģisko daļu veidot
Ņemts vērā
konkrētāku un mērķus/ uzdevumus formulēt
izmērāmākus (piemēram, pēc SMART
principa), lai RV būtu definēti skaidri,
izmērāmi un līdz ar to beigās analizējami.

Precizēta redakcija

n/a

33.
Edgars Plētiens

34.
Veselības ministrija

Pašreizējās situācijas
analīze

Situācijas apraksta 85.-86.lpp. minēts par
Ņemts vērā
veiksmīgi ieviesto un no iedzīvotaju puses
ļoti pieprasīto pakalpojumu “Transports pēc
pieprasījuma” divās pašvaldībās. Rosinām
turpināt uzsākto iniciatīvu arī citās
pašvaldībās, kurās tas ir nepieciešams,
nodrošinot iedzīvotājiem piekļuvi veselības
aprūpes pakalpojumiem.

Rīcību plāns

Veselības ministrija

Pašreizējās situācijas
analīze

Precizēta redakcija

Veselības ministrija

Pašreizējās situācijas
analīze

Aicinām situācijas apraksta 95.lpp. precizēt Ņemts vērā
4.4.” SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA UN VIETAS
PIEVILCĪBA” virsrakstu, ietverot tajā
veselības aprūpi, kas faktiski tiek arī
aprakstīta šaja nodaļā.
Situācijas apraksta 97.lpp. tiek lietota
Ņemts vērā
atsauce uz 2012.gada ziņojumu. Aicinām
izvērtēt, vai norādītā informācija ir aktuāla

35.

36.

37.

Precizēta redakcija

Veselības ministrija

Pašreizējās situācijas
analīze

Veselības ministrija

Pašreizējās situācijas
analīze

Veselības ministrija

Pašreizējās situācijas
analīze

38.

39.

40.
Biedrība “Zivju gani” AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

41.

Situācijas apraksta 98.lpp. 3.81. attēlam par Ņemts vērā
apmeklējumiem veselības aprūpes iestādēs
norādīta atsauce, ka karte tika sastādīta,
balstoties uz Veselības ministrijas
informāciju. Lūdzam pie 3.81. attēla un
atsauces norādīt, kura gada informācija ir
attēlota
Lūdzu precizēt situācijas apraksta 99.lpp.
Ņemts vērā
tekstu un 100.lpp. 3.82.attēla nosaukumu,
skaidri norādot par kādu “vietu skaitam
dienas stacionāros” tiek runāts.
Aicinām izvērtēt situācijas apraksta 100.lpp. Ņemts vērā
pēdējās rindkopas nepieciešamību par 2009.2010.gadā strukturālo reformu, ņemot vērā
to, ka nav redzama strukturālo reformu
sasaiste ar iepriekš rakstīto tekstu par
hospitalizētiem pacientiem.
Uzsvērt, ka Vidzemes augstienes
Ņemts vērā
piedāvājums: kultūra, daba,
kultūrvēsturiskais mantojums un
pakalpojumu klāsts, ir neatņemama
Vidzemes reģiona vizītkarte. Aicinām
Vidzemes plānošanas reģionu, plānojot
reģionālo attīstību, ņemt vērā Vidzemes
augstienes reģiona izaugsmes potenciālu un
aktīvo sabiedrību, kas vēlas to īstenot

Precizēta redakcija

Precizēta redakcija

Precizēta redakcija

Precizēta AP redakcija

Ramona Višņevska

Stratēģiskā daļa

PAPILDINĀT AR REĢIONA LOMU Ņemts vērā
reģionālajā līmenī būtu labi koordinēt,
veicināt, parraudzīt, uzņemties vidutāja
lomu novadu un pašvaldību sadarbību vides
attīstībā, vides infrastruktūras projektu
attīstībā (gan sadarbība dabisko teritoriju,
piemēram, upju baseinu ietvaros, gan
veidojot jaunus vides infrastruktūras tādus,
kā -aglomerācijas teritorijas (varbūt neveikls
apzīmējums, bet principiāli), piemēram
veloceliņi, zili zaļais tīklojums..

Precizēta AP redakcija

Ramona Višņevska

Stratēģiskā daļa

PAPILDINĀT kompetences centri būtu
attīstāmi dažādās jomās, ne tikai
energoefektivitātes jomās

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

Ramona Višņevska

Stratēģiskā daļa

AP uzsvērt ne tikai iedzīvotāju un
Ņemts vērā
sabiedrības kopumā zināšanas par jauniem
inovatīviem, videi draudzīgiem
risinājumiem, bet tieši pašvaldībās iesaistīto
atbildīgo speciālistu un lēmumu pieņēmēju domes deputātu izpratne par tiem.

Precizēta AP redakcija

Ramona Višņevska

Stratēģiskā daļa

Precizēta AP redakcija

Ramona Višņevska

Stratēģiskā daļa

Papildinat ar reģiona lomu, izstrādājot
Ņemts vērā
vadlīnijas pašvaldībām ar principiem, kas
ņemami vērā iepirkumos, nodrošinot
reģiona vides pašpietiekamību u.c..
Precizēt jēdziena "decentralizēts" lietošanu, Ņemts vērā
jo tas varētu būt pretrunā ar citiem
plānošanas dokumentiem, "pašpietiekams"
noteikti skan labāk

42.

43.

44.

45.

46.

Precizēta AP redakcija

Ramona Višņevska

Stratēģiskā daļa

Papildinat ar reģiona lomu - Koordinēt
vienotas vai savstarpēji integrētas lietus
ūdens pārvaldības sistēmas izveidi starp
pašvaldībām

Ņemts vērā

Ramona Višņevska

Stratēģiskā daļa

Papildinat ar reģiona lomu - esošo dabisko
apstākļu un noteces baseinu izpēte un
definēšana

Ņemts vērā

Ramona Višņevska

Stratēģiskā daļa

Papildinat ar reģiona lomu - koordinēt
pašvaldību un pētniecisko organizāciju
sadarbību lietus ūdens pārvaldībā

Ņemts vērā

Ramona Višņevska

Stratēģiskā daļa

Papildinat ar reģiona lomu -veicināt
Ņemts vērā
ilgtspējīgu lietus ūdens pārvaldības principu
ieviešanu
Inovācju ieviešana, finansējuma modeļa
definēšana;

Ramona Višņevska

Stratēģiskā daļa

Ramona Višņevska

Stratēģiskā daļa

Papildinat ar reģiona lomu -applūstošo
Ņemts vērā
teritoriju un plūdu apdraudēto teritorijas
aizsardzības pasākumu koordinēšana,
sasaistes ar meliorācijas sistēmām
nodrošināšana
Papildinat ar reģiona lomu - iesaistīto
Ņemts vērā
speciālistu izglītošana, sabiedrības līdzdalība

47.

48.

49.

Skaidrojam, ka šobrīd
reģionālaja līmenī šāda
funkcija PR nav definēta.
Priekslikums tiks ņemts vērā
sarunās ar nozaru ministriju.
Skaidrojam, ka šobrīd
reģionālaja līmenī šāda
funkcija PR nav definēta.
Priekslikums tiks ņemts vērā
sarunās ar nozaru ministriju.
Skaidrojam, ka šobrīd
reģionālaja līmenī šāda
funkcija PR nav definēta.
Priekslikums tiks ņemts vērā
sarunās ar nozaru ministriju.
Skaidrojam, ka šobrīd
reģionālaja līmenī šāda
funkcija PR nav definēta.
Priekslikums tiks ņemts vērā
sarunās ar nozaru ministriju.

50.

51.

52.

Skaidrojam, ka šobrīd
reģionālaja līmenī šāda
funkcija PR nav definēta.
Priekslikums tiks ņemts vērā
sarunās ar nozaru ministriju.
Precizēta AP redakcija

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Vidzemes
Augstskolas Sociālo,
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts
Vidzemes
Augstskolas Sociālo,
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts
Vidzemes
Augstskolas Sociālo,
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts
Vidzemes
Augstskolas Sociālo,
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts
Vidzemes
Augstskolas Sociālo,
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts
Vidzemes
Augstskolas Sociālo,
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts

AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

PRECIZĒT - 5.lpp “..Vidzemes reģionam ir arī Ņemts vērā
tieša pieeja Baltijas jūrai ar ostām
Salacgrīva…Precizēt “ar ostām Rīgas jūras
līcī Salacgrīvā utt

Precizēta AP redakcija

AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

6.lpp. konstatējumi -pirmais, izteikt “zemāko Ņemts vērā
blīvumu”

Precizēta AP redakcija

AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

7.lp. Konstatējumi. “Esošā ekonomiskā
Ņemts vērā
sistēma ir ar zemu efektivitātes līmeni”
,izsakot jauna redakcijā - “Esošā ekonomiskā
sistēma ir ar zemu produktivitātes līmeni”

Precizēta AP redakcija

AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

8.lpp vīzijas raksturojumā Vārds “elastīgi” ir Ņemts vērā
lieks, jo Jo piemēroties izaicinājumiem, jo
pasaka to, ka ir elastīgs

Precizēta AP redakcija

AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

8.lpp Pie Teritorijas mērķa - Priekšlikums
aizstāt Vidzemes savdabīgo kultūrtelpu ar
“raksturīgo"

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

9lpp. Pirmais teikums Izteikt “.. ir jāattīsta Ņemts vērā
pētniecība un inovācija viedās specializācijas
jomās ar potenciālu, kurās darbojas un
attīstās uzņēmumi reģionā .”Uzsverot
“vietējā biznesa vajadzībām” var arī saprast,
ka eksporta uzņēmumi netiek atbalstīti

Precizēta AP redakcija

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Vidzemes
Augstskolas Sociālo,
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts
Vidzemes
Augstskolas Sociālo,
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts
Vidzemes
Augstskolas Sociālo,
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts
Vidzemes
Augstskolas Sociālo,
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts
Vidzemes
Augstskolas Sociālo,
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts
Vidzemes
Augstskolas Sociālo,
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts

AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

10.lpp. 1 rindkopas pēdējais teikums Pēdējos divus vārdus aizstāt ar
“..tautsaimniecību"

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

10.lpp nākošais teikums - Izteikti šādi:
“Lielākais izaicinājums, kas ietekmēs
Vidzemes nākotni, ir atbilde ekoloģiskās
ilgtspējas krīzei…”

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

10.lpp 1kolonas pēdējā rinda Izteikt “.. , lai
Vidzemes sabiedrība gudrāka ilgtspējīgāka

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

10.lpp Potenciāla ietekme uz Vidzemi Izteikt “Potenciāla ietekme Vidzemē”

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

10.lpp.3. aplītis pie ietekmes - Papildināt
Ņemts vērā
izsakot šādi : .. saskaras ar ierobežotu dabas
resursu pieejamību

Precizēta AP redakcija

AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

10.lpp. 3 kolona pie ietekmes - Izteikt šādi
“Sabiedrības novecošanās un dzimstības
samazināšanās palielina konkurenci starp
pašvaldībām, cilvēku izvēlē dzīves un darba
vietai”.

Precizēta AP redakcija

Ņemts vērā

Vidzemes
AP 1 redakcija,
Augstskolas Sociālo, Strateģiskā daļa
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts
65.

66.

Vidzemes
Augstskolas Sociālo,
ekonomisko un
humanitāro
Vidzemes
Augstskolas Sociālo,
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts

AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa
AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

67.
Vidzemes
AP 1 redakcija,
Augstskolas Sociālo, Strateģiskā daļa
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts

68.

10.lpp. 3 kolona pie ietekmes - Izteikt šādi
“Pieaugošas urbanizācijas rezultātā,
pastiprinās grūtības sabalansēt
pakalpojumu pieejamību visā reģionā,
samērot to izmaksas, kā arī mainās
apdzīvojuma struktūra”
10.lpp. 3 kolona pie ietekmes - PRECIZET Vai tiešam pieaug izglītības sistēmas
noslodze reģionā?
12.lpp. četri mērķi - 1.mērķī rada
neizpratni lietotais termins “dabas
sistēmas”. Iespējams, ka precīzāk būtu
lietot Dabas ekosistēmas

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

3. mērķī ieteiktu papildināt ar vārdu
“veicināt tautsaimniecības attīstību un
izaugsmi, pārveidojot saimniekošanas
modeļus”.
4. mērķī ieteiktu vārdu institūcijas aizstāt ar
organizācijas
14.lpp. stratēģiskais virziens TERITORIJA.
Ņemts vērā
IAS6. T2 -Pēc principa var saprast, ka katrai
prioritātei ir 2 svarīgākie mērķi. Pie T2 par 4.
mērķi svarīgāku uzskatu 2.mērķi “Uzlabot
cilvēku dzīves kvalitāti” (Jo cilvēku dzīves
kvalitāte, labjūte, t.sk. īpaši gados vecākajai
paaudzei ir ļoti svarīgas aktivitātes brīvā
dabā (gan fiziskas, gan emocionālas). Un 1.
mērķis gudra apsaimniekošana visnotaļ
iekļauj arī sadarbību)

Precizēta AP redakcija

Vidzemes
AP 1 redakcija,
Augstskolas Sociālo, Strateģiskā daļa
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts

15.lpp. Stratēģiskais virziens EKONOMIKA - Ņemts vērā
E3. papildināt ar 4. un 5. rīcību
4.Radošo un kultūras industriju attīstība
5. Rekreācijas un tūrisma pakalpojumu
attīstība, jo Pārskatot visu šo bloku pie
rīcībām nav redzamas šādas Vidzemes
viedās specializācijas kā radošās un kultūras
industrijas (uzņēmējdarbība), rekreācijas un
tūrisma pakalpojumi kā (uzņēmējdarbība)

Precizēta AP redakcija

Vidzemes
AP 1 redakcija,
Augstskolas Sociālo, Strateģiskā daļa
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts

17.lpp. Izteikti šādi ”Rosinās un sekmēs
Ņemts vērā
jaunu vērtību radīšanu, sakņojoties dabas
un kultūras mantojumā”
Piemērs dots neveikli un iesaku
“Sadarbība jaunu pieeju un
produktu/pakalpojumu attīstībā, veicinās
profesionālās mākslas pieejamību, attīstīs
un atbalstīs (cels gaismā) kopienu mākslu,
veicinās kultūras un radošo industriju
nostiprināšanos kā uzņēmējdarbības nišu”.
18.lpp. Kādēļ tas ir svarīgi? IZTEIKT jaunā
Ņemts vērā
redakcijā Pirmo teikumu izteikt šādi “No
Vidzemes iedzīvotājiem atkarīga…”
Tālāk cita teikuma redakcija “Samazinoties
iedzīvotāju blīvumam, lai nodrošinātu dzīves
kvalitāti Vidzemes iedzīvotājiem…”
Nākošajā teikumā papildināt aiz vārda
Kompetenču ar “apguvi”.
Nākošajā teikumā vārdu kritiski aizvietot ar
“stipri”.
Pēdējā teikuma beigu daļa “.. ir
priekšnoteikumi cilvēku izvēlei dzīvot un
strādāt Vidzemes reģionā ”

Precizēta AP redakcija

69.

70.
Vidzemes
AP 1 redakcija,
Augstskolas Sociālo, Strateģiskā daļa
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts

71.

Precizēta AP redakcija

Vidzemes
AP 1 redakcija,
Augstskolas Sociālo, Strateģiskā daļa
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts

72.

73.

Vidzemes
Augstskolas Sociālo,
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts
Vidzemes
Augstskolas Sociālo,
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts

AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

74.

75.

Vidzemes
AP 1 redakcija,
Augstskolas Sociālo, Strateģiskā daļa
ekonomisko un
humanitāro
pētījumu institūts

18.lpp. Ko Vidzeme darīs? Izteikt jauna
redakcijā “Šī mērķa sasniegšanai ir
vairākas Vidzemes prioritātes”
3.apakšpunktu izteikti šādā redakcijā
“veicinās kvalitatīvas un mūsdienīgas
izglītības vides attīstību, popularizējot
kvalitatīvu resursu plašāku izmantošanu
(t.sk. digitālo)”.
19.lpp. 5.apkašpunts Papildināt ar vārdu
“un ticamas”
Nodrošinot aktuālas un ticamas
informācijas pieejamību.

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

20.lpp. 3.kolona T5 2.apakšpunkts izteikt
jaunā redakcijā “Īstenos iniciatīvas, kas
sekmē dzīves kvalitāti un labjūti visām
vecuma grupām, uzlabojot un attīstot
publiskās ārtelpas un to labiekārtojumu”.
Piemēra beigu daļu papildināt ar “.. un
vietējo iedzīvotāju aktivitātēm
27.lpp.3.kolona Precizēt Tekstā “.. lai
veidotu daudzfunkcionālu un produktīvu
lauku apdzīvojuma struktūru” , jo nav
skaidrs, kas ietilpst produktīvā lauku
apdzīvojuma struktūrā

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

Kultūras ministrija

AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

17. lpp, T2. Dabas un kultūras mantojums 1) Ņemts vērā
Stiprinās kultūras un dabas mantojuma
ilgtspējīgu izmantošanu un pārvaldību
aprakstā Lūdzam iekļaut atsauci uz Davosas
deklarāciju – apņemšanos tiekties uz
augstas kvalitātes būvkultūras principu
ievērošanu visos attīstības plānošanas
posmos un projektos, lai nodrošinātu uz
kultūru vērstu pieeju būvētai videi kopumā,
veidojot kvalitatīvu dzīves telpu un reizē
mantojumu, ko atstājam aiz sevis
(https://davosdeclaration2018.ch/media/D
avos_Declaration_2018-23.01.2018_lv.pdf)

Precizēta AP redakcija

Kultūras ministrija

AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

20 lpp, T5. Ilgtspējīga dzīves vide un mājokļi Ņemts vērā
1) Sadarbosies mājokļu kvalitātes un
pieejamības veicināšanā gan pilsētās, gan
laukos Lūdzam iekļaut arī jautājumu par
esošo dzīvojamo ēku, īpaši kultūrvēsturiski
vērtīgo, saglabāšanu, kopšanu, atjaunošanu
un piemērošanu mūsdienu dzīves prasībām

Precizēta AP redakcija

Kultūras ministrija

AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

22. lpp E3. Aprites un bioekonomika 1)
Ņemts vērā
attīstīs aprites ekonomiku reģionā.
Piemēram, veicinot biznesu sadarbību;
veicinot nepieciešamo zināšanu radīšanu un
apmaiņu, attīstot aprites sistēmas
(energoefektivitātē, transportā, datu
izmantošanā u.c.) Attīstāmās aprites
sistēmās aicinām papildināt ar
būvmateriāliem, īpaši atgūstamajiem
demontējot vēsturiskas celtnes.

Precizēta AP redakcija

76.

77.

78.

Kultūras ministrija

AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

Kultūras ministrija

AP 1 redakcija,
Strateģiskā daļa

Arita Prižavoite,
Alūksnes novada
dome

Pašreizējās situācijas
analīze

Arita Prižavoite,
Alūksnes novada
dome

Pašreizējās situācijas
analīze

79.

Mērķis 1. Saglabāt un gudri apsaimniekot
Ņemts vērā
dabas sistēmas un resursus.
T.2. Dabas un kultūras mantojums
(..)
2) attīstīs sadarbību kultūras un dabas
mantojuma potenciāla attīstīšanā un jaunu
vērtību radīšanā Aicinām izteikt
2.uzdevumā 17.lpp iekļauto piemēru šādā
redakcijā:
“Piemēram, veicinot, sadarbību jaunu pieeju
un produktu (t.sk. tūrisma) attīstībā,
veicinās profesionālās mākslas pieejamību,
attīstīs un kultivēs kopienu mākslu, veicinās
kultūras un radošās industrijas un norises,
kā arī nemateriālā kultūras mantojuma
ilgtspējīgu attīstību”
Mērķis Nr. 2 Uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti Ņemts vērā
T.4. Identitāte un spēcīgas kopienas
Aicinām izteikt 4.uzdevumu 20.lpp sekojošā
redakcijā:
4) Veicinās iesaistošas kultūrvides attīstību,
kultūras, tostarp, nemateriālā kultūras
mantojuma vērtību saglabāšanu un attīstību

Precizēta AP redakcija

36.lpp. pie lielākajiem pieminekļu
kompleksiem minēt - Alūksnes pilsētas
vēsturiskais centrs (Valsts nozīmes
pilsētbūvniecības piemineklis);
37.lpp. jāprecizē rindkopa par
aizsargājamām dabas teritorijām Alūksnes
novadā (informāciju nosūtīsim atsevišķi);

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

Precizēta AP redakcija

80.

81.

83.

Arita Prižavoite,
Alūksnes novada
dome

Pašreizējās situācijas
analīze

Arita Prižavoite,
Alūksnes novada
dome
Arita Prižavoite,
Alūksnes novada
dome
Arita Prižavoite,
Alūksnes novada
dome
Arita Prižavoite,
Alūksnes novada
dome

Pašreizējās situācijas
analīze

84.

85.

86.

87.

87.

Pašreizējās situācijas
analīze
Pašreizējās situācijas
analīze
Pašreizējās situācijas
analīze

Par pilsētu ietekmes areāliem (atsauce
“31Attīstības centru ietekmes areālu
noteikšana un analīze. Plānošanas reģionu,
republikas pilsētu un novadu pašvaldību
attīstības raksturojums (2013),
www.vraa.gov.lv/uploads/documents/.../reg
ionu_attist_final_2012.pdf”, prasās jaunāku
pētījumu dati, tādēļ, manuprāt, tekstā vajag
minēt, kaut ko par to, ka šī brīža situācija var
būt ieviesusi korekcijas..;
73.lpp. 3.62.att. prasās norādīt gadu (vai
laika posmu gados), kad satiksmes
intensitāte mērīta
77.lpp. lapas apakšā minēts maģistrālais
gāzes vads Vireši – Tallina, taču 3.66.att. tas
neparādās
81.lpp. pirmās rindkopas beigas papildināt ar
tekstu “Veclaicenes aizsargājamo ainavu
apvidū”;
7.Sadaļā 3.4.3. INŽENIERTEHNISKĀ
INFRASTRUKTŪRA iztrūkst apraksta par
nepieciešamību pēc ieguldījumiem
ūdenssaimniecības infrastruktūrā (īpaši
sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanā, ir
tikai apraksts, ka ar dzeramā ūdens kvalitāti
saskaņā ar Veselības inspekcijas 2014.gada
datiem viss ir labi, taču attēlā 3.72.
atspoguļotais skaitlis it kā ir par pieejamību.
Vai tiešām? Iespējams, ka aprakstu var
ņemt no auditorkompānijas PwC Latvija JTF
3.nodevuma 113. lpp par ūdenssaimniecības
trūkumu reģionos. Balstīts uz 2020.gada CSP
datiem

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

Ņemts vērā

Precizēta AP redakcija

Arita Prižavoite,
Alūksnes novada
dome

Pašreizējās situācijas
analīze

93.lpp.attēls 3.77. dzēšams AKTUALIZĒT
Ņemts vērā
INFORMĀCIJU atbilstosi faktiskajai situācijai
pasvaldībās, jo 2014.-2020. gadā industriālo
zonu attīstībā ir veikti būtiski ieguldījumi).

Precizēta AP redakcija

Arita Prižavoite,
Alūksnes novada
dome

Stratēģiskā daļa

Stratēģiskajā matricā pie definētajiem
Ņemts vērā
stratēģiskajiem virzieniem Teritorija un arī
Ekonomika nav atrodams Rīcību virziens un
uzdevums, kas saistīts ar tūrisma attīstību
reģionā un tā eksportspējas paaugstināšanu

Precizēta AP redakcija

VNF, Gundega Siliņa Stratēģiskā daļa

Vidzemes stratēģiskās matricas Pārvaldības Ņemts vērā
novirziena Horizontālā prioritāte P1.
“Sadarbība” Aizstāt šobrīdējo Horizontālā
prioritātes P1. Nosaukumu “Sadarbība” ar
nosaukumu “Sadarbība un pilsoniskā
līdzdalība”
Vidzemes stratēģiskās matricas Pārvaldības Ņemts vērā
novirziena Horizontālā prioritāte P1.
“Sadarbība” mērķi Papildināt P1. mērķus ar
mērķi nr.5. “Veicināt pilsonisko līdzdalību”

Precizēta AP redakcija

88.

89.

90.
VNF, Gundega Siliņa Stratēģiskā daļa

91.

Precizēta AP redakcija

Dabas aizsardzības
pārvalde

Stratēģiskā daļa

Dabas aizsardzības
pārvalde

Stratēģiskā daļa

92.

93.

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes
Ņemts vērā
dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”
pieejamo informāciju un Projektā minēto
Vidzemes plānošanas teritorija ir bagāta ar
Eiropas nozīmes aizsargājamajām dabas
(Natura 2000) teritorijām, kā arī ārpus šīm
teritorijām ir konstatētas daudzveidīgas īpaši
aizsargājamas dabas vērtības. Informējam,
ka Reģionā ir noteiktas arī vietējas nozīmes
īpaši aizsargājamas dabas teritorijas
(turpmāk – vietējās nozīmes ĪADT), kuras
saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām
teritorijām” 13. panta trešo daļu ir
dibinājušas un apsaimnieko pašvaldības, kas
Projektā nav pieminētas. Turpmāk,
Attīstības programmā būtu jāpauž, kā abu
statusu teritorijas tiks izmantotas un
apsaimniekotas, papildus tam ko nosaka
normatīvie akti
Administrācija uzsver, ka Vidzemes
Ņemts vērā
plānošanas reģionam raksturīga augsta
biotopu daudzveidība, kas ir saglabājama un
uzturama. Saskaņā ar Sugu un biotopu
aizsardzības likuma 9. pantā noteikto, zemes
īpašniekiem vai lietotājiem ir pienākums
veicināt sugu un biotopu daudzveidības
saglabāšanu. Administrācija aicina apsvērt
iespējamos pasākumus, kas veicina
bioloģisko daudzveidību un biotopu
apsaimniekošanu, konsultējoties ar
Administrāciju un/vai dabas ekspertiem

Precizēta AP redakcija

Precizēta AP redakcija

Dabas aizsardzības
pārvalde

Stratēģiskā daļa

Dabas aizsardzības
pārvalde

Pašreizējās situācijas
analīze

94.

95.

Administrācija informē, ka tiek izstrādāts
Ņemts vērā
Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības
plāns, lai precizētu pieļaujamo saimniecisko
darbību saglabājot teritorijas dabas vērtības.
Informējam, ka Attīstības programmā ir
nepieciešams ņemt vērā arī akciju
sabiedrības “Latvijas valsts meži” (turpmāk –
LVM) meža apsaimniekošanas plānus, kuru
darbības mērķi ir nodrošināt valstij
piederošās zemes ilgtspējīgu un atbildīgu
apsaimniekošanu, vienlaicīgi gūstot
maksimāli iesējamos ienākumus īpašniekam
– valstij. LVM meža apsaimniekošanas plāni
satur informāciju, kuru nepieciešams ņemt
vērā, plānojot dažāda veida un līmeņa
aktivitātes Reģionā, piemēram, tūrisma,
dabas aizsardzības, vides un klimata utt.
3.2.2. Dabas un kutūrvērsuriskie resursi
Ņemts vērā
nepieciešami labojumi. 1) 34 lpp 2. rindkopa
“… Gaujas svītas Lodes ridas māls.”
2) 39. lpp. 4. rindkopa “Kūdra ir tūkstošiem
gadu garumā veidojušies nogulumi …”

Skaidrojam, ka AP redakcija
nav pretrunā ar norādītajiem
dokumentiem

Precizēta AP redakcija

Smiltenes novada
pašvaldība

Pašreizējās situācijas
analīze

26. lpp.“Pēc Latvijas iedzīvotāju veselību
Ņemts vērā
ietekmējošo paradumu pētījuma datiem
Latvijā ikdienā smēķē 56% iedzīvotāju, kas
vidēji dienā izsmēķē vairāk nekā pusi paciņas
jeb desmit cigaretes, tostarp 9% iedzīvotāju
patērē vairāk par vienu standarta paciņu (20
cigaretēm) dienā Precizēt kādi veselības
pētījumu dati parāda, ka 56% iedzīvotāji,
kas vidēji dienā izsmēķē vairāk nekā pusi
paciņas, jo SPKC pētījumā “Smēķēšanas
izplatība un sekas Latvijā 2018. gadā”
iekļauta informācija, ka 2018. gadā ikdienā
Latvijā smēķēja 25% iedzīvotāju

Precizēta PSA formulējums

Smiltenes novada
pašvaldība

Pašreizējās situācijas
analīze

Precizēta PSA formulējums

Smiltenes novada
pašvaldība

Pašreizējās situācijas
analīze

45. lpp. “Tas daļēji skaidrojams ar zemāku
Ņemts vērā
iedzīvotāju un līdz ar to nodarbināto skaitu
reģionā, t.i., lai gan Rīgā tiek saražota
visaugstākā pievienotā vērtība, arī
strādājošo skaits Rīgā ir ļoti augsts un tikai
daļa no tiem veic darbu ar augstu pievienoto
vērtību, tāpēc arī vidējās rādītājs Rīgai ir
zemāks nekā citiem reģioniem ar mazāku
nodarbināto skaitu.
80.lpp. 3.68. att. Velosatiksmes
Ņemts vērā
infrastruktūra/objekti Vidzemes plānošanas
reģiona pašvaldībās Vēršam uzmanību, ka
norādītājā kartē Smiltenes novadam nav
pielikts attiecīgais apzīmējums “Takas un
celiņi, kas paredzēti velosipēdistiem”, bet
varam minēt, ka novadā ir vairākas:
Smiltenes velotakas 10 km, 20 km, 30 km
garas u.c.

96.

97.

98.

Precizēta PSA redekacija

Smiltenes novada
pašvaldība

Pašreizējās situācijas
analīze

128. lpp. “Kopīgas būvvaldes ir Mazsalacas, Ņemts vērā
Rūjienas un Naukšēnu novadam, Valkas,
Strenču, Apes un Alūksnes novadiem, kā arī
Cesvaines un Lubānas novadiem.” PRECIZĒT
ka šobrīd kopīgas būvvaldes ir Apes un
Smiltenes novadam nevis Apes un Alūksnes
novadiem.

Precizēta PSA redekacija

Smiltenes novada
pašvaldība

Pašreizējās situācijas
analīze

129. lpp.: “Civilās aizsardzības plāna izstrāde Ņemts vērā
un civilās aizsardzības komisijas atrodas
bijušo Valmieras un Cēsu rajonu robežās.
Kopīga civilās aizsardzības komisija ir arī
Apes un Alūksnes novadam.”PRECIZĒT
kopīga civilās aizsardzības komisija ir Apes
un Smiltenes novadam nevis ar Alūksnes
novadu.

Precizēta PSA redekacija

99.

100.
Kopsavilkumu sagatavoja:
VPR Teritorijas plānošanas nodaļas vadītaja: I. Kalniņa

