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Starpre ģionu sadarb ības programmas INTERREG IVC projekts

“ Ūdensce ļi att īst ībai” ( Waterways Forward) 

2
Vidzemes plānošanas reģions

• 25 novadi, 1 republikas pilsēta - Valmiera

3

VPR skaitļos

• Teritorija : 15 246 km 2 (23,6 % no valsts)
• Iedzīvot āji: 234 t ūkst. (9,5 % no valsts)
• Taut ība: 85 % latvieši
• Bl īvums : 15 cilvēki uz km2 (58 % dzīvo laukos)
• Pašvald ību skaits : 26 (1 + 25)
• Iekšzemes kopprodukts uz iedz īvot āju : 4503 

LVL (63% no valsts vidējā) 

4

VPR institūcijas struktūra

• Lēmējvara – attīstības padome (25 novadu un 
Valmieras pilsētas pašvaldību deputāti)

• Izpildvara – plānošanas reģiona administrācija

5

Funkcijas un pakalpojumi

•Plānošanas nodrošin āšana
•Interešu p ārst āvniec ība
•Atbalsts att īst ībai un partner ībai
•Inform ācijas nodrošin āšana
•Pašvald ību darba koordin ēšana
•Specifisko funkciju īstenošana

6

Dalība projektos

• Aktīva dalība 22 projektos:

► Attīstība un teritorijas plānošana

► Uzņēmējdarbība un profesionālā izglītība

► ES fondu apgūšanas kapacitātes paaugstināšana

► Kultūra un tūrisms

► Vide un enerģētika

► Informācijas tehnoloģiju attīstība reģionā
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Eiropas ūdensceļi
8

Ūdensceļu nozīme Eiropā

• Pāri Eiropas kontinentam 
plešas kuģojamo 
iekšzemes ūdeņu tīkls – 
kanāli, upes un ezeri. 

• Kopš seniem laikiem 
ūdensceļi tiek izmantoti, 
lai atvieglotu cilvēku un 
preču pārvietošanos.
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Ūdensceļu nozīme Eiropā

• Pateicoties tiem, 18.gadsimtā un 19.gadsimta sākumā 
notika industriālā revolūcija. 

• Daudzi no ūdensceļiem joprojām saglabā nozīmīgu 
transporta funkciju, it īpaši tajās vietās, kur tie ir 
paplašināti, lai iekļautos Eiropas mūsdienu transporta 
infrastruktūrā. 
Citiem ūdensceļiem transporta funkcija ir samazinājusies 
vai izzudusi pavisam. 

• Neskatoties uz to, pēdējā laikā par aizvien nozīmīgāku 
tiek uzskatīts iekšzemes ūdeņu devums tūrisma 
attīstībā, ilgtspējīgā transportā, ekonomikas izaugsmē un 
dzīves kvalitātes uzlabošanā Eiropas reģionos. 

10

““ŪŪdenscedensceļļi atti attīīststīībaibai””

• Projekta „Ūdensceļi attīstībai” ("Waterways
forward") galvenais mērķis ir uzlabot reģionālo 
iekšzemes ūdensceļu apsaimniekošanu un 
attīstīt ar tiem saistītos reģionus, 
veicinot integrētu, ilgtspējīgu un kopīgu 
pieeju, ievērojot ūdensceļu daudzfunkcionālo 
nozīmi.

11Projekta partneri:

•Telemarkas apri ņķa padome (NO)
•Varmlandes apri ņķa administrat īvā 

padome (SE)
•South Tipperary apri ņķa padome (IE)
•Īrijas ūdensce ļi (IE)
•Britu ūdensce ļi (UK)
•Regio Water  asociācija (NE)
•Navigli Lombardi s.c.a.r.l. (IT)
•Ferraras province (IT)
•Ūdeņu un vides direktor āts (HU)
•Savonlinas  reģiona pašvald ību feder ācija 
(FI)
•Francijas ūdensce ļi (FR)
•Dunaújváros Városháza pašvald ība (HU)
•Brzeg Dolny pašvald ība (PL)
•PWMC Vode Vojvodines starptautisko 
attiec ību birojs (RS)
•Castiljas  kanāla pils ētu asoci ācija (ES)

12

Ūdensceļi un jēdziens  “Waterscape”



2.pielikums
Gaujas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes sēdes

2012.gada 8.jūnija Protokolam Nr.2

3

13

Partneru profīli/mērogi-Zviedrija

• Nākotnes iespējas izmantot Venerna ezeru preču 
pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem. Ap 2700 
preču kuģu iziet caur Trollhättanas slūžām. Katru gadu 
tiek apstrādāts vairāk kā 2,6 miljoni tonnu kravu, šis 
daudzums var divkāršoties. 

• Vermlandes reģiona programma “Venerna ezers”
– sadarbība starp reģioniem un pašvaldībām, lai veicinātu 

ilgtspējīgu dzīvesveidu, preču pārvadājumus, tūrismu, 
atjaunojamo enerģiju, izglītību un pētniecību.

14

• Ir izveidota un darbojas Waterways Forward 
mājas lapa, kas sniedz inform āciju par 
notiekošajiem pas ākumiem. 

• Adrese - www.waterways-forward.eu

• Latviski tulkotie materiāli -
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/udensceli_attisti
bai_wf/

15

2 t2 tematiskematisk āās darba grupas:s darba grupas:

••ŪŪdenscedensceļļu pu pāārvaldrvaldīībaba
••Vide un klimata izmaiVide un klimata izmaiņņasas

Rezultāts: sagatavotas rekomendācijas ES 
politikas dokumentiem, starptautiska pieredzes 
apmaiņa, apzināti labākie piemēri

16

Pārvaldība

• Rekomendāciju izstrāde, lai uzlabotu pārvaldības 
modeļus, kas radītu nopietnu pamatu integrētākai 
reģionālajai politikai, kas līdzsvarotā veidā veicinātu 
iekšzemes ūdensceļu un attiecīgo teritoriju sociāli 
ekonomisko attīstību. 

• Īpaša uzmanība tiek veltīta jautājumiem, kas saistīti ar 
ūdensceļu pārvaldi, apsaimniekošanu un finansēšanu un 
iespējām palielināt to ieguldījumu reģionu ekonomikas 
attīstībā.

17Vides & klimata izmaiņas

• Izpēte, kā tālāk attīstīt reģionālo ūdensceļu 
daudzfunkcionālo izmantošanu, samazinot iespējamo 
negatīvo ietekmi uz vides kvalitāti. Kā attīstīt ūdensceļu 
dabisko vidi un kultūras mantojumu un kā iekšzemes 
ūdensceļi var dot ieguldījumu klimata izmaiņu 
izaicinājumu risināšanā.

• Daloties pieredzē par labās prakses piemēriem, tiks 
izstrādātas reģionālās stratēģijas, rīcības un plāni, kas 
atbalstīs Eiropas iekšzemes ūdensceļu 
daudzfunkcionālās izmantošanas attīstību ar mērķi 
paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

18

Labās prakses piemēri plakātos
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“Meistarklases”

• Info apmaiņa par labās 
prakses piemēriem, kurus 
pēc tam iestrādās 
reģionālās politikas 
dokumentos un meklēs 
atbalstu nākotnes 
finansējuma shēmās. 

• Waterways Forward 
rekomendācijas ES fondu 
pārvaldītājiem, politiķiem 
un likumdevējiem.
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Ieguvumi no projekta:Ieguvumi no projekta:

••PPēēttīījums jums ””IekIekššēējo jo ūūdedeņņu ietekme uz Vidzemes u ietekme uz Vidzemes 
rereģģiona ekonomisko attiona ekonomisko attīīststīībubu””
••VadlVadlīīnijas nijas ūūdenscedensceļļu apsaimniekotu apsaimniekotāājiem un jiem un 
īīpapaššniekiemniekiem
••AbpusAbpusēēji pieredzes apmaiji pieredzes apmaiņņas braucienias braucieni
••ApmApmāāccīības bas ūūdenscedensceļļu  apsaimniekotu  apsaimniekotāājiem un jiem un 
īīpapaššniekiemniekiem

21

Veiksmi darbos!Veiksmi darbos!

Un lai sakoptas un veselas Latvijas upes!Un lai sakoptas un veselas Latvijas upes!


