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Vidzemes plānošanas reģiona
izdevums reizi 2 mēnešos

Novembris/Decembris 2013
Atskats uz 2013. gadu

2014. gads ir stabilitātes stiprināšanas gads
Iesācies jauns gads, iesoļojot tajā, bijām liecinieki vēsturiskam mirklim, kad latus pamazām
makā nomaina eiro. Kļūstot par Eirozonas sastāvdaļu, nenoliedzami esam liela izaicinājuma un
pārmaiņu priekšā, taču vienlaikus jāapzinās, ka šī ir iespēja skatīt lietas ārpus ierastā rāmja un
sasniegt mērķus jau plašākā mērogā. Un vēsture ir mūsu lieciniece, ka nekādas pārmaiņas
Latvijas tautai nav spējušas kaitēt, tikai spēcināt.
Gribētu, lai 2014. gads ir stabilitātes stiprināšanas gads. Esam gandarīti, ka Vidzemes vārds
izskan arvien plašāk ne tikai pašu mājās, Latvijā, bet arī ārpus tās robežām! Turpināsim strādāt,
lai savu lomu stiprinātu, lai veidotu ciešāku sadarbību ar pašvaldībām, kā arī ārvalstu
partneriem. Apzināmies, ka arī mazais ir liels, tāpēc visi kopā dosim kopēju ieguldījumu sava
reģiona attīstībā.
Šajā gadā gaidāmi vairāki nozīmīgi notikumi, tai skaitā Eiropas parlamenta un Saeimas
vēlēšanas. Līdz šim esam novērojuši, ka iedzīvotāju aktivitāte šajās reizēs nav tik augsta kā gribētos, kas var novest pie
nevēlama rezultāta un kārtējās vilšanās. Tādēļ jo īpaši aicinu ikvienas pašvaldības vadītāju atrast īstos vārdus, lai mudinātu
iedzīvotājus doties vēlēt. Ir jāstiprina pārliecība, ka katra balss ir no svara, ka ikviens no mums var būt pārmaiņu cēlonis, kas
ar savu balsi pauž nostāju un parāda, kas viņam ir svarīgi, kādu vēlamies redzēt mūsu valsts nākotni, tātad arī savu nākotni.
Veidosim to pārdomāti, atbildīgi un mērķtiecīgi.
Novēlu, lai šajā gadā ikviena labā doma materializējas, lai netrūkst maize un sāls, lai laba veselība un gandarījums par
paveikto darbu!
Laimīgu Jauno gadu!
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs
Hardijs Vents
_________________________________________________________
Aizvadītajā 2013. gadā mans vēlējums bija, lai mums visiem piemistu čūskas izveicība, 100 gramu kultūras un neatlaidība
kopējai Vidzemes attīstībai. Vai šis vēlējums ir piepildījies?
Čūskas izveicība mums ir palīdzējusi aktīvi iesaistīties likumdošanas pilnveidošanā, kas skar reģionu un pašvaldību
kompetenci. Izveicība mums palīdz arī ikdienā, jo kopš savas darbības uzsākšanas 2006. gada nogalē līdz šim brīdim
nejūtam stabilitāti par reģionu nākotni. Savu kā iestādes darbību plānojam ik pa pusgadam. Esam jau pieraduši pie šāda
darba stila. Diemžēl tas neveicina reģiona ilgtspējīgu attīstību, bet ceram un strādāsim, lai situāciju mainītu.
Plānošanas reģioni darbojas kā vidutāji starp valsti un pašvaldībām, veiksmīgi sadarbojamies ar ikvienu pašvaldību,
uzņēmēju, nevalstisko organizāciju, pārstāvam Vidzemes iedzīvotāju intereses valsts un starptautiskā mērogā. Vasara bija
izdevusies - vienojāmies dziesmā un izdejojām tautas gara mantojuma laipas, aizvadot XXV Vispārējos Latviešu Dziesmu
un XV Deju svētkus. Aiz muguras pašvaldību vēlēšanas, un ievēlētajiem politiķiem priekšā jauns darba cēliens. Pēc maijā
aizvadītās zinātniski praktiskās konferences „NAP 2014. – 2020. ieviešana – iespējas un izaicinājumi reģionu izaugsmei”
guvām apstiprinājumu, ka diskusijas par reģiona attīstību, izaicinājumiem un šķēršļiem jārīko tieši reģionos. Esam
gandarīti, ka Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera iniciatīva turpina augt un attīstīties. Piedalījāmies
Pirmajā Latvijas Lauku kopienu parlamentā. Tā sasaukšanas mērķis bija rast veiksmīgus risinājumus un jaunas iespējas
lauku attīstībai, iniciējot dažādu pušu sadarbību vietējā, reģionālā līmenī. Vēl viens nozīmīgs pagrieziens reģiona darbībā
ir Alojas novada izteiktā vēlme pievienoties Vidzemes plānošanas reģionam. Jau otro gadu pulcējāmies Vidzemnieku
dārza svētkos - suminot tos cilvēkus, kas ar savu entuziasmu palīdz Vidzemei augt un attīstīties.
Notikumu ir bijis daudz un galvenā atziņa, ka sadarbība un neatlaidība 2013. gadā bija
mūsu panākumu atslēga.
Novēlu 2014. gadā visiem vidzemniekiem stipru veselību, veiksmi, daudz spēka
ikdienas darbos, sapratni un mīlestību ģimenē!
Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede
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Viens no galvenajiem teritoriālās plānošanas
nodaļas uzdevumiem ir attīstības plānošanas
organizēšana un īstenošana, kā arī atzinumu sniegšana
par vietējās pašvaldības attīstības plānošanas
dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām, 2013.
gads nebija izņēmums. Ar gandarījumu jāatzīst, ka
pašvaldības ir ļoti aktīvi strādājušas pie savu attīstības
plānošanas dokumentu izstrādes - sniegti 24 atzinumi
par ilgtspējīgas attīstības stratēģijām, 7 atzinumi par
attīstības programmām un 11 atzinumi par teritorijas
plānojumiem. Līdz 2013. gada 31. decembrim visas
Vidzemes pašvaldības ir uzsākušas darbu pie attīstības
programmu izstrādes, un lielākajā daļā pašvaldību
attīstības programma ir jau apstiprinātas.

Noticis arī ļoti aktīvs darbs pie pašvaldību
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādes, tomēr
jāatzīst, ka dažās pašvaldībās darbs pie stratēģijas
izstrādes vēl nav uzsākts.
Saskaņā ar likumu „Teritorijas attīstības
plānošanas likums” 12. panta 1. punkta un Pārejas
noteikumu 7. punkta prasībām vietējām pašvaldībām
līdz 2013. gada 31. decembrim bija jāizstrādā
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, tomēr, ņemot vērā
reālo situāciju, vairākās pašvaldības informēja, ka līdz
2013. gada beigām netiks pabeigts darbs pie jaunu
attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un
apstiprināšanas. Arī nepietiekamā finansējuma dēļ
dokumentu izstrāde nebija iespējama, tādēļ esam
gandarīti, ka Saeima ir atbalstījusi izteiktos
priekšlikumus par termiņa pagarināšanu līdz 2014.
gada beigām un iesniegusi izskatīšanai jau 3. lasījumā,
kas dod cerību, ka likums patiešām tiks grozīts, un gan
pašvaldības, gan reģioni šī gada laikā varēs veiksmīgi
turpināt darbu pie savu attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes.

Lai būtu iespējams nodrošināt jaunu attīstības
plānošanas dokumentu izstrādi, īpaša uzmanība tika
pievērsta spēkā esošās Attīstības programmas
Uzraudzības ziņojuma sagatavošanai. 2013. gads gan
pašvaldībām, gan arī reģionam ir bijis būtisks, domājot
par tuvāko septiņu gadu nākotni, jo aktīvi ir noritējis
darbs, sniedzot priekšlikumus gan Reģionālās politikas
pamatnostādņu izstrādes procesā, gan pie Eiropas
Savienības fondu līdzekļu programmēšanas 2014. - 2020.
gadam. Neskatoties uz to, ka reģiona priekšlikumi ne
vienmēr tika ņemti vērā, jāatzīst, ka šis dokuments būs
pamats plānotajai reģionālajai politikai nākamajā
plānošanas periodā.
2013. gads zīmīgs ar to, ka beidzot parakstīts līgums
ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju,
par Norvēģu finanšu instrumenta projekta „Latvijas
plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās
attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un
attīstības
plānošanas
dokumentu
izstrādāšana”
īstenošanu. Šī projekta ietvaros tiks izstrādāta Vidzemes
plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un
attīstības programma. Šis projekts vērtējams kā nozīmīgs
atbalsts reģionam un pašvaldībām kapacitātes
stiprināšanā.
2014. gadā plānošanas nodaļas prioritāte būs
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības
programmas izstrāde. Lai veiksmīgi nodrošinātu šo
dokumentu izstrādi, reģionā darbu uzsāks divi jauni
speciālisti, kuru uzdevums būs sadarbībā ar reģiona,
pašvaldību un nozaru ministriju pārstāvjiem izstrādāt
abus šos dokumentus. Lai veiksmīgi to paveiktu, tiks
veidotas arī dažādas tematiskās darba grupas, kurās būs
aicināti piedalīties arī nozaru eksperti.
Jaunajā gadā novēlu katram atrast brīnumu sevī, lai
to dāvātu citiem un lai katram no
mums būtu prieks, iespējas un
gribasspēks realizēt savas ieceres
nākamajā gadā.
Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja
Ieva Kalniņa
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Aizvadītais gads Vidzemes plānošanas reģionam
sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā nesis
dažādas pārmaiņas. Visa gada garumā notika cīņa starp
nepietiekamo finansējumu pakalpojuma nodrošināšanai
un iedzīvotāju tiesībām uz brīvu pārvietošanos –
sabiedriskā transporta pieejamība neatkarīgi no
dzīvesvietas novietojuma. Lai situāciju nozarē šķietami
uzlabotu, tika pieņemts lēmums turpmāk sabiedriskā
transporta plānošanu veikt centralizēti - reģioniem
turpmāk būs vienīgi rekomendējošs statuss lēmumu
pieņemšanā par kāda reģionālā sabiedriskā transporta
maršruta izmaiņām vai tā slēgšanu. Vidzemes
plānošanas reģions līdz tam un arī vēl šobrīd nesaskata
iespējas, kā centralizācija varētu risināt līdzšinējās
problēmas.
Izņemot
faktu
par
nepietiekamo
finansējumu, lai norēķinātos ar pārvadātājiem par
pakalpojuma sniegšanu, citus aizrādījumus plānošanas
reģioni nav saņēmuši.
Vidzemes plānošanas reģions līdz šim, ņemot vērā
gan finansējuma samazinājumu, gan teritorijas
īpatnības, ir reorganizējis un pārveidojis vai kombinējis
sabiedriskā transporta maršrutus tā, lai iedzīvotājus
joprojām neatstātu bez sabiedriskā transporta.
Tiek uzsākta vienota sabiedriskā transporta
plānošana: VPR turpina meklēt risinājumus sabiedriskā
transporta pieejamības nodrošināšanai reģionā.
Saskaņā ar izmaiņām Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likumā, sākot ar 2014. gada 1. janvāri tiek
uzsākta vienota sabiedriskā transporta plānošana.
Grozījumi likumā paredz Sabiedriskā transporta
padomes izveidi, kurā darbosies 5 pārstāvji no Satiksmes
ministrijas, kā arī pa vienam pārstāvim no katra
plānošanas reģiona.
VPR Attīstības padomes locekļi 2013. gada
decembra sēdē vienbalsīgi deleģēja līdzšinējo
Sabiedriskā transporta pakalpojumu un plānošanas
nodaļas vietas izpildītāju Lotāru Dravantu VPR
pārstāvniecībai jaunizveidotajā padomē. Padomes
uzdevums būs veidot vienotu reģionālās nozīmes
maršrutu tīklu, pieņemot lēmumus saskaņā ar
plānošanas reģionu pārstāvju komentāriem un
rekomendācijām. Šī tad arī būs vienīgā iespēja VPR
pārstāvēt reģiona pašvaldību un iedzīvotāju intereses,
organizējot sabiedriskā transporta kustību reģionā.
Lai arī Vidzemes plānošanas reģionā Sabiedriskā
transporta pakalpojumu un plānošanas nodaļa pastāvēs
arī turpmāk, L. Dravants atzīst – kaut gan reģioniem
faktiski tiek atņemta sabiedriskā transporta plānošanas
funkcija, nepieciešams rast alternatīvus risinājumus
sabiedriskā transporta organizēšanā.
Ja pārskata Nacionālo Attīstības plānu un

Transporta attīstības pamatnostādnes, dokumentos
minēts, ka jānodrošina attīstības centru ērta un droša
sasniedzamība, izveidojot efektīvu un sabalansētu
sabiedriskā transporta sistēmu. Visiem iedzīvotājiem
jābūt iespējai vismaz divas reizes dienā nokļūt ar
sabiedrisko transportu no pagasta centra uz novadu
centru, kā arī no novada centra uz reģiona centru, tā
teikts Transporta attīstības pamatnostādnēs 2007.-2013.
gadam. Diemžēl ar šo rādītāju sasniegšanu nav gājis tik
raiti.
Domājot gan par iedzīvotāju tiesībām, gan arī par
efektīvu sabiedriskā transporta sistēmas plānošanu,
viena no idejām ir pilotprojekts, kas piemērots tieši
tādām teritorijām kā Vidzemes plānošanas reģions, kur
iedzīvotāju blīvums teritorijā ir mazs, līdz ar to ir ļoti
sarežģīti efektīvi organizēt sabiedriskā transporta
pakalpojumus. Sabiedriskā transporta pakalpojumu un
plānošanas nodaļas vadītājs L. Dravants stāsta: „Pavisam
nesen biju pieredzes apmaiņas braucienā uz Austriju. Tur
iepazinos ar interesantu risinājumu – transports pēc
pieprasījuma. Tā kā Vidzemē ir liels viensētu īpatsvars un
sabiedriskā transporta maršruti kļūst nerentabli ar
draudiem tos slēgt mazā pasažiera skaita dēļ, šis būtu
labs risinājums turpmākajai transporta sistēmas
organizēšanai. Vietās, kur autobuss kursē ne vairāk kā
pāris reizes nedēļā un pasažieru skaits ir niecīgs,
nerentablos maršrutus varētu slēgt, taču vietā atstājot
iespēju iedzīvotājiem pieteikt transportu tad, kad tas
nepieciešams. Lielie autobusi tiktu nomainīti uz vieglā
tipa
automašīnām
vai
nelieliem
pasažieru
mikroautobusiem. Tādējādi joprojām tiek nodrošinātas
ikviena iedzīvotāja tiesības brīvi pārvietoties neatkarīgi
no dzīvesvietas, un resursi tiktu izlietoti lietderīgi.” Ir
vairāki veidi, kā šādu sistēmu organizēt, taču vispirms
idejai jāgūst atbalsts sabiedrībā – no tā lielā mērā
atkarīgs, vai pakalpojums varētu tikt veiksmīgi ieviests.
Vidzemes plānošanas reģions ideju izklāstījis arī
pašvaldību pārstāvjiem, kuriem tā šķiet interesanta, un
jau izteikti piedāvājumi kļūt par projekta pilotteritoriju.
Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās arī pārstāvji no
pārvadātāju uzņēmumiem Vidzemē un Latvijas Pasažieru
pārvadātāju asociācijas direktors Ivo Ošenieks, ideja par
transportu pēc pieprasījuma likās interesanta un
īstenojama arī viņiem.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu un
plānošanas nodaļas vadītājs Lotārs Dravants
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Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un
projektu nodaļai 2013. gads ir bijis intensīvs projektu
ieviešanas gads. Vidzemes reģiona teritorijā ar projektu
palīdzību gada laikā ir ieguldīti 1 376 073 EUR nacionālā
un Eiropas Savienības finansējuma. Uzsākšanas,
ieviešanas un pēcieviešanas procesā bijis 31 projekts.
Projektu tematika ir daudzveidīga – no tūrisma un
uzņēmējdarbības līdz transporta sistēmu attīstībai,
ainavu un piesārņoto vietu plānošanai, bet tos vieno
viens mērķis – sniegt pilnvērtīgas attīstības iespējas
reģionam kopumā.
Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas perioda
pēdējā gadā esam intensīvi gatavojušies jaunajam
periodam – ir definēti Vidzemes reģionam nozīmīgi
projekti, strādāts Igaunijas – Latvijas un Latvijas –
Krievijas programmu programmēšanas komitejās.
Pateicoties Vidzemes pašvaldību priekšlikumiem, ir
izstrādātas un VPR Attīstības padomē apstiprinātas 15
projektu idejas nākošā perioda teritoriālās sadarbības
programmām. Arī 2014. gadā šis darbs tiks turpināts.
Virknei ES finanšu instrumentu (Horizon 2020,
Erasmus+, Radošā Eiropa) 2014.-2020. gada perioda
projektu uzsaukumi jau ir sākušies, tādēļ VPR strādā pie
jaunu projektu izstrādes.
Ievērojami paplašinājusies ir iestādes sadarbība ar
ārvalstu partneriem. Mērķtiecīgi attīstīta sadarbība ar
Lejasreinas departamentu Francijā un Pleskavas
apgabalu Krievijā, kā arī uzturēta aktīva saikne ar 145
projektu partneriem 29 valstīs. Eiropas reģionu vidū
Vidzemes vārds kļūst aizvien pazīstamāks. Vidzemes

plānošanas reģions Eiropā ir iemantojis profesionālas,
konstruktīvas, uz izaugsmi vērstas organizācijas
reputāciju. Vairāki Vidzemes plānošanas reģiona
partnerībā ieviestie projekti (Via Hanseatica, Baltic
Training Program, BSR Food Cluster Network) ir tikuši
nominēti starp izcilākajiem pagājušā plānošanas perioda
projektiem.
Tomēr, viennozīmīgi svarīgākie mūsu sadarbības
partneri ir Vidzemes reģiona pašvaldības, kuru
speciālisti iegulda enerģiju, laiku, pacietību un resursus
katras vietas un visa reģiona izaugsmē. Mēs esam
gandarīti par šīs sadarbības veiksmīgu attīstību un
aizvien pieaugošo savstarpējo uzticēšanos un atbalstu
kopīgu mērķu sasniegšanā.
Prieks, ka nākošajā gadā mums beidzot būs
iespēja izstrādāt reģiona attīstības dokumentus. Tie dos
ietvaru un pamatu attīstības projektu definēšanai. Būs
jāiegulda liels darbs kopīgo mērķu nospraušanā un
interešu saskaņošanā. Arī šeit liekam lielas cerības uz
pašvaldību profesionāļu un citu attīstības partneru
vērtīgiem priekšlikumiem, padomiem un auglīgu
sadarbību.
Nākošais 2014. gads Eiropas gads ir veltīts darba
un ģimenes dzīves saskaņošanai.
Novēlu, lai katram izdodas rast
saskaņu sevī, savā ģimenē un
savā darbā.
Laimīgu un saskanīgu Jauno gadu vēlot,
Attīstības un projektu nodaļas vadītāja
Laila Gercāne

2013. gads Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasterim bijis izaugsmes gads, kas noslēdzies jau 27
dalībnieku sastāvā. Klastera sadarbības tīklam ir pievienojušies jauni dalībnieki, turpinās sekmīga sadarbība ar jau
esošajiem partneriem ārvalstīs, kā arī sākusies sadarbība ar jauniem partneriem Dānijā, Zviedrijā un Vācijā. Klasterim
attīstoties, nemitīgi norit darbs pie kopīgu projektu izstrādes, šobrīd 2014. – 2020. gada plānošanas perioda
uzsaukumiem. Aizejošā gada viens no spilgtākajiem notikumiem bija sekmīgi ieviestais ES Mūžizglītības Leonardo da
Vinci apakšprogrammas projekts, kas realizēts sadarbībā ar Lejasreinas departamentu Francijā. Tā ietvaros četru
klastera uzņēmumu pārstāvji izgāja praksi Francijā, apgūstot sulu un sidru darīšanas tehnoloģijas. Paši dalībnieki
atzīst, ka šī pieredze bijusi īpaši vērtīga un šādi projekti būtu jārealizē regulāri. Pēc brauciena izveidota dzērienu
ražotāju darba grupa, kuras ietvaros tiek attīstītas jaunas sadarbības formas un meklēti kopēji risinājumi jaunu
produktu izstrādei. Klastera zinātniskās institūcijas veic vairākus specifiskus pētījumus uzņēmēju vajadzībām, lai
rezultāts būtu vēl produktīvāks.
Raugoties uz klastera attīstību jaunajā 2014. gadā, paši klastera biedri izteikuši nepieciešamību pēc kopējas
mājaslapas. Tāpat turpināsies darbs pie klastera attīstības projektu izstrādes kopā ar ārvalstu partneriem Baltijas
Jūras reģionā. Svarīgi turpināt sekmēt zināšanu un pieredzes apmaiņu klastera dalībnieku starpā, kā arī sniegt iespēju
papildināt zināšanas ārvalstīs, pie ārvalstu profesionāļiem. Nepieciešams arī sekmēt uzņēmēju eksporta kapacitāti.
Jau ziņots, ka 2013. gada nogalē aktualizēts jautājums par klastera juridiskā statusa stiprināšanu, uz esošā līguma
bāzes veidojot biedrību. Šis ir viens no primāri risināmajiem jautājumiem jaunajā gadā.
Pēc biedrības izveides klasteris joprojām turpinās darboties kā jauniem dalībniekiem
Klastera
atvērts sadarbības tīkls. “Sadarbībā un izaugsmē ieinteresēti uzņēmumi viennozīmīgi
koordinators
ir un būs galvenais klastera izaugsmes faktors, un esam pārliecināti, ka dalībnieku
Kristaps Ročāns
un sadarbības partneru kopīgais darbs 2014. gadā nesīs jaunus un pozitīvus rezultātus.”
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„Uz mana galda guļ vijoles stīga. Tā ir brīva. Es pagriežu vienu tās galu, un tā reaģē. Tā ir brīva. Taču tā nav
brīva darīt to, kam vijoles stīga ir paredzēta – radīt mūziku. Tad nu es to paņemu, iestiprinu savā vijolē un cieši
nostiepju. Tikai tagad tā ir brīva būt par vijoles stīgu.”/Rabindranats Tagore/
Vai ar zināšanām un darbu nav tāpat, kā ar šo vijoles stīgu un vijoli? Vai mūsu vijoļu stīgas ir iestiprinātas
vijolēs un nostieptas? Un vai mums ir īstās vijoles un īstās stīgas?
Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centrs jau vairāk kā piecus gadus iespēju robežās
nodrošina dažādas mērķa grupas ar zināšanām, kas nepieciešamas ES fondu projektu īstenošanā. Tās ir stīgas, ko
Jūsu vijolēs palīdz iestiprināt VPR ES fondu informācijas centrs.
2013. gadā VPR ES fondu informācijas centrs noorganizējis 25 seminārus par dažādām ar projektu ieviešanu
saistītām tēmām. Vispieprasītākie semināru temati jau vairākus gadus ir izmaiņas publisko iepirkumu normatīvajos
aktos un būvniecības jautājumi. Būvniecības nozaru profesionāļi piedalījās Smiltenē notikušajā diskusijā „Kvalitatīvs
būvniecības process”, vasaras beigās Ekonomikas ministrijas (EM) Būvniecības un mājokļu politikas departamenta
direktore Ilze Oša iepazīstināja Vidzemes pašvaldību būvniecības speciālistus ar jauno Būvniecības likumu, savukārt
ūdenssaimniecības projektu iesniedzēji papildināja savas zināšanas par tehniskā projekta izstrādi un būvniecības
procesa vadību, iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu. Tāpat 2013. gadā saviem klientiem esam piedāvājuši
seminārus par elektronisko dokumentu sagatavošanu, uzskaiti un izmantošanu; publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu; komunikāciju ES Struktūrfondu projektos, projektu izstrādi un
ieviešanu. Esošos un topošos uzņēmējus aicinājām uz semināriem par atbalstu pašnodarbinātības un
uzņēmējdarbības uzsākšanai, diskutējām par uzņēmēju un pašvaldību sadarbības iespējām.
Analizējot VPR ES fondu informācijas centra rīkoto semināru apmeklētāju apmierinātību ar semināru
organizēšanas kvalitāti, lielākā daļa semināru apmeklētāju – aptuveni 90 % - ir apmierināti gan ar semināru
saturisko daļu, gan piesaistītajiem lektoriem, gan sagatavotajiem izdales materiāliem, gan semināru norises vietām.
Lielākā daļa semināru apmeklētāju informāciju par semināriem saņem tieši savā e-pasta kastītē (64%), internetā to
atrod 17% semināru apmeklētāju, bet pārējie šo informāciju uzzina no organizācijas vadības, draugiem un paziņām.
VPR ES fondu informācijas centrs norāda, ka semināru tēmas nosaka paši semināru apmeklētāji un ES fondu
projektu īstenotāji, šobrīd saņemti jauni pieteikumi informatīvo semināru rīkošanai gan par Publisko iepirkumu
likuma piemērošanu un izmaiņām, gan par būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, gan par ES fondu
projektu sagatavošanu un vadību, kā arī citām tēmām. Iespēju robežās VPR ES fondu informācijas centrs nodrošinās
savus klientus ar tiem nepieciešamajām zināšanām, lai sekmētu kvalitatīvu ES fondu projektu sagatavošanu,
ieviešanu un uzraudzību. Papildus atgādinām, ka visi ES fondu informācijas centra organizētie semināri ir
BEZMAKSAS un tiem var pieteikties jebkurš interesents, kuram tēma šķiet saistoša un noderīga (pieteikšanās
izsludinātajiem semināriem www.vidzeme.lv -> semināri VPR).
Papildus semināru organizēšanai, VPR ES fondu informācijas centra darbinieki konsultē potenciālos projektu
iesniedzējus par projektu iesniegumu sagatavošanas jautājumiem, kā arī regulāri papildina interneta vietni
www.esfinanses.lv ar jaunāko informāciju par iespējām saņemt atbalstu dažādu projektu īstenošanai.
Aicinām ikvienu - uzņēmējus, NVO, pašvaldību darbiniekus, privātpersonas, kas vēlas
izmēģināt savus spēkus projektu jomā, sazināties ar mums, lai kopīgi vienotos par
jums nepieciešamo atbalstu projektu ideju izstrādē, pieteikumu sagatavošanā,
projektu ieviešanā.
Uz tikšanos!
ES fondu informācijas centra vadītāja
Ina Miķelsone
ina.mikelsone@vidzeme.lv
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Kultūra šodien ir prece, bet tā ir arī vērtība!
Tā ļauj mums apzināties pašiem sevi un apjaust, cik skaistas un brīnišķīgas lietas esam spējīgi „uzbūvēt”, ja idejai
klāt nāk pārliecība un dedzības dzirksts.
Kultūra ir neatlaidīgs darbs, un izcilam rezultātam ir nepieciešams mūsu, kultūras darbinieku, un jūsu, mūsu
atbalstītāju, kopēji būvēts tilts. Atšķirībā no iepriekšējās izpratnes par kultūru kā savrupu un patērējošu nozari, tā ir
kļuvusi par līdzvērtīgu citām tautsaimniecības nozarēm, uzsverot ieguldījumu tādās valsts attīstības jomās kā
ekonomika, sociālā drošība, integrācijas politika, mūžizglītības procesi, zinātne, vides un teritoriālā attīstība,
ārpolitika u.c. Lai to veiksmīgi realizētu, ir nepieciešams attīstīt pastāvīgu sadarbības platformu starp kultūras
resursu turētājiem, uzņēmējiem un patērētājiem. Ir nepieciešama sadarbība un sadarbības veicināšana jebkurā tās
izpausmē, lai īstenotu kopīgas sadarbības iniciatīvas, veidotu pastāvīgas partnerattiecības starp kultūras, izglītības
u.c. nozaru darbiniekiem kultūras resursu pilnvērtīgākai izmantošanai, saglabāšanai un attīstībai.
Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu jau kopš 2008. gada tiek realizēta Vidzemes kultūras programma,
atbalstot dažāda mēroga kultūras projektus, kas veicina līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras
pieejamību Vidzemes reģionā. Kā viena no prioritātēm „Vidzemes kultūras programma 2013” tika izvirzīta - stiprināt
nacionālo identitāti un Latvijas pilsoniskās sabiedrības saliedētību, uzturot un no jauna radot kopējas nacionālās
vērtības. Iepriekšminētā prioritāte tika virzīta, jo līdz šim Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas aktivitātes
vērstas galvenokārt uz redzamāko, laikmetīgajai kultūrvidei raksturīgāko izpausmju demonstrēšanu (koncerti,
festivāli, skates, izstādes u.c.), bet mazāk uz apdraudēto un izzūdošo prasmju un zināšanu saglabāšanu (piemēram,
tautas instrumentālā muzicēšana un tautas mūzikas instrumentu gatavošanas, tradicionālās dziedāšanas,
tradicionālās amatniecības prasmju apguve un tālāknodošana u.c.). Starp bagātīgajām latviešu kultūras tradīcijām,
ar kurām pamatoti varam lepoties, dažādu seno instrumentu spēlei laika gaitā ir pievērsta nepelnīti maza
uzmanība. Tādēļ daudzu instrumentu spēles prasmes faktiski ir zudušas un ir atjaunojamas tikai ar lielām grūtībām.
Ir nepieciešama šo seno instrumentu, kā arī prasmju, kas ir Nemateriālais kultūras mantojums, saglabāšana, tos
sistemātiski apzinot, dokumentējot, pētot un radot labvēlīgus nosacījumus to tālāknodošanai nākamajām
paaudzēm. „Vidzemes kultūras programma 2013” noteiktajā termiņā tika saņemti 74 projektu pieteikumi par
kopējo summu 118 703,05 LVL. Atbalstīti tika 32 projekti par kopējo summu Ls 40 000.
Viens no nozīmīgākajiem kultūras dzīves notikumiem Latvijā ir Dziesmu un Deju svētki. 2014. gadā apritēs jau
150 gadskārta kopš pirmajām dziesmu dienām Dikļos - Dziesmu svētku tradīcijas aizsākumiem un aizejošais 2013.
gads mums visiem tika aizvadīts zem Dziesmu un deju svētku zīmes. Tāpēc uzsvars tika likts galvenokārt tieši uz šīm
norisēm. XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkus no Vidzemes pārstāvēja viskuplākais dalībnieku skaits.
Paldies visiem dalībniekiem, organizatoriem un atbalstītājiem. Ja ir pārliecība, ka aiz Tevis ir stiprs balsts, tad
neviens kāpiens nav par grūtu un ikviena uzdrīkstēšanās var izdoties, jo Tev taču tic… Lai nemainīga pārliecība par
savējiem!
Paldies par veiksmīgu sadarbību un atbalstu 2013. gadā!
Lai radošs un idejām bagāts nākamais gads!
Uz tikšanos jaunos semināros, kursos un projektos.

Kultūras eksperte
Olita Landsmane
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VPR pārstāvji piedalās diskusijā par veselības aprūpes iespējām,
raugoties no biznesa infrastruktūras, finanšu un cilvēkresursu aspekta

Meistarklases dalībnieki grupā
„Cilvēkresursi”

Decembra vidū, no 10. līdz 13. decembrim, projektā
„Health4Growth” notika sanāksme - meistarklase
Portugāles pilsētā Kuimbrā. Meistarklase tika organizēta
vairākās sesijās par tematiem „Regulējums un biznesa
infrastruktūra”, „Finanses” un „Cilvēkresursi”, lai
paraudzītos uz veselības aprūpes jomas izaugsmes iespējām
minēto aspektu kontekstā. Sākotnēji kopīgā sesijā tika dots
vispārējs ieskats par katru no tematiskajām grupām.
Sanāksmē Vidzemes plānošanas reģionu (VPR) pārstāvēja
projekta vadītāja Lelde Ābele, ekspertes – Aivita Putniņa un
Zane Linde – Ozola, un iesaistīto jomu speciālistes – SIA
„Konso” valdes locekle Irīna Kulitāne un SIA "SalvumTD
aprūpe un izglītība" pārstāve Taiga Galeja – Gruntmane.
Vairāk par meistarklasi lasiet šeit.

Projekta koordinatore
Lelde Ābele

Audiovizuālā sektora attīstības iespējas Vidzemē
Vai audiovizuālajam sektoram ir potenciāls Vidzemes reģionā?
Vidzemes plānošanas reģions ir pārliecināts, ka jā, tādēļ arī tiek
ieviests projekts „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība
audiovizuālajā uzņēmējdarbībā” jeb Medi@TIC. Projekta ietvaros jau
veikta detalizēta situācijas izpēte šī sektora novērtējumam Vidzemē,
kas pierāda, ka tam ir potenciāls. Dokumentā skatīti gan audiovizuālās
jomas attīstības priekšnosacījumi, gan vērtēts arī institucionālais
atbalsts un finansējums sektora attīstībai. Tāpat pētīta likumdošana un
izglītības iespējas, arī galvenie audiovizuālā satura izplatīšanas kanāli.
Lai turpinātu darbu, ir nepieciešams uzzināt jomā iesaistīto attīstības redzējumu un ieteikumus, kā arī apzināt esošās
sadarbības iespējas, tādēļ decembra sākumā norisinājās iesaistīto pušu diskusija par šiem jautājumiem. Tiekoties
Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvjiem, nozares uzņēmējiem, Valmieras biznesa un inovāciju inkubatora un
Vidzemes novada pašvaldību speciālistiem, kā arī Vidzemes Augstskolas mācībspēkiem,
tika prezentēts līdzšinējais veikums un diskusijas laikā pārrunātas iespējas visiem
jomas attīstībā ieinteresētajiem partneriem strādāt ciešāk, nodrošināt informācijas
Projekta
apmaiņu, lai veiksmīgi attīstītu šo nozari. Vairāk par diskusijas rezultātiem lasiet šeit. koordinatore
Laila Gercāne
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Gulbenes - Alūksnes bānītis vērtīgs videi draudzīgas pārvietošanās piemērs
18. decembrī iepazīt Gulbenes – Alūksnes bānīša pieredzi
ieradās trīs pārstāvji no Austrijas, Burgelandes reģiona. Vizīte
norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona ieviestā projekta
„Pārvietojies zaļi” (MOG) ietvaros, kura mērķis ir meklēt
risinājumus ilgtspējīgam un videi draudzīgam transportam. No
12 Eiropas Savienības valstīm, kuras ir iesaistījušās šajā
projektā, austrieši izrādīja interesi tieši par bānīti, jo atzina, ka
viņiem šobrīd ir lēmuma pieņemšanas periods, vai attīstīt
līdzīga veida kustību viņu reģionā. Pēc tikšanās ar bānīša
komandu, viens no ieguvumiem Austrijas partneriem noteikti
bija atziņa, ka sākotnēji peļņu nenesoša iniciatīva entuziastu
rokās tomēr izrādās dzīvotspējīga un jau vairāk kā 10
gadus. Vairāk par Austrijas partneru iespaidiem lasiet šeit.

VPR uzņem partnerus no Austrijas

Projekta koordinatore
Lelde Ābele

VPR piedalās projekta RITS-Net darba grupas sanāksmē Īrijā
Tuvojoties gada nogalei, novembra mēnesī Vidzemes plānošanas reģiona ieviestā projekta „Inteliģento transporta
sistēmu risinājumu tīkls reģionos” (RITS-Net) komanda piedalījās kārtējā projekta partneru sanāksmē un sestajā
tematiskajā seminārā „Automašīnu un nelaimes gadījumu automātiskā kontrole”. Šoreiz tikšanās notika Īrijas
galvaspilsētā Dublinā, un to organizēja viens no RITS-Net projekta partneriem - Dienviddublinas apgabala padome.
Darba grupas sanāksmē piedalījās visu projekta RITS-Net partneru organizāciju pārstāvji, bet
projekta tematiskais seminārs tika apvienots kopīgā programmā ar Īrijas ITS asociācijas
„ITS Ireland” ikgadējo konferenci. Pasākuma laikā partneri prezentēja savu pieredzi minētajā jomā.
Īpaši interesants šķita slovēņu piemērs par tiltos iebūvētajiem sensoriem, kas spēj nomērīt
Projekta
tam pāri braucoša transporta līdzekļa svaru. Šobrīd projekta mājaslapā top digitāla
koordinatore
interaktīvā karte, kurā tiek atspoguļoti katra projekta partnera labās prakses piemēri.
Dagnija Ūdre
Vairāk par dalību sanāksmē lasiet šeit.
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Izdota TOURage jaunā ziņu lapa: šoreiz vairāk par pieejamību tūrisma objektos
Gadam noslēdzoties, projektā TOURage izdota jaunā ziņu lapa. Tajā lasāmas ne tikai pēdējā pusgada aktualitātes
projektā, bet arī iespējams iepazīties, kā senioru tūrisms tiek pamazām iedzīvināts arī dažādos Eiropas reģionos.
Nevienam nav noslēpums, ka sabiedrība kā Eiropā, tā arī Latvijā noveco, senioru kļūst arvien vairāk. Turklāt jāatceras,
ka tos produktus un pakalpojumus, ko šobrīd attīstām, visticamāk arī baudīsim, paši sasnieguši senioru vecumu. Tāpēc
projekta komanda aicina sabiedrību pievērst uzmanību arī pieejamības jautājumam tūrisma objektos. Tūrisma
uzņēmēji un pašvaldības aicināti pārdomāt, vai, atklājot jaunu tūrisma objektu, uzceļot viesnīcu vai ierīkojot dabas
taku, ir padomāts, kā pa to pārvietosies, piemēram, māmiņas ar bērnu ratiņiem, seniori vai cilvēki ratiņkrēslos? Tas,
kas atvieglos dzīvi senioriem, atvieglos dzīvi arī citām sabiedrības grupām, t.s. universālais dizains.
Ziņu lapā lasāms, ka Polijā senioru tūrisma attīstība tiek stiprināta jau reģionālajos
plānošanas dokumentos - visticamāk, tas nākotnē sagaida mūs visus. Interesanti uzzināt,
ko ņem vērā seniori Somijā, dodoties ceļojumos, kas tos vairāk ieinteresē un uz kurām
valstīm somi vislabprātāk dodas. TOURage jaunā ziņu lapa un citas aktualitātes projektā
Projekta koordinators
TOURage lasāmas šeit.
Gatis Teteris

Via Hanseatica piedalīsies starptautiskajās tūrisma izstādēs
Pēdējos mēnešos projektā Via Hanseatica norit spraigs darbs, gatavojoties starptautiskajām tūrisma izstādēm Somijā,
Vācijā un Krievijā. Jau 2014. gadā pirmajā pusē ārvalstu tūristiem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar tūrisma maršrutu
Via Hanseatica, aicinot viesoties Latvijā, Igaunijā un Krievijā gan ģimenes ar bērniem, gan tos, kas meklē atpūtu dabā
vai vēlas iepazīt dažādu valstu kultūru.
Projekta ietvaros tiek veidota jauna mājaslapa www.viahanseatica.info, kas būs gatava jau 2014. gada janvāra vidū.
Tāpat tūristu ērtībai tiek izstrādāta arī tūrisma maršruta mobilā aplikācija. Līdztekus modernajām tehnoloģijām, tiks
izdotas arī tūrisma kartes 6 valodās. Liels izaicinājums ir arī tūrisma ceļveža – stāstu grāmatas sagatavošana.
Informācija tiek gatavota nevis atbilstoši tradicionālajiem tūrisma ceļvežu formātiem, bet gan sekojot kādas ģimenes
ikdienas gaitām un sadzīviskām attiecību ainām, dodoties pa Via Hanseatica maršrutu. Tūrisma ceļvedis būs pieejams
arī projekta mājaslapā.
Jau 2014. gada 16.- 19. janvārī Via Hanseatica ar košu un
atraktīvu stendu dosies uz tūrisma izstādi Matka 2014 Helsinkos,
Somijā. Savukārt no 5. - 9. februārim ar interesanto pārrobežu
maršrutu iepazīsies Vācijā, Hamburgā, kur notiks populārā
tūrisma izstāde Reisen 2014. Visbeidzot aprīļa sākumā, no 3. - 5.
aprīlim, Via Hanseatica dosies uz Krieviju, Sanktpēterburgu, lai
piedalītos izstādē „Leisure without borders”. Tūrisma izstādēs
par maršrutu stāstīs paši projekta partneri, ar savu pieredzi un
zināšanām palīdzot popularizēt Via Hanseatica arī aiz robežām.
2013. gadā, aktīvi strādājot pie Via Hanseatica, tas no ierasta
Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta pārtapis par jau
atpazītu un kvalitatīvu tūrisma maršrutu. Projekts spēcinājis gan
tūrisma pakalpojumu sniedzēju zināšanas, gan arī veicinājis jaunu
Projekta koordinatore
tūrisma produktu veidošanos.
Dagnija Ūdre
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Vietas pievilcība - katrai pašvaldībai aktuāls jautājums
Ar veiksmīgiem pašmāju piemēriem un inovatīvas ārvalstu
pieredzes iepazīšanu novembra beigās aizvadīts Vidzemes
plānošanas reģiona (VPR) projekta „Grisi PLUS” ietvaros rīkotais
seminārs pašvaldību speciālistiem „Vietas pievilcība: meklējumi
un risinājumi”. Semināra dalībnieki atzina, ka jautājums par lauku
apvidu pievilcības veicināšanu ir ļoti aktuāls, jo ikviens
iedzīvotājs, tūrists un investors ir patiesi no svara. VPR speciālisti
iepazīstināja ar saviem projektiem un to ieguldījumu Vidzemes
pievilcības veicināšanā, kā arī bija iespēja uzzināt par divām
veiksmīgām ārvalstu praksēm, kuras tiek apgūtas VPR projekta
„Grisi PLUS” ietvaros. Pēc dalībnieku teiktā, semināram
noslēdzoties, radušās jau pavisam reālas idejas savas pašvaldības
pievilcības veicināšanai. Būtiski ir apzināties katras vietas
potenciālu, jo tāds noteikti ir. Ar galvenajām semināra atziņām
aicinām iepazīties šeit.

Semināra dalībnieki gatavo kāda novada vizītkarti

Projekta koordinatore
Rita Merca

Tiek uzsākts jauns projekts - Build up Skills FORCE
Vēl 2013. gada maijā veiksmīgi noslēdzās projekts Build up Skills Latvija, kura ieviešanā iesaistījās arī Vidzemes
plānošanas reģions. Toreiz tika izstrādāts Rīcības plāns būvniecības nozarē strādājošo izglītības kvalifikācijas celšanai.
Projekta realizāciju pozitīvi novērtēja arī Eiropas Komisijas pārstāvji, izceļot projekta ietekmi valstiskā līmenī un atzinīgi
vērtējot dažādu nozaru organizāciju, valsts institūciju un projekta partneru apņemšanos iesaistīties arī projekta
turpinājumā. Šobrīd uzsākts darbs pie projekta Build up Skills FORCE ieviešanas, kas uzskatāms par loģisku turpinājumu
iepriekš aizsāktajām aktivitātēm. Šoreiz projekta mērķis ir sekmēt kvalificētu strādnieku, kuriem ir zināšanas un
prasmes zema energopatēriņa ēku būvniecībā un renovācijā, pieejamību būvniecības nozarei, uzsverot, ka svarīgi, lai
būvniecības procesā ikviens būvdarbu veicējs izprastu sava darba ietekmi uz ēkas energoefektivitāti kopumā.
Projekta vadošais partneris ir Rīgas plānošanas reģions, savukārt projekta partneri: Kurzemes
plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas
Būvinženieru savienība, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas Vides investīciju fonds.
Projektu finansē Eiropas Savienības “Intelligent Energy Europe” programma.
Projekta koordinators
Gatis Teteris

Ar visiem Vidzemes plānošanas reģiona ieviestajiem projektiem un to
aktualitātēm variet iepazīties šeit.
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Novembris/Decembris 2013
Valmierā gaidāms seminārs par programmu Erasmus+
28. janvārī, Valmieras integrētajā bibliotēkā, Valmierā, Cēsu ielā 4, plkst. 9:30, Vidzemes plānošanas
reģiona ES fondu informācijas centrs sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru organizē
bezmaksas semināru par Erasmus+ programmu. Tā ir jauna Eiropas Savienības programma izglītības,
apmācības, jaunatnes un sporta jomā 2014. – 2020. gadam.
Programma aizstāj jau vairākas esošās ES programmas, aptverot visas izglītības jomas: mūžizglītības
programmu — Erasmus (augstākā izglītība), Leonardo da Vinci (arodizglītība), Comenius (vispārējā
izglītība), Grundtvig (pieaugušo izglītība), "Jaunatne darbībā" programmu, kā arī piecas starptautiskās
programmas (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink un programmu sadarbībai ar rūpnieciski
attīstītajām valstīm). Pirmo reizi Erasmus+ piedāvās ES atbalstu sportam, jo īpaši tautas sportam.
Semināra temati:
1. Mācību mobilitāte vispārējā izglītībā Erasmus + programmas ietvaros;
2. Stratēģiskā partnerība Erasmus + programmas ietvaros;
3. Mācību mobilitāte profesionālajā un pieaugušo izglītībā Erasmus + programmas ietvaros.
Seminārā aicināti piedalīties izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju, interešu izglītības pārstāvji,
studenti, privātpersonas, kas plāno pieteikties Grundtvig pieaugušo izglītības programmā, kā arī ikviens
interesents.
Detalizētāka informācija un semināra reģistrācijas anketa pieejama Vidzemes plānošanas reģiona
mājaslapas sadaļā "Semināri VPR".
Pieteikties var arī ar e-pasta starpniecību, sūtot ziņu uz aiga.murniece@vidzeme.lv vai zvanot 27840032.
Pieteikšanās semināram līdz 26. janvārim (ieskaitot).

Paldies par sadarbību!
Apzinoties sabiedrisko attiecību nozīmi ikvienā iestādē un organizācijā, vēlamies pateikties par līdzšinējo
sadarbību Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem. Ļoti labi
apzināmies, ka reizēm šis darbs prasa daudz vairāk enerģijas, izturības un prāta asuma, nekā šķiet no
malas, tāpēc vēl jo vairāk esam gandarīti par līdzšinējo darbu un ceram to veiksmīgi turpināt arī šogad.
Pateicoties pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu atsaucībai, jaunajā gadā Vidzemes plānošanas
reģionam būs iespēja par savām aktivitātēm informēt ne tikai ar mājaslapas www.vidzeme.lv, sociālo
tīklu un izdevuma „VPR Jaunumi” palīdzību, bet uzrunāsim pašvaldības un tās iedzīvotājus arī ar
pašvaldību informatīvo izdevumu starpniecību.
Sākot ar 2014. gadu, ik mēnesi vairumā pašvaldību laikrakstu parādīsies jaunākā informācija par
Vidzemes plānošanas reģiona aktualitātēm. Stāstīsim gan par plānošanas reģionu lomu un uzdevumiem
problēmsituāciju risināšanā, gan aicināsim pieteikties vērtīgiem semināriem, kā arī informēsim par
veidiem, kā piesaistām Eiropas Savienības fondu līdzekļus, kā tos izmantojam reģiona labā un, ko no
mūsu īstenotajiem projektiem ieguvušas pašvaldības Vidzemē.
Aicinot uz sadarbību arī turpmāk, kā arī veiksmīgu un notikumiem bagātu Jauno gadu vēlot,
Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību komanda
Marta Cekule, Anita Āboliņa, Rūta Vasermane
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KULTŪRAS AFIŠA

ANovembris/Decembris 2013
Alūksnes novads

L

Amatas novads

Līgatnes novads

Apes novads

B
Beverīnas novads

Lubānas novads

M
Burtnieku novads

Madonas novads

C
Cēsu novads

Cesvaines novads

Mazsalacas novads

N
Naukšēnu novads

P

Ē
Pārgaujas novads

Priekuļu novads

R

Ērgļu novads

G
Raunas novads

Rūjienas novads

S

Gulbenes novads

J
Smiltenes novads

Strenču novads

V

Jaunpiebalgas novads

K
Valkas novads

Valmiera

Kocēnu novads
Varakļānu novads

Vecpiebalgas novads

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

Par “VPR Jaunumi”
“VPR Jaunumi” ir Vidzemes plānošanas reģiona izdevums, lai informētu par aktualitātēm reģionā un novados.
Sagatavoja: Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālistes Marta Cekule
(marta.cekule@vidzeme.lv, tālr.: 26609252) un Anita Āboliņa (anita.abolina@vidzeme.lv, tālr.29454752)
Citējot vai pārfrāzējot obligāta atsauce uz “VPR Jaunumi”
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