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Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. projekta izstrādes gaita un Vidzemes 
plānošanas reģiona priekšlikumi 
 
Kopš šī gada aprīļa esam aktīvi iesaistījušies un sekojuši līdzi Pārresoru koordinācijas centra darbam 
Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. projekta (turpmāk – NAP 2020) izstrādei. Uzskatām, ka reģionu un 
iedzīvotāju intereses ir atstātas novārtā, tādēļ valdībā ir iesniegti vairāk kā 80 priekšlikumi NAP 2020 
uzlabošanai.  
 
Vidzemes plānošanas reģions norāda, ka nav īstenotas esošajā „Deklarācijā par Valda Dombrovska vadītā 
Ministru kabineta iecerēto darbību” norādītās apņemšanās: 

- investēt lauku iedzīvotāju mobilitātes palielināšanā, uzlabojot ceļu un dzelzceļu infrastruktūru un 
apsaimniekošanu;  

- ES fondu 2014.-2020. gadam plānošanas periodā atbalstīt un paplašināt valsts teritoriālās attīstības 
atbalsta programmas, investēt lauku iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšanā, attīstot ceļu un dzelzceļu 
infrastruktūru un racionālu ceļu un dzelzceļu tīkla plānošanu;  

- veicināt reģionu attīstību ar diversificētu ekonomiku, daudzveidīgiem pakalpojumiem un labu 
sasniedzamību. 

 
Vidzemes plānošanas reģions uzskata, ka: 
 

1. NAP2020 minētais „9+21” modelis resursu un atbalsta koncentrācijai deviņos nacionālas un 21 
reģionālas nozīmes attīstības centros, būtiski neatbalstot pārējo Latvijas teritoriju, nenodrošina 
līdzsvarotu valsts poli-centrisku reģionālo attīstību, jo esošajā „9+21” formulā Vidzemē no 26 
pašvaldībām NAP 2020 projektā pieminētas ir tikai septiņas - Valmieras pilsētas, Cēsu, Gulbenes, 
Madonas, Valkas, Alūksnes un Smiltenes novada pašvaldības; 

2. jāatzīst katras pašvaldības un katra plānošanas reģiona tiesības līdzdarboties nacionālo mērķu 
sasniegšanā. NAP ietverams kvotu princips, garantējot katrai pašvaldībai un katram plānošanas 
reģionam iespēju izvēlēties NAP uzdevumus no visām trim prioritātēm, ko patstāvīgi īstenot savā 
teritorijā;  

3. NAP2020 lielākais uzsvars jāliek uz uzņēmējdarbības vides izcilību, zināšanu un prasmju pārnesi no 
izglītības un zinātnes uz uzņēmējdarbību, īpaši atbalstot mazos un vidējos uzņēmumus. 

 
Tā kā Pārresoru koordinācijas centrā lielākā daļa mūsu priekšlikumu netika ņemti vērā, esam griezušies 
Saeimā, lai skaidrotu šo priekšlikumu pamatotību. Valstī kopumā no 119 pašvaldībām, 89 pašvaldībām nebūs 
būtiskas iespējas pretendēt uz finansējumu nākamajā plānošanas periodā. Kā plānot nākotnē savu attīstību 
19 Vidzemes pašvaldībām, kuras neietilpst modelī „9+21”? Šo jautājumu turpināsim uzdot Saeimas 
deputātiem. 
 
 
 

 

http://www.vidzeme.lv/
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Projekta koordinatore: 
Dagnija Ūdre 

VPR profesionālā 
izglītība un 

uzņēmējdarbība  

 

Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta pakalpojumu un 
plānošanas nodaļas vadītājs Jānis Ošiņš 

Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas 
plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa 

Kontaktpersona reģionā: 
Kristaps Ročāns 

 

 

VPR teritorijas attīstība 
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 VPR sabiedriskais transports 

 

VPR saskaņo līgumsodu par braucienu bez biļetes reģiona sabiedriskajā transportā un piedalās 
sociālā akcijā 

 
12. oktobrī aizvadīta kārtējā Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
komisijas oktobra sēde, kurā klātesošie noteica maksimālo saskaņojamo pārvadātāju noteikto 
līgumsodu par braucienu bez biļetes reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos Vidzemē līdz pieciem 
latiem.  Vairāk par sabiedriskā transporta aktualitātēm lasiet šeit. 

Aktualitātes teritorijas attīstības plānošanā 
 
2012. gada 16. oktobrī ir stājušies spēkā noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem”. 
Līdz ar to Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” ir zaudējuši spēku. Vairāk par noteikumu izmaiņām lasiet šeit. 

Vidzemes pārtikas klasteris turpina sekmīgi darboties 

 
Arī rudens laikā Vidzemes pārtikas klasteris turpina aktīvi darboties, lai sniegtu uzņēmējiem attīstības iespējas – noderīgu 
informāciju par dažādiem finanšu un atbalsta instrumentiem, veicinātu savstarpēju Vidzemes 
uzņēmēju sadarbību, kā arī attīstītu sadarbību ar pārtikas klasteriem Baltijas jūras reģionā. Septembra 
nogalē Vidzemē aizvadīta Somijas pārtikas klastera pārstāvju vizīte. No 30. augusta līdz 2. septembrim 
ar savu produkciju Kauhajoki gadatirgū Somijā piedalījās Vidzemes pārtikas klastera dalībnieki SIA 
„Shpats&Sons” un Z/S „Gundegas”. Savukārt 22. oktobrī Ifora Fovca – Viljamsa (Ifor Ffowc – Williams), 
starptautiski atzīta Jaunzēlandes klasteru attīstības speciālista, vadībā Vidzemes pārtikas klastera 
dalībnieki mācību seminārā iepazinās ar pārtikas klasteru labajiem piemēriem pasaulē. Ar 
Vidzemes pārtikas klastera aktualitātēm aicinām iepazīties šeit. 

Projekts “Baltijas apmācību programma” kā veiksmes stāsts 

Projekts “Baltijas apmācību programma” (BTP) ir noslēdzies. Daļa no projekta dalībniekiem 
veiksmīgi turpina darbu un attīsta savas uzņēmējdarbības idejas jau pavisam praktiski, 
piedāvājot produktus un pakalpojumus, kas atzīti ne tikai Vidzemē, bet nu jau arī visā Latvijā. 
Ar projekta turpinājuma veiksmīgākajiem piemēriem variet iepazīties šeit. 

 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/sabiedriska_transporta_jaunumi/44/125606/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=252164
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/125710/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/125697/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/baltijas_apmacibu_programma_btp/projekts_8220baltijas_apmacibu_programma8221_ka_veiksmes_stasts/
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VPR vide un enerģētika  
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Vidzemē veic pētījumu par videi draudzīgu pārvietošanos 

 
Eiropā un arī citviet pasaulē nozīmīgāka kļūst „zaļā” jeb videi draudzīgā 
pārvietošanās, kad cilvēki arvien biežāk cenšas izmantot alternatīvus 

pārvietošanās veidus tādus kā - velosipēds, elektriskais velosipēds un elektromobilis. Lai apzinātu 
situāciju, augusta nogalē Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji projekta „Pārvietojies zaļi” partneru 
sanāksmē dalījās pieredzē par Vidzemes reģiona transporta sistēmas plānošanu un uzklausīja pārējo 
projekta partneru risinājumus ilgtspējīga transporta organizēšanā. Uzzini par pirmajiem pētījuma 
rezultātiem šeit.  

Rekomendācijas būvniecības procesu uzlabošanai  

Projektā “Latvijas energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija” izstrādāta pašreizējās situācijas 
analīze, kas raksturo prasmju un zināšanu trūkumus būvniecībā strādājošajiem un ar to saistītās barjeras.  
Tā arī analizē nodarbināto personu zināšanu un prasmju pieprasījumu nākotnē. Par veikto analīzi jau 
diskutēts starp dažādām interešu grupām - būvniecības, izglītības, nodarbinātības un valsts pārvaldes jomu 
pārstāvjiem. Vairāk par diskusijas rezultātiem un projekta tālākajām aktivitātēm lasiet šeit. 

Piesārņotas vietas un 
teritorijas attīstības plānošana 

Vasaras beigās Jaunpiebalgas pagastā 
norisinājās Vidzemes plānošanas 
reģiona (VPR) organizēts seminārs 
“Piesārņojuma risku novērtēšana”. Seminārā ar 
savu pieredzi par videi draudzīgu saimniekošanu 
vēstīja z/s “Lielkrūzes īpašnieks, par piesārņojuma 
risku novērtēšanu un tās nozīmi teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādē dalījās 
speciālists no uzņēmuma SIA “Venteko”. Tāpat 
Vidzemes pašvaldību plānošanas nodaļu 
pārstāvjiem bija iespēja uzzināt aktualitātes 
telpiskās plānošanas jautājumos. Vairāk par 
semināra prezentācijām lasiet šeit.  
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Piesārņojuma riska objekts – amonjakūdens mucas, kas atrodas 

netālu no 30.08 semināra norises vietas 

 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/parvietojies_zali_mog/vidzeme_veic_petijumu_par_videi_draudzigu_parvietosanos/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/latvijas_energoefektivas_buvniecibas_attistibas_strategija_build_up_skills/rekomendacijas_buvniecibas_procesu_uzlabosanai/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/piesarnoto_vietu_salidzinosa_novertesana_becosi/piesarnotas_vietas_un_teritorijas_attistibas_planosana/
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           VPR tehnoloģijas un mediji   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ūdensceļi reģiona attīstībai 
Šī gada decembra beigās noslēgsies projekts “Ūdensceļi attīstībai”. Noslēguma posmā izstrādāts 

dokuments „Kopējās politikas rekomendācijas un pārvaldības modelis ūdensceļu 
attīstībai”, reģionālais rīcības plāns ūdensceļu attīstībai, „Vadlīnijas ūdenstilpju un 
ūdensteču izmantošanas un apsaimniekošanas plānošanai”, kā arī organizēts 
projekta noslēguma pasākums Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību 
pārstāvjiem un citiem interesentiem. Vairāk par 
projekta aktivitātēm lasiet šeit. 

“Wood energy - good energy”*** 
Ar noslēguma konferenci Tartu, Igaunijā, oktobra beigās noslēdzies projekts “Koksnes enerģija 
un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” (Woodenergy). Vidzemes plānošanas reģions ar “Woodenergy” 
palīdzību diskusiju par koksnes enerģiju uzsācis vairākos līmeņos - starp 
politikas veidotājiem, meža īpašniekiem, pašvaldību pārstāvjiem, kā arī 
skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem. Par koksnes enerģijas stāstu 
Vidzemes reģionā vairāk lasiet šeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Veikta izpēte par Vidzemes reģiona 
situāciju ģeomātikas rīka izmantošanai 
 
Projekts „GRISI PlUS” Vidzemē rit 
jau ilgāk kā pusgadu, kura laikā ir 
notikuši vairāki pieredzes 
apmaiņas braucieni, identificēti 
projekta partneru labās prakses 
piemēri, un projekta eksperte 
Inga Bērziņa ir izstrādājusi 
izpētes ziņojumu par Vidzemes reģiona situāciju 
ģeomātikas rīka izmantošanai.  
Ar izpētes ziņojumu „Vidzemes reģiona situācijas 
izvērtējums ģeomātikas rīka izmantošanā lauku 
teritoriju attīstībai” aicinām jūs iepazīties šeit. 

Izveidota projekta „GRISI PLUS” mājaslapa 

 
Vēlies uzzināt par ģeomātiku un iespējām, kā veicināt 
lauku reģionu attīstību? Apmeklē Vidzemes plānošanas 
reģiona īstenotā projekta "Lauku ģeomātikas 
informācijas sabiedrības iniciatīva" (GRISI PLUS) 
mājaslapu www.grisiplus.eu. Par mājaslapas 
sniegtajām iespējām vairāk uzziniet šeit.  

VPR vide un enerģētika  

 

Projekta koordinatore:  
Elīna Muižniece 

 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/udensceli_attistibai_wf/udensceli_regiona_attistibai/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/koksnes_energija_un_ekologiski_tiras_tehnologijas_woodenergy/8220wood_energy_good_energy8221/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/lauku_geomatikas_informacijas_sabiedribas_iniciativa_plus_grisi_plus/veikta_izpete_par_vidzemes_regiona_situaciju_geomatikas_rika_izmantosanai/
http://www.grisiplus.eu/home/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/lauku_geomatikas_informacijas_sabiedribas_iniciativa_plus_grisi_plus/izveidota_projekta_8222grisi_plus8221_majaslapa/
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VPR tehnoloģijas un mediji   
 

 
 
 

 

                    VPR un Eiropas Savienība   

Labākā attīstība – sadarbībā  
 
Ar labiem piemēriem audiovizuālo mediju attīstībā nomaļos reģionos septembra vidū dalījās 

projekta “Informācijas sabiedrības un IKT attīstība adiovizuālajā uzņēmējdarbībā” (Medi@TIC) 

partneri no Norvēģijas pilsētas Kristiansandas. Informācijas komunikācijas tehnoloģijas (IKT) ir 

nomaļo reģionu attīstības nākotne. Ar jauniem un inovatīviem veidiem 

uzņēmējdarbības attīstībai IKT kalpo kā veiksmīgs instruments. 

Norvēģijas pārstāvji vizītes laikā uzsvēra, ka jebkura attīstība balstās uz savstarpējo sadarbību, jo 

“be better together” (“būt labākiem kopā”) princips vienmēr darbojas veiksmīgāk nekā vienkārša 

konkurence. Kristiansandā kopā ar projekta pārstāvi no Vidzemes plānošanas reģiona projekta 

pasākumā piedalījās arī Vidzemes Augstskolas bakalaura studiju programmas “Mediju studijas 

un žurnālistika” direktore Agnese Karaseva. Vairāk par nākamo vizīti Itālijā un daļu no Vidzemes 

IKT jomas veiksmes stāstiem lasiet šeit. 

Projekta laikā piesaistītie speciālisti turpina darbu Vidzemes plānošanas 
reģionā 
Septembrī noslēdzies projekts „Atbalsts speciālistu piesaistei Vidzemes plānošanas reģionā”, taču 
projekta laikā piesaistītie speciālisti veiksmīgi turpina darbu Vidzemes plānošanas reģionā. Projekta 
laikā Vidzemes plānošanas reģionā darbu uzsāka IT pakalpojumu vadītājs Jānis Upenieks un 
kultūras eksperte Olita Landsmane. Vairāk par piesaistītajiem speciālistiem lasiet šeit. 

Eiropas Savienības fondu projektu atvērtās dienas Vidzemē 

Vidzemē ir daudz aktīvu cilvēku, kas piesaistījuši Eiropas Savienības (ES) finansējumu, lai uzlabotu situāciju savā pašvaldībā. 
Paveikts ir daudz – atjaunotas skolas, bērnudārzi, bērnu un jauniešu centri, kultūrvēstures un tūrisma objekti, siltinātas 
ēkas, uzlabotas ielas, uzņēmumos paplašināta ražošana un citas aktivitātes. Lai par projektiem vairāk uzzinātu pašvaldību 
iedzīvotāji, 8. un 9. septembrī notika ES fondu projektu atvērtās dienas. Tajās ikviens interesents varēja iepazīties ar savā 
apkārtnē realizētajiem projektiem, kas tapuši ar ES fondu finansējuma palīdzību. Vairāk par pasākumu lasiet šeit. 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/informacijas_sabiedribas_un_ikt_attistiba_adiovizualaja_uznemejdarbiba_meditic/labaka_attistiba_sadarbiba/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/atbalsts_specialistu_piesaistei_vidzemes_planosanas_regiona/projekta_laika_piesaistitie_specialisti_turpina_darbu_vidzemes_planosanas_regiona/
http://intranet.vidzeme.lv/images/Upload/specizlaidums.pdf
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VPR tūrisms un novadu 
attīstība  

 

Projekta koordinatore: 
Dagnija Ūdre 

Projekta 
koordinatore: 
Olita  
Landsmane 

 

 

 

Pilot maršrutu izvērtēšanas brauciens Vidzemē 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Projekta partneri vienā no senioru tūrisma labās prakses 
piemēriem Granadā – Al Hambras pils   
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„Via Hanseatica” - tūrisma attīstība Vidzemē  
 
Būs apritējis gandrīz gads, kopš Vidzemē notiek projekta „Via Hanseatica” aktivitātes.  Ir sasniegti pirmie 
rezultāti - pabeigti rekonstrukcijas darbi piecos tūrisma objektos un projekts „Via Hanseatica” ir radījis 
interesi Viskrievijas pilsētu un reģionu stratēģiskās plānošanas foruma dalībnieku vidū.  
Vairāk par projekta aktualitātēm lasi šeit 

Jauni svētvietu pilot maršruti 

Pēc izmēģinājuma braucieniem 
projektā “Senās kulta vietas - Baltijas 
jūras piekrastes kopīgā identitāte” 
izvērtēti svētvietu pilot maršruti. Visi 
maršrutos iekļautie objekti projekta 
turpinājumā tiks iezīmēti ar tūrisma 

norādes zīmēm un informācijas stendiem. Katrai Vidzemes 
plānošanas reģionā apsekotajai svētvietai izveidotas 
apsaimniekošanas 
rekomendācijas. Vairāk par 
maršrutu izvērtēšanu un projekta 
aktivitātēm lasiet šeit. 

Senioru atbalsts 
Spānijā un Īrijā 

Aizvien vairāk ārzemju 
tūristu, kas apmeklē Latviju un arī Vidzemi, ir vecumā no 55 
gadiem. Ne tikai pašvaldību tūrisma informācijas centriem, bet 
arī vietējiem uzņēmējiem un dažādām organizācijām, ir jāsāk 
domāt, ko īpašu Vidzeme var piedāvāt šai vecuma grupai. 
Projekta “Senioru tūrisma attīstība nomaļos reģionos” kā viena 
no aktivitātēm ir labās prakses piemēri, kas tiek iegūti pieredzes 
apmaiņas braucienos dažādās partneru pārstāvētajās valstīs. 
Septembrī projekta pārstāvji devās uz Granadas reģionu Spānijā 
un oktobrī uz Rietumu reģionu Īrijā, kur guva 
vērtīgu pieredzi un piemērus senioru tūrisma 
attīstībai un vietējo senioru grupu 
aktivitātēm nomaļos reģionos. Vairāk par 
veiksmīgākajiem piemēriem lasiet šeit. 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/attalo_teritoriju_attistiba_izmantojot_vietejos_resursus_parrobezu_via_hanseatica_turisma_marsruta_izstrade/8222via_hanseatica8221_turisma_attistiba_vidzeme/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/senas_kulta_vietas_baltijas_juras_piekrastes_kopiga_identitate_cult_identity/jauni_svetvietu_pilot_marsruti/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/senioru_turisma_attistiba_nomalos_regionos_tourage/senioru_atbalsts_spanija_un_irija/
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ES struktūrfondu 
informācijas centra 
speciāliste: Aiga Mūrniece 

Nepalaid garām 

Projekta koordinatore: 
Lelde Gavare 

Projekta koordinatore: 
Ina Miķelsone 
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VPR JAUNUMI 

Septembris/Oktobris 2012 

Vidzemes sabiedrisko attiecību speciālisti papildina zināšanas 

Sabiedriskās attiecības ir joma, kas nemitīgi attīstās, līdz ar to arī sabiedrisko attiecību speciālistiem 
regulāri jāpapildina savas zināšanas, mācoties no jomas profesionāļiem un daloties pieredzē ar kolēģiem. 
Lai uzlabotu Vidzemes sabiedrisko attiecību speciālistu prasmes un veicinātu savstarpēju sadarbību, 
Vidzemes plānošanas reģions rīkoja mācības reģiona sabiedrisko attiecību speciālistiem. Ko jaunu 
uzzināja speciālisti lasiet šeit. 

Vidzemes kultūras darbinieki apgūst jaunas zināšanas kultūras projektu 
izstrādes jomā 

Vidzemē kultūras projekti ir joma, kurā veiksme to rakstīšanā un ieviešanā līdz šim bijusi mainīga. Lai 
situāciju uzlabotu Vidzemes plānošanas reģions ievieš projektu „Kapacitātes paaugstināšana kultūras 
nozares projektu un pasākumu īstenošanai Vidzemes plānošanas reģionā”. Galvenais uzdevums ir 
paaugstināt speciālistu zināšanas, veicināt savstarpējo sadarbību un uzlabot prasmes kultūras 
projektu sagatavošanā. Vairāk par kultūras darbinieku mācībām lasiet šeit. 

Novembris un decembris solās būt pasākumiem un semināriem bagāti. Pašlaik interesentiem ir iespēja piedalīties 12 
pasākumos.  
Tā kā regulāri cenšamies piedāvāt arvien jaunus seminārus, tādēļ aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai VPR mājaslapas 
sadaļā - Semināri VPR. 
 Vidzemes plānošanas reģions Jūs aicina apmeklēt:  

 ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu sagatavošanas seminārus 
Valmierā un Cēsīs; 

 Semināru par Publisko iepirkumu likuma piemērošanu ES fondu projektu ieviešanā Cēsīs un Smiltenē; 

 Kursu „Projektu izstrāde un vadība” Valkā un Valmierā; 

 Semināru "Ar vietējo ģeodēzisko tīklu saistīto jautājumu skaidrojumi un pāreja uz jaunu augstuma sistēmu" Cēsīs; 

 Semināru "Dokumentu pārvaldība" Cēsīs; 

 Bezmaksas kursus „Koksnes resursi ilgtspējīgas siltumapgādes sistēmas nodrošināšanai” - 4. MODULI. 

 Seminārs „Vienlīdzīgas iespējas dzimumu līdztiesību, individualitātes un novecošanās aspektu integrēšana sociālo 
pakalpojumu jomā” Valmierā; 

 Seminārs par vides pieejamību „Universālais dizains” Valmierā; 

 Seminārs „Dokumentu pārvaldība” Cēsīs. 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/tehniska_palidziba_vidzemes_planosanas_regiona_es_fondu_informacijas_centra_darbibai_tp/vidzemes_sabiedrisko_attiecibu_specialisti_papildina_zinasanas/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/kapacitates_paaugstinasana_kulturas_nozares_projektu_un_pasakumu_istenosanai_vidzemes_planosanas_regiona/vidzemes_kulturas_darbinieki_apgust_jaunas_zinasanas_kulturas_projektu_izstrades_joma/
http://www.vidzeme.lv/lv/seminari_vpr/
http://www.vidzeme.lv/lv/kurss_projektu_izstrade_un_vadiba_valka/88_seminars_daudzdzivoklu_maju_siltumnoturibas_uzl/
http://www.vidzeme.lv/lv/kurss_projektu_izstrade_un_vadiba_valka/89_seminars_daudzdzivoklu_maju_siltumnoturibas_uzl/
http://www.vidzeme.lv/lv/kurss_projektu_izstrade_un_vadiba_valka/83_seminars_par_publisko_iepirkumu_likuma_piemeros/
http://www.vidzeme.lv/lv/kurss_projektu_izstrade_un_vadiba_valka/84_seminars_par_publisko_iepirkumu_likuma_piemeros/
http://www.vidzeme.lv/lv/kurss_projektu_izstrade_un_vadiba_valka/100_kurss_8222projektu_izstrade_un_vadiba8221_valk/
http://www.vidzeme.lv/lv/kurss_projektu_izstrade_un_vadiba_valka/101_kurss_8222projektu_izstrade_un_vadiba8221_valm/
http://www.vidzeme.lv/lv/kurss_projektu_izstrade_un_vadiba_valka/103_seminars_ar_vietejo_geodezisko_tiklu_saistito_/
http://www.vidzeme.lv/lv/kurss_projektu_izstrade_un_vadiba_valka/104_seminars_dokumentu_parvaldiba/
http://www.vidzeme.lv/lv/kurss_projektu_izstrade_un_vadiba_valka/97_bezmaksas_kursi_8222koksnes_resursi_ilgtspejiga/
http://www.vidzeme.lv/lv/kurss_projektu_izstrade_un_vadiba_valka/105_seminars_vienlidzigu_iespeju_dzimumu_lidztiesi/
http://www.vidzeme.lv/lv/kurss_projektu_izstrade_un_vadiba_valka/106_seminars_par_vides_pieejamibu_universalais_diz/
http://www.vidzeme.lv/lv/kurss_projektu_izstrade_un_vadiba_valka/104_seminars_dokumentu_parvaldiba/
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Par “VPR Jaunumi” 

“VPR Jaunumi” ir Vidzemes plānošanas reģiona izdevums, lai informētu par aktualitātēm reģionā 
un novados. 

Sagatavoja: Marta Cekule, Māra Rudīte, Anita Savoņi -Vaido, Vidzemes plānošanas reģiona 
sabiedrisko attiecību speciālistes (e-pasts: mara.rudite@vidzeme.lv, tālr.: 26454562) 

Citējot vai pārfrāzējot obligāta atsauce uz “VPR Jaunumi” 

Kultūras eksperte: 
Olita Landsmane 

 

 
 

 

 

VPR kultūras afiša 
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VPR JAUNUMI 

Septembris/Oktobris 2012 

Veiksmīgi noslēgusies Vidzemes Kultūras programma 2011 

Septembra beigās veiksmīgi noslēgusies Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) izstrādātā un īstenotā kultūras programma - 
Vidzemes Kultūras programma 2011. Atbalstīti un realizēti 20 projekti no 48 saņemtajiem projektu pieteikumiem. Šobrīd 
aktīvi norit darbs pie Vidzemes Kultūras programmas 2012 iesniegto projektu īstenošanas. Vairāk par kultūras programmu 
lasiet šeit. 

Vidzemes kultūras darbinieku konference 
Ar Vidzemes kultūras darbinieku konferenci 21. septembrī, Valmierā, noslēdzās Vidzemes mākslas un kultūras biedrības 
„Haritas” rīkotais diskusiju cikls par kultūras attīstību Vidzemē. Tajā ar prezentāciju par kultūras pārvaldību, koordināciju un 
attīstības tendencēm Vidzemes plānošanas reģionā piedalījās arī VPR kultūras eksperte Olita Landsmane. Plašāk par 
konferenci lasiet šeit. 
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mailto:mara.rudite@vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vidzemes_kulturas_programma_2012/veiksmigi_noslegusies_vidzemes_kulturas_programma_2011/
http://www.vidzeme.lv/lv/jaunumi/41/125474/
http://www.vidzeme.lv/lv/kulturas_zinas/41/125703/
http://www.amatasnovads.lv/?cat=12
http://www.vidzeme.lv/lv/kulturas_zinas/41/125696/
http://www.beverinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=category&id=61&Itemid=121
http://www.burtniekunovads.lv/notikumi/2012-09
http://www.cesis.lv/?p=4
http://new.cesvaine.lv/nov/index.php?page=520
http://www.ergli.lv/public/lat/aktualitates/pasakumi/
http://www.gulbene.lv/
http://www.jaunpiebalga.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=106
http://www.koceni.lv/lv/page/399
http://www.ligatne.lv/pasakumu-kalendars
http://www.lubana.lv/lv/kultra
http://www.madona.lv/lat/?ct=nozimigakie_pasakumi
http://www.mazsalaca.lv/lv/kultura
http://www.naukseni.lv/?lang=1&id=92
http://www.pargaujasnovads.lv/lv/aktualitates_5/
http://www.priekuli.lv/index.php?id=z
http://www.rauna.lv/index.php?p=5693&lang=1103
http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=11&l=lv
http://www.smiltene.lv/kultura
http://www.strencunovads.lv/aktualitates
http://valka.lv/pasakumi/category/kultura/
http://www.valmiera.lv/zina/kultura/menesa-pasakumi
http://www.varaklani.lv/category/afisa
http://www.vecpiebalga.lv/aktualitates
http://www.vecpiebalga.lv/aktualitates

