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22. februārī Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) vadība 

piedalījās Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības 

komisijas sēdē, pārrunājot reģionālās attīstības 

aktualitātes. Plānošanas reģionu pārstāvji un Saeimas 

deputāti apsprieda arī Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas (VARAM) ieceri veidot pašvaldību 

sadarbības teritorijas. Līdzīgi kā plānošanas reģionu un 

daudzu Latvijas pašvaldību pārstāvjiem, arī Saeimas 

komisijas locekļiem ir šaubas, vai tiešām nepieciešams 

mākslīgi veidot 29 jaunas valsts un pašvaldību sadarbības 

teritorijas. 

Komisija pievienojās VPR viedoklim, ka pašvaldību 

sadarbības koordinēšana būtu jāuztic tieši plānošanas 

reģioniem, kuri vislabāk pārzina vietējo situāciju. 

Plānošanas reģionu loma un funkciju nodošana tiem ir 

jānostiprina likumdošanā. Jau kopš 2009. gada valdībā 

netiek risināts jautājums par valsts funkciju īstenošanu 

reģionālā līmenī. Mēs skaidri redzam, ka ir virkne funkciju, 

kuru efektivitāti varētu ievērojami paaugstināt, tās 

realizējot arī reģionālajā līmenī, piemēram, reģiona ceļu 

pārvaldību, sabiedriskā transporta organizēšanu, izglītības 

un kultūras nozari, sociālo un veselības aprūpi, kā arī civilo 

aizsardzību un citas funkcijas.  

 

Tikšanās ar Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 

deputātiem bija laba iespēja kliedēt nepamatotos 

argumentus par plānošanas reģionu darbības neefektivitāti. 

VPR ir ieviesis visus Valsts kontroles revīzijas ziņojuma 

ieteikumus, tādejādi nodrošinot finanšu līdzekļu 

izlietošanas lietderību un attīstības politikas ieviešanas 

efektivitāti plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu 

izpildē, atbilstoši šobrīd pieejamajam finansējumam. Valsts 

atbalsts šo dokumentu ieviešanā ir jāpalielina, ieviešot 

reģionālās attīstības finanšu programmu atbilstoši katra 

plānošanas reģiona attīstības programmai. 

Esam gandarīti, ka arī Valsts pārvaldes un pašvaldības 

komisijas deputāti redz plānošanas reģionus kā platformu 

pašvaldību sadarbības veicināšanai un valsts funkciju 

deleģēšanai reģionālā līmenī. Plānošanas reģionu ietvars ir 

atbilstošs, lai koordinētu valsts pārvaldes iestāžu un 

pašvaldību sadarbību, tomēr, nepiešķirot formālas 

kompetences un atbilstošas finanses, iespējas netiek 

pilnvērtīgi izmantotas. 

 

 

Nepieciešamībai deleģēt funkcijas plānošanas reģioniem pieaug 

atbalsts nacionālajā līmenī  

Vidzemes plānošanas reģiona 
Izdevums reizi 2 mēnešos 

VPR JAUNUMI 

Hardijs Vents 
VPR Attīstības padomes priekšsēdētājs 
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VPR izsludina kultūras projektu konkursu “Latvijas valsts mežu 

atbalstītajā Vidzemes kultūras programmā 2017”  

VIDZEMES KULTŪRAS PROGRAMMA 2017 

Kultūras iniciatīvu un ideju īstenošanai Vidzemē no 2017. 

gada 1. marta līdz 31. martam VPR izsludina kultūras 

projektu konkursu „Latvijas valsts mežu atbalstītā 

Vidzemes kultūras programma 2017”. Konkursā šogad būs 

pieejams finansējums 76 000 eiro apmērā. Atbalsts būs 

pieejams tādiem kultūras projektiem, kuri tiks sagatavoti 

atbilstoši programmas nolikumam, mērķim un prioritātēm 

un kurus plānots īstenot laika posmā no 2017. gada maija 

līdz 2017. gada 15. decembrim.  

2017. gadā Vidzemes kultūras programmas mērķis ir 

nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras 

procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot 

Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un 

kultūrvidi. 

Šī mērķa sasniegšanai paredzēts finansiāli atbalstīti tādus 

reģionālas un vietējas nozīmes projektus, kuru īstenošanā 

noteiktas sekojošas prioritātes: 

*Vidzemes iedzīvotāju vietējās identitātes stiprināšana, 

atbalstot kopienu iniciatīvas un iesaistot Vidzemes reģiona 

mērķauditoriju kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs; 

*Vidzemes kultūras mantojuma vērtību saglabāšana, 

pārmantošana un popularizēšana; 

*Radošo industriju attīstība, sadarbojoties dizaina 

speciālistiem, studentiem un Vidzemes amatniekiem; 

*Zināšanu pārnese, kas ietver gan zināšanu radīšanu, 

iegūšanu, uzkrāšanu, analīzi un izmantošanu, gan arī 

Vidzemes iedzīvotāju zināšanu pilnveidi un profesionālo 

izaugsmi. 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017. 

gada 31. martam plkst. 17:00. Projektu pieteikumi 

jāiesniedz VPR Cēsu birojā personīgi vai jānosūta pa pastu 

(pasta zīmogs ir piecas dienas pirms konkursa beigu 

termiņa). Adrese - Vidzemes plānošanas reģions, Jāņa 

Poruka iela 8 - 108, Cēsu novads, Cēsis, LV - 4101. 

Vidzemes kultūras programmas projektu konkursu jau 

desmito gadu rīko VPR saskaņā ar Valsts Kultūrkapitāla 

fonda padomes apstiprināto nolikumu un noslēgto līgumu. 

Vidzemes kultūras programmas finansējums saņemts Valsts 

kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā ""Latvijas valsts 

mežu" atbalsts kultūras programmām reģionos", piedaloties 

konkursā un par finansējumu konkurējot ar citiem 

reģioniem. 

Vidzemes kultūras programmas koordinatore Ieva Vītola 

uzsver: “Šī programma ir svarīgs finanšu instruments, kas 

sekmē un nodrošina kultūras procesu Vidzemē, tādejādi 

veidojot un saglabājot kultūrvidi ārpus galvaspilsētas. No 

2008. līdz 2016. gadam Vidzemē realizēti pavisam 305 

dažāda mēroga kultūras projekti, kultūras nozarei piesaistot 

vairāk nekā 475 000 eiro, kas ir ievērojama summa 

reģionālā kontekstā. Vidzemes kultūras programma ir 

būtiska iespēja reģiona kultūras organizatoriem saņemt 

atbalstu savām idejām, tādejādi pilnveidojot un uzturot 

kultūras notikumu piedāvājumu 

Vidzemē.”   

“Latvijas valsts mežu atbalstītās 

Vidzemes kultūras programmas 2017” 

nolikumu meklējiet šeit.  

 

 

 

 

 

Semināri par kultūras projektu pieteikumu 

sagatavošanu notiks: 

22.03. plkst. 11.00 Ērgļu Saieta namā (Ērgļi, Rīgas iela 5); 

23.03. plkst. 14.00 Valmieras Kultūras centra Kamerzālē 

(Valmiera, Rīgas iela 10). 

Papildu informācija: Ieva Vītola 

Vidzemes kultūras programmas koordinatore 

E-pasts: ieva.vitola@vidzeme.lv, tel.nr. 25670756  

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/latvijas_valsts_mezu_atbalstita_vidzemes_kulturas_programma_2017/vidzemes_planosanas_regions_izsludina_kulturas_projektu_konkursu_8220latvijas_valsts_mezu_atbalstitaja_vidzemes_kulturas_programma_20178221/
mailto:ieva.vitola@vidzeme.lv
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Drīz uzsāksies kandidātu izvirzīšana “Vidzemes stāsti 2017” nominācijām 

REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBA 

Reģionālajā attīstībā liela uzmanība jāpievērš mazām un 

attālinātām pašvaldībām  

Attālo un mazāk apdzīvoto pašvaldību atbalstam ir tikpat 

būtiska nozīme kā reģionālo un nacionālo centru 

stiprināšanai – par to liecina 26. janvāra Norvēģijas ekspertu 

un Vidzemes pašvaldību pārstāvju diskusija Auciemmuižā, 

Pārgaujas novadā.  

Norvēģu pieredze rāda, ka atbalsts mazajām un 

attālinātajām pašvaldībām ļauj pilnvērtīgāk izmantot tajās 

esošos resursus. Šajās pašvaldībās ir potenciāls izaugsmei, 

bet, nesniedzot papildus atbalstu, iespējas paliek 

neizmantotas, tādējādi tiek kavēta līdzsvarota valsts un 

reģionu attīstība.  

Atsevišķu pašvaldību attīstība nevar notikt atrauti no citām 

pašvaldībām un valsts, līdz ar to ir būtiski, ka pastāv spēcīgs 

reģionālais pārvaldes līmenis ar valsts deleģētām funkcijām 

un atbilstošu finansējumu reģiona attīstībai. VPR vienmēr ir 

apliecinājis gatavību realizēt reģionālās attīstības funkciju un 

nepieciešamību ieviest valsts reģionālās attīstības finanšu 

programmu, kas tiek realizēta katrā reģionā atbilstoši 

reģiona attīstības programmai, kā arī iesaistīties sarunās par 

jaunu funkciju pārņemšanu no ministrijām un citām tiešās 

pārvaldes institūcijām. Kā iepriekš atzinušas tās ministrijas, 

kuras izvēlējās sadarboties ar 

plānošanas reģioniem, funkciju 

deleģēšana ir bijusi veiksmīga. 

Vairāk lasīt šeit.  

Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju, VPR arī šogad organizēs 

uzņēmīgo un radošo vidzemnieku godināšanas svētkus. 

Aicinot ikvienu pašvaldību pieteikt sava novada uzņēmēju 

kādā no nosauktajām nominācijām, mēs apzināmies savu 

spēku un priekšrocības, paužam atzinību un iedvesmojam 

arī citus lieliem darbiem.  

Šogad iespējams pieteikt uzņēmējus šādām nominācijām: 

*Mājražotājs/amatnieks 2017; *Saimniecība 2017; 

*Eksportspēja 2017; *Atbildīgs uzņēmējs 2017; *Tūrisma 

uzņēmējs 2017; *Debija 2017; *Entuziasts 2017.  

Nominantu pieteikšana notiks laika posmā no 2017. gada 

20.marta līdz 30.aprīlim. 

Godināšanas svētku pasākums notiks 2017. gada  16. 

augustā “Vidzemnieku dārza svētku” 

ietvaros, un sagatavotie stāsti par 

nominantiem tiks publicēti drukātajā 

materiālā “Vidzemes stāsti 2017”. 

Aicinām sekot līdzi informācijai VPR 

mājaslapā!  

Ieva Kalniņa 
Teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāja 

Ina Miķelsone 
Vidzemes Uzņēmējdarbības centra vadītāja 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/130716/
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Jautājums par sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanu atsevišķās reģionālā maršrutu tīklu lotēs 2018.-

2021. gadā tika virzīts skatīšanai Sabiedriskā transporta 

padomes (STP) sēdē 3. februārī. Neskatoties uz daudziem 

iebildumiem no iesaistīto reģionu puses, tas tomēr tika 

iekļauts dienaskārtībā, norāda Jaunpiebalgas novada 

pašvaldības priekšsēdētājs un VPR Attīstības padomes 

pārstāvis STP Laimis Šāvējs.  

“Šis jautājums netika pienācīgi sagatavots skatīšanai, un 

netika ņemti vērā daudzi iebildumi no Vidzemes, Zemgales 

un Latgales plānošanas reģionu puses. Varēja just, ka 

lēmums par jaunu iepirkumu rīkošanu attiecīgajās lotēs tiktu 

pieņemts tik un tā, neskatoties uz reģionu iebildumiem,” 

atzīst L. Šāvējs. 

Lielākajai daļa pārvadātāju Latvijā līgumi ir spēkā līdz 2020. 

gada beigām, tomēr aptuveni 15 procentos no kopējā 

maršrutu tīkla līgumi noslēgsies jau šī gada izskaņā. VPR un 

daļa citu STP locekļu iebilst pret jauna iepirkuma rīkošanu, 

ko kā iespēju izskata valsts SIA “Autotransporta direkcija”. 

“Jauna iepirkuma rīkošana uz tik īsu periodu – trim gadiem – 

nav saprātīga. Ir risks, ka šāds konkurss noslēgtos bez 

rezultāta, jo pārvadātājiem nav izdevīgi ieguldīt resursus uz 

tik īsu laika periodu. Tādējādi 15% maršrutu tīkla paliktu bez 

lielākās pārvadājuma daļas līdz pat 2021. gada sākumam. To 

nedrīkst pieļaut, tāpat arī nebūtu loģiski samazināt 

kvalitātes prasības, lai piesaistītu konkursa dalībniekus, ja ir 

iespēja juridiski korekti pagarināt šobrīd spēkā esošos 

līgumus,” norāda L. Šāvējs. 

“Tā vietā mums ir jāturpina darbs pie pilnvērtīgāku 

nosacījumu izveides konkursam par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanu no 2021. gada. Šobrīd iesaistīto 

pušu vidū nav vienprātības par, 

piemēram, kvalitātes prasībām jaunajā 

konkursā,” piebilst Jaunpiebalgas novada 

pašvaldības priekšsēdētājs. 

 

 

 

Sabiedriskā transporta iepirkuma rīkošana uz  

trim gadiem nav saprātīga  

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS  

Sabiedriskā transporta pakalpojumu iepirkumu konkursu 

prasībām jābūt samērīgām  

27. janvārī, Kocēnu kultūras namā kārtējā Attīstības 

padomes sēdē pulcējās VPR pašvaldību vadītāji. Centrālais 

jautājums bija sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšana reģionos, un Vidzemes pašvaldību vadītājiem 

Attīstības padomes sēdē pievienojās valsts SIA 

“Autotransporta direkcija” pārstāvji. 

Lielākā daļa pasažieru pārvadātāju līgumu ir spēkā līdz 2020. 

gada 31. decembrim, taču aptuveni 15% no kopējā apjoma 

valstī ir ar īsāku termiņu, kas noslēdzas jau šogad vai 2018. 

gada pirmajā pusē. VPR skatījumā nav šķēršļu šo līgumu 

pagarināšanai līdz 2020. gada 31. decembrim, lai 

gaidāmajos konkursos par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu no 2021. gada 

visiem iespējamajiem dalībniekiem būtu 

taisnīgas un vienādas izredzes.  

Vairāk lasīt šeit.  

Inita Ozoliņa 
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Laimis Šāvējs 
VPR Attīstības padomes pārstāvis 

Sabiedriskā transporta padomē 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/130712/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/130712/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/130712/
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UZŅĒMĒJDARBĪBA VIDZEMĒ 

Tiekas stratēģiskās pārrunās “Mēs – uzņēmējam”  

Lai veiksmīgi attīstītu 

savstarpējo sadarbību 

starp Vidzemes 

izglītības un 

pētniecības iestādēm, 

Latvijas lauku konsultāciju centra, a/s “Attīstības finanšu 

institūcijas “Altum”, Biznesa inkubatoru, lauku partnerību, 

Latvijas Darba devēju konfederācijas un Vidzemes 

pašvaldības speciālistu, kuru ikdienas darbs saistīts ar 

uzņēmējdarbības jautājumiem, VPR Smiltenes tehnikumā 

aicināja visu minēto organizāciju pārstāvjus uz 

stratēģiskām pārrunām “Mēs – uzņēmējam”. 

“Šobrīd ir pieejams atbalsts gan uzņēmējdarbības 

uzsākšanai, gan attīstīšanai. Galvenais lai cilvēki iegūtu par 

to informāciju un prastu izmantot,” atzīst VPR Vidzemes 

uzņēmējdarbības centra vadītāja Ina Miķelsone, nosaucot 

nozares, kurām Vidzemē ir vislielākās izaugsmes iespējas - 

kvalitatīvu koksnes izstrādājumu ražošana, pārtikas un 

dzērienu ražošana, tūrisms, rehabilitācija, veselības 

aprūpe, informāciju tehnoloģijas un radošās industrijas. 

Pasākumā daudz tika diskutēts par darba vidē balstīto 

izglītību, kas palīdzētu jauniešos attīstīt uzņēmējdarbības 

spējas.  

Šobrīd VPR izstrādā investīciju objektu datu bāzi, kā arī 

kopīgu uzņēmējdarbības pasākumu kalendāru, kas dos 

ikvienam iespēju iegūt sev interesējošo 

informāciju par notikumiem Vidzemē – 

konkursiem, izstādēm un apmācībām.  

Pilnā raksta versija šeit.   

(Teksta autore: Baiba Vahere, Smiltenes 

tehnikums) 

 

Vidzemes reģiona uzņēmējdarbība - paraugstunda itāļu jauniešiem  

No februāra vidus Vidzemē ieradušies 14 jaunieši no Itālijas, 

lai praktizētos dažādos uzņēmumos, gūtu savu pirmo darba 

pieredzi, kā arī attīstītu starpkultūru komunikācijas prasmes. 

Pieredze citās valstīs ne tikai paplašina jauniešu 

redzeslauku, bet sniedz arī priekšstatu par Eiropas darba 

tirgus tendencēm un prasībām. Vienlaikus jaunieši prakses 

laikā iepazīst arī citu zemju kultūru, kā arī uzlabo angļu 

valodas zināšanas. Jāatzīst, ka jauniešu klātbūtne vietējos 

uzņēmumos ir patīkams izaicinājums arī uzņēmējiem – 

entuziastisko praktikantu zināšanas un skats no malas 

noder. VPR Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents 

savā uzrunā jauniešiem teica: “Mēs esam pagodināti, ka 

izvēlējāties Latviju kā vietu, kur smelties zināšanas un darba 

pieredzi! Gan jums, gan mums ir ko dot! Laiks, ko pavadīsim 

kopā noteikti būs lietderīgs abām pusēm 

– lai Vidzeme jūs iedvesmo!” 

Jaunieši praktizēsies Vidzemes reģiona 

organizācijās un uzņēmumos, kas saistīti 

ar tūrismu, mārketingu, ēdināšanas 

pakalpojumiem un sociālo sfēru. 

Maija Rieksta 
Projekta vadītāja 

Ina Miķelsone 
Vidzemes Uzņēmējdarbības centra vadītāja 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/130765/


 6 

www.vidzeme.lv 

VPR JAUNUMI 
Janvāris/Februāris 2017 

 

VPR 2016. gadā uzsāka Eiropas Savienības Baltijas jūras 

stratēģijas (EUSBSR) mūžizglītības jomas parauginiciatīvu 

(flagship initiative) BSR “SMART LIFE”. Šajā iniciatīvā aktīvi 

sadarbojas partneri no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas un 

Vācijas, lai kopīgi identificētu nepieciešamos uzlabojumus 

mūžizglītības jomā un strādātu pie to ieviešanas Baltijas 

jūras reģionā. 

Janvārī iesaistītās puses tikās jau trešo reizi, šoreiz sanāksme 

notika Viļņā (Lietuvā). Sanāksmes mērķis bija aplūkot 

aktualitātes mūžizglītības jomā, iepazīties ar atsevišķiem 

pētījumiem un mūžizglītības risinājumiem, kā arī pārrunāt 

projekta pieteikuma izstrādi par mūžizglītības sasaisti ar 

viedās specializācijas jomām, kas tiek gatavots uz Interreg 

Baltijas jūras reģiona programmas projektu sagatavošanas 

fonda konkursu. 

Sanāksmes ievaddaļā klātesošie iepazinās ar Lietuvas darba 

tirgus raksturojumu un sasaisti ar ekonomiku. Sanāksmes 

turpinājumā Šauļu Universitātes doktorante Rasa 

Reizgevičiene iepazīstināja ar pētījumu par darba tirgum 

nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Ir vērojamas 

divējādas situācijas – ir darbinieki ar ļoti konkurētspējīgām 

un vērtīgām prasmēm, bet tās netiek pielietotas viņu darba 

vietās, jo amati ir ar zemāku un ar neatbilstošu kvalifikāciju. 

Otra situācija – darbinieka zināšanas un kompetences ir 

pārāk zemas un neatbilstošas konkrētajam amatam un ir 

nepieciešams celt kvalifikāciju. Šādos gadījumos ir 

jānodrošina atbilstošs mūžizglītības programmu 

piedāvājums, ņemot vērā darba tirgus un uzņēmumu 

vajadzības. Savukārt piemēru moderno tehnoloģiju sasaistei 

ar esošo mūžizglītības piedāvājumu minēja Dr. Atis 

Kapenieks, proti, Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta 

„ebig3” ietvaros ir izstrādāta inovatīva tālmācības sistēma 

eBig3 un 11 tālmācības kursi, kuros bez maksas var mācīties 

ikviens cilvēks, kam pieejams dators ar interneta 

pieslēgumu, televizors un mobilais telefons. Ir izveidoti 

vienpadsmit tālmācības kursi: profesionālā saziņa, 

uzņēmējdarbības pamati, informācijas sabiedrība un 

tāldarbs, dators iesācējiem, dators lietotājiem, ainava dārzā, 

atjaunojamo meža resursu izmantošana, latviešu – 

lietuviešu saziņa, 23 lietas biznesa iesācējiem, interneta 

mārketings un reklāma, sociālie tīkli biznesa iesācējiem. isu 

tālmācības kursu izstrādē piedalījušās sešas universitātes 

(Rīgas Tehniskās universitāte, Liepājas Universitāte, Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte, Daugavpils Universitāte, 

Kauņas Tehniskā universitāte, Šauļu Universitāte) un Utenas 

darba tirgus mācību centrs. 

Tāpat dalībnieki aizsāka diskusiju par sadarbības platformas 

izstrādi mūžizglītības jomā, ar mērķi veicināt pieredzes 

apmaiņu un zināšanu pārnesi starp iesaistītajām pusēm. 

Klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar jau funkcionējošu 

platformu ES Baltijas jūras stratēģijas parauginiciatīvas 

“School 2 Work” piemēru. Šis ir viens no jautājumiem, kas 

tiks detalizētāk diskutēts kādā no nākamajām tikšanās 

reizēm. 

Darbs mūžizglītības jomas attīstībā turpinās – plānots 

iniciatīvas attīstībā iesaistīt citas 

dažādu līmeņu ieinteresētās 

puses – vietējā un nacionālā 

līmenī, publiskajā un privātajā 

sektorā. Nākamā darba grupas 

sanāksme notiks 2017. gada 

jūnijā. 

VPR ar Latvijas un ārvalstu kolēģiem pārrunā nepieciešamos 

uzlabojumus mūžizglītības jomā  

MŪŽIZGLĪTĪBA VIDZEMĒ 

Lelde Ābele 
Projektu vadītāja 

http://www.vidzeme.lv
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2017. gada 22. februārī Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā (VARAM) notika starpreģionu sadarbības 

programmas Interreg Europe 2014.-2020. gadam 

informatīvā diena, pulcējot esošos un potenciālos 

finansējuma saņēmējus. Pasākumā informēja par sadarbības 

iespējām Interreg Europe programmā un gaidāmo trešo 

projektu konkursu. VPR šajā seminārā iepazīstināja 

ar SWARE projekta pieredzi. Informatīvajā dienā piedalījās 

dalībnieki no nacionāla, reģionāla, vietēja līmeņa 

institūcijām, universitātēm, nevalstiskajām organizācijām un 

privātiem uzņēmumiem. VPR informēja par 

projekta “SWARE” (Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana 

ūdensceļu reģionos) īstenošanu, kura mērķis ir veicināt 

dabas un kultūras mantojuma integrētu pārvaldību 

iekšzemes ūdensceļu reģionos, lai radītu labāku līdzsvaru 

starp dabas resursu un kultūras mantojuma aizsardzību un 

ilgtspējīgu izmantošanu. Pasākuma laikā Latvijas projektu 

partneru vērsa uzmanību arī uz būtiskākajām lietām, kas 

pieredzes apmaiņas procesu un projekta īstenošanu padara 

efektīvāku un sniedz iespēju sasniegt projekta sākumā 

izvirzītos mērķus. 

VPR pārstāvis uzsvēra iespēju mācīties no sadarbības 

partneriem citās Eiropas valstīs, veidojot vispusīgāku 

politiku un sekmējot nozares attīstību kopumā. Kā nozīmīga 

tika minēta iesaistīto pušu sadarbība un līdzdalība politikas 

labo prakšu atlasē, pieredzes 

apmaiņā un rekomendāciju 

izstrādē politikas izmaiņām.  

Pilna teksta versija šeit. 

(Informācijas avots: 

www.varam.gov.lv)  

VPR izsludinājis atklātu konkursu, aicinot līdz 2017. gada 

20.martam pieteikties pretendentus Vidzemes reģiona 

deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017.-2020.gadam 

izstrādei. Konkursā aicinātas piedalīties gan fiziskas, gan 

juridiskas personas vai arī to apvienības, ja iepriekšējo 3 

gadu laikā (vai īsākā posmā, atkarībā no darbības 

uzsākšanas laika) tām bijusi pieredze politikas plānošanas 

dokumentu izstrādē, attīstības programmas izstrādē vai 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas dokumentu izstrādē. Darba 

izpildei nepieciešams komandā iekļaut projekta vadītāju DI 

plāna izstrādei, pakalpojumu attīstības ekspertu, sociālās 

jomas ekspertu sociālajā darbā. 

Deinstitucionalizācijas plāns jāizstrādā līdz  2017. gada 

31.oktobrim. 

Visa iepirkuma procedūras 

dokumentācija meklējama VPR 

mājaslapā www.vidzeme.lv, sadaļā 

Iepirkumi, kā arī ar to klātienē 

iespējams iepazīties VPR birojā Cēsīs, 

Jāņa Poruka ielā 8-108.  

Projektā „Vidzeme iekļauj” izsludināts konkurss DI plāna izstrādei 

Interreg Europe informatīvajā dienā  

prezentē SWARE projekta pieredzi 

Lelde Ābele 
Projekta vadītāja 

Ineta Puriņa 
Projekta vadītāja 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/130773/
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2017. gada sākums ir bijis aktīvs un ražīgs VPR ieviestā 

COSME programmas projekta “Pieci klasteri starpnozaru 

izcilībai (5FOREXCELLENCE)” partneriem – projektā iesaistīto 

klasteru vadītāji janvārī piedalījās starptautiskās klasteru 

stratēģiskās vadības apmācībā Tallinā un  februārī devās 

pieredzes apmaiņas vizītē pie klasteriem Austrijā.  

Pārstāvji no Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas 

klastera, Latvijas IT klastera, Latvijas Loģistikas klastera, 

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

piecu dienu ilgā apmācību kursā Tallinā no 9. līdz 13. 

janvārim apguva klasteru stratēģisko vadību un ārvalstu 

labās prakses piemērus. Apmācības vadīja pieredzējuši un 

starptautiski atzīti klasteru attīstības eksperti no Eiropas 

Klasteru Ekselences Fonda (European foundation for Cluster 

Excellence), kas atrodas Barselonā, Spānijā. Apmācībās tika 

aplūkoti klasteru stratēģiskās vadības un attīstības pamati 

vairākos mācību moduļos: klasteru iniciatīvu izvērtēšana un 

analīze, industrijas un tirgus analīze un segmentācija, 

klastera organizatoriskā un stratēģiskā vadība. No Latvijas 

augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera šajās apmācībās 

piedalījās valdes priekšsēdētājs Jānis Garančs (SIA “Aloja-

Starkelsen) un valdes loceklis Kristaps Ročāns (VPR). 

Apmācību ietvaros notika arī pieredzes apmaiņa un 

tīklošanās pasākums ar Igaunijas Klasteru kluba pārstāvjiem  

-  vairākiem dažādu nozaru Igaunijas klasteru vadītājiem. 

Apmācībās gūtās zināšanas un pieredze ļaus stratēģiskāk 

plānot klasteru turpmāko attīstību un uzlabot to vadības 

procesus, sekojot labākajiem ārvalstu piemēriem.  

Jau februārī projekta partneri kopā devās uz Austriju, 

pieredzes pārņemšanas vizītē uz “Business Upper Austria” 

klasteru organizāciju, kas vienotā sistēmā koordinē 10 

dažādu nozaru klasteru attīstību un savstarpējo starp-

industriju sadarbību. Vizītes laikā klasteri iepazinās ar  

“Business Upper Austria” izveides vēsturi, stratēģisko 

virzību, vadības struktūru, finansējumu, īstenotajiem 

projektiem un klasteru attīstības procesu vadības struktūru. 

Tie uzzināja par atbalsta instrumentiem, kas pieejami 

klasteriem Austrijā, lai veicinātu to biedru konkurētspēju un 

inovācijas spēju, kā arī sadarbību jaunu produktu, 

tehnoloģiju un pakalpojumu izstrādē starp uzņēmumiem, no 

dažādu nozaru klasteriem. “Business Upper Austria” sistēmā 

šobrīd darbojas 9 dažādu nozaru klasteri – auto-industrijas, 

tīro tehnoloģiju, IT, plastmasas, mehatronikas, medicīnas 

tehnoloģiju, mēbeļu un kokapstrādes, cilvēkresursu vadības 

un pārtikas klasteri. Latvijas augstvērtīgas un veselīgas 

pārtikas klasteri šajā vizītē pārstāvēja klastera valdes locekļi 

Alise Balgalve (SIA “Felici”) un Kristaps Ročāns (VPR). 

“5FOREXCELLENCE” projekta partneri Austrijas klasteru 

darbības pieredzi novērtēja kā izcilu piemēru stratēģiskai 

klasteru attīstībai un vadībai, no kuras var daudz mācīties un 

censties pārņemt šo praksi arī savos klasteros.  

VPR JAUNUMI 
Janvāris/Februāris 2017 
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"5FOREXCELLENCE" projektā iesaistītie klasteri gūst jaunas zināšanas par 

klasteru stratēģisko attīstību 

Kristaps Ročāns 
Projekta vadītājs 

http://www.vidzeme.lv
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Potenciālajiem tūristiem no Vācijas ir patiesa interese par 

mazajām Hanzas pilsētām un to tūrisma piedāvājumu. Par 

to varēja pārliecināties nesen notikušajā tūrisma izstādē 

“Reisen Hamburg” Vācijas pilsētā Hamburgā, kur mazās 

Hanzas pilsētas no Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas 

apvienojās kopējā stendā HANSA projekta ietvaros, lai 

popularizētu savu tūrisma piedāvājumu.  

Izstādes apmeklētāji labprāt izmantoja iespēju iepazīt 

projekta pilsētas un to piedāvājumus. Stendā tika 

prezentēts plašs tūrisma produktu klāsts – apmeklētājiem 

bija iespēja iegūt informāciju par aktīvo atpūtu, reģiona 

kulināro piedāvājumu un vēsturiskajiem pasākumiem 

projekta pilsētās.  

Izstādes viesi arī piedalījās projekta pilsētu vēsturei un 

tradīcijām raksturīgās aktivitātēs turpat, Hamburgā. 

Piemēram, amatnieks no Straupes rādīja koka trauku 

grebšanu, bet meistare no Limbažiem - dzijas vērpšanu, 

piedāvājot arī iemēģināt roku pie vērpjamā ratiņa.  

Stendā bija iespēja uzspēlēt atmiņas spēli ar skatiem no 

Pērnavas un satikt viduslaiku bruņinieku no Visbijas. 

Vīlande piedāvāja uzlaikot Hanzas laika tērpus, savukārt 

Kuldīga piesaistīja ar virtuālo spēli 

“Lido zivis”, kas izveidota par godu 

unikālam fenomenam, kad zivis, 

dodoties uz nārstošanas 

vietu, cenšas pārvarēt Eiropas 

platāko ūdenskritumu – Ventas 

rumbu. Vairāk lasiet šeit.  

Mazās Hanzas pilsētas raisa interesi  

tūrisma izstādē Vācijā  

Ilze Liepa 

Via Hanseatica koordinatore Latvijā 

Rūta Vasermane 

Projekta vadītāja 

Maršruta Via Hanseatica tūrisma piedāvājumu 

Latvijā popularizēs kaimiņzemē 

Starptautiskā tūrisma maršruta Via Hanseatica partnerība 

Latvijā 2017. gadā noteikusi jaunu mērķi—pastiprināti 

strādāt pie Vidzemes puses tūrisma piedāvājuma 

popularizēšanas kaimiņzemē Igaunijā. VPR vadībā tiks 

īstenotas vairākas aktivitātes, lai palielinātu tūristu plūsmu 

no Igaunijas. Starts noliktajam plānam aizsākās jau pagājušā 

gadā, organizējot Igaunijas tūroperatoru vizīti. Šogad darbs 

mērķtiecīgi tiek turpināts. Tūrisma maršrutam Igaunijas 

partnerība izveidojusi atsevišķu Facebook kontu. Ar Cēsu 

Tūrisma informācijas centra atbalstu tajā tika izsludināts 

konkurss igauņu valodā, balvā solot bezmaksas ekskursiju 

pilī 4 personām. Atsaucība bija liela, igauņi labprāt minēja, 

kur atrodas pils, kas redzama attēlā un nosaukta par vienu 

no skaistākajām pilīm Baltijas valstīs. Tādējādi pastarpināti 

atgādinājām, ka daudz skaistu vietu ir tepat— kaimiņos.  

Šogad plānotas arī vairākas publikācijas 

Igaunijas masu medijos. Tiks stiprināta 

sadarbība ar partneriem kaimiņvalstī, 

rosinot veidot kopīgus projektus un 

aktivitātes. Tūrisma maršrutam ir liels 

potenciāls kļūt par plaši pazīstamu 

tūrisma zīmolu Eiropā, tomēr nedrīkst 

nenovērtēt tos, kas atrodas tepat blakus 

un ir nozīmīga ienākošā tūrisma daļa.  

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/hanzas_vertibas_ilgtspejigai_sadarbibai_hansa/mazas_hanzas_pilsetas_raisa_interesi_turisma_izstade_vacija/
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2017. gada 19. - 20. janvārī VPR projektu vadītājs Kristaps 

Ročāns kopā ar Agroresursu un ekonomikas institūta 

zinātniskās padomes locekli Artu Kronbergu un Vides 

risinājumu institūta vides projektu grupas vadītāju Gati 

Eriņu piedalījās Zviedrijas Institūta finansēta projekta  “Zaļo 

inovāciju pārvaldība” (Green Innovation Governance) - GIG 

projekta atklāšanas sanāksmē, Krinova zinātnes parkā,  

Kristianstad, Zviedrijā. 

Projektu īsteno Zviedrijas Krinova zinātnes parks, un tajā kā 

partneri ir iesaistīti VPR, Līgatnes novada pašvaldība, 

Ukrainas Nacionālās akadēmijas fizikas institūts un Polijas 

Podkorpacie reģiona klasteris. Projekts tiek īstenots vienu 

gadu, un tā galvenais mērķis ir izveidot starptautisku 

sadarbības tīklu, kura ietvaros kopīgi izstrādāt lielāka 

apjoma projektus bio-ekonomikas inovāciju jomās ar 

uzsvaru uz risinājumiem klimata izmaiņās, ūdens resursu 

pārvaldībā un ilgtspējīgā pārtikas ražošanā. 

Projekta atklāšanas sanāksmes laikā Vidzemes pārstāvji 

iepazinās ar Krinova zinātnes parka un  biznesa inkubatora 

darbību un tā pieredzi attīstības projektu ieviešanā, 

aktivitātēm bio-ekonomikas jomās - biogāze, augstvērtīgas 

pārtikas ražošana, pārtikas atkritumu un pārtikas ražošanas 

blakusproduktu pārstrāde, ūdens resursu pārvaldība, kā arī 

pārtikas hakatona organizēšana. Ārvalstu partneri tika 

iepazīstināti ar VPR, tā pieredzi projektu īstenošanā, reģiona 

viedās specializācijas jomām un Latvijas augstvērtīgas un 

veselīgas pārtikas klasteri, kā arī ar Līgatnes novada 

pašvaldību un abu institūtu darbību bio-ekonomikas zaļo 

inovāciju jomā. 

Projekta partneri runāja par iespējamo lielāka apmēra 

projekta fokusu un tā finansēšanas iespējām, kā arī vienojās 

par divu nākošo sanāksmju norisi un tematiku. Jūnijā 

plānota partneru sanāksme Polijā, kuras mērķis būs 

iepazīties ar ūdens resursu pārvaldības inovatīviem 

risinājumiem. Savukārt oktobrī Vidzemē plānota noslēguma 

sanāksme, kuras laikā uzsvars būs uz 

ilgtspējīgas pārtikas ražošanas 

inovatīviem risinājumiem.  

Jauna partnerība Zaļo inovāciju pārvaldībai 

Kristaps Ročāns 
Projekta vadītājs 

http://www.vidzeme.lv


 11 

VPR JAUNUMI 
Janvāris/Februāris 2017 

 

www.vidzeme.lv PROJEKTU JAUNUMI 

Februārī  tika noslēgts līgums ar personu apvienību SIA 

“Ardenis”, SIA “Konsorts”, SIA “AC konsultācijas”, SIA 

“Reģionālie projekti” par Vidzemes reģiona mobilitātes 

investīciju plāna 2030 izstrādi.    

Eksperti apkopos  esošās statistikas datus, kā arī informāciju 

par  iepriekš veiktajiem  pētījumiem un projektiem  par 

transporta nozari VPR teritorijā un Latvijā. Darbā tiks sniegts 

sociālekonomiskās situācijas apraksts (demogrāfija, 

nodarbināta, reģionālais iekšzemes kopprodukts (IKP) un 

iezīmētas attīstības tendences. Transporta sistēmas 

raksturojumā atsevišķi aplūkos  sekojošus sistēmas 

elementus: transporta infrastruktūra, sabiedriskā transporta 

pakalpojumi, kravu pārvadājumi, nemotorizētie 

pārvietošanās veidi, satiksmes organizācija, akcentējot 

galvenos transporta sistēmas attīstības virzienus un 

veicamos uzdevumus. Pētījumu papildinās kartogrāfiskie un 

grafiskie materiāli. Plāns ir tematiskais teritorijas attīstības 

plānošanas dokuments, kurā tiks noteikts ietvars transporta 

sistēmas attīstībai. 

Plāna   izstrādes mērķis ir  uzlabot   iedzīvotāju un 

uzņēmumu piekļuvi pilsētu centriem un transporta 

mezgliem. Plāns palīdzēs pašvaldībām, valsts institūcijām, 

esošajiem uzņēmumiem un potenciālajiem investoriem 

transporta un  investīciju  plānošanas jomā. Tā   izstrādē 

aktīvi sadarbosimies  gan  ar Latvijas Republikas Satiksmes 

ministriju, VAS ,,Latvijas valsts ceļi ”, pašvaldībām un citām 

institūcijām, kas  darbojas transporta politikas plānošanas  

jomā, gan arī ar tuvāko ārvalstu  sadarbības partneri – 

Valgu. 

TENTacle  projekts (TEN-T 

pamattīkla koridoru kapitalizācija 

labklājībai, izaugsmei un kohēzijai) 

tiek īstenots  Interreg Baltijas jūras 

reģiona programmas 2014-2020 

ietvaros.   

TENTacle projektā uzsākta Vidzemes reģiona mobilitātes  

investīciju plāna 2030 izstrāde 

Rita Merca  
Projekta vadītāja 

SDI4Apps saņem Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas atzinību 

Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas organizētajā konferencē “Atvērtās 

tehnoloģijas izaugsmei” tika svinīgi pasniegtas Latvijas Atvērto tehnoloģiju 

asociācijas gada balvas par ieguldījumu atvērtu informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā un popularizēšanā. Balva tika pasniegta 3 

nominācijās: Atvērtākā iestāde, Izcilākais tehnoloģiju risinājums biznesā, kā arī 

Būtiskākais ieguldījums  tehnoloģiju popularizēšanā. 

VPR saņēma atzinību kategorijā Atvērtākā iestāde par 

atvērtības principu ievērošanu, ieviešot projektu 

"SDI4Apps". 

Kristaps Ročāns 
Projekta vadītājs 

http://www.vidzeme.lv
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Inovatīvi uzņēmēji Latvijā saskaras ar dažādiem 

izaicinājumiem sava biznesa attīstībā, īpaši lauku 

teritorijās. Izglītota darba spēka pieejamība, sakārtota 

infrastruktūra, ērta konsultatīvā un finanšu atbalsta 

pieejamība – tie ir svarīgi uzņēmējdarbību ietekmējošie 

faktori. Tieši šos aspektus mazie vidējie komersanti (MVK) 

nosauca kā vienu no izaicinājumiem, ar kuriem jāsaskaras 

darbā.  

9. februārī, Pārgaujas novada Ungurmuižā notika projekta 

“Reģionālie pasākumi darbības programmu 

inovācijai” (RATIO) darba grupas sanāksme, lai iepazītos 

ar projekta mērķiem, darba gaitu, lai uzsāktu diskusijas un 

sadarbību inovācijas politikas veidošanā lauku reģionos. 

Projekta darba grupā ir iesaistījušies inovāciju un 

uzņēmējdarbības jomas eksperti, uzņēmēji, Vides un 

reģionālās attīstības un Ekonomikas ministrijas pārstāvji, 

pašvaldību speciālisti, Latvijas augstvērtīgas un veselīgas 

pārtikas klastera, kā arī zinātniski un pētniecisko 

institūciju pārstāvji. Darba grupas diskusijā izskanēja 

daudz vērtīgu priekšlikumu. Taču viens no atslēgas 

vārdiem visā sarunā bija sadarbība - starp politikas 

veidotājiem, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, 

pašvaldībām un, protams, iesaistot pašus uzņēmējus. Kā 

uzsver projekta eksperte Irīna Kulitāne: “Trūkst 

sinerģiskas sadarbības starp dažādiem uzņēmējdarbības 

un inovāciju atbalsta instrumentiem, īpaši lauku 

teritorijās”.  

Tāpat tika diskutēts par to, kā padarīt inovāciju atbalsta 

instrumentus elastīgākus un piemērotākus reģiona un tā 

MVK specifiskām vajadzībām. Darba grupas priekšlikumi 

un idejas  būs labs pamats RATIO projektu mērķu 

sasniegšanai.  Vairāk lasīt šeit.  

RATIO: Uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu 

plānošanā jāizmanto decentralizēta pieeja  

Eko-inovatīviem uzņēmumiem būtu nepieciešami tādi 

atbalsta instrumenti, kas ļauj attīstīt produktu ilgākā laika 

posmā -  vairāku gadu garumā. Tas īpaši ir attiecināms uz 

lauksaimniecībā un mežsaimniecībā balstītām inovācijām, 

jo jāņem vērā dabiskie augu augšanas cikli.  

9. februārī kopā sanāca projekta SUPER darba grupa, lai 

veicinātu dialogu un diskusijas starp inovāciju un 

uzņēmējdarbības atbalsta politikas veidotājiem, sarunās 

iesaistot arī publisko un privāto sektoru.  

Iepriekš minēto secinājumu apstiprināja arī SIA „GAHA” 

pārstāvis Jānis Duks, kurš klātesošos iepazīstināja ar sava 

uzņēmuma attīstības ceļu, norādot, ka produktu testēšanas 

periods lauksaimniecībā ir ilgstošs, bet pieejamie atbalsta 

instrumenti pieprasa izmērāmus rezultātus īsākā laika 

posmā nekā to iespējams nodrošināt. Jāņa Duka 

uzņēmums nodarbojas ar bioloģiskās lauksaimniecības 

vajadzībām atbilstoša 

mēslojuma – humusa 

tehnoloģiskā procesa izstrādi un 

ražošanu. Pieredze, ar ko dalās 

uzņēmēji ir vērtīga, lai 

sagatavotu rekomendācijas, kas 

spētu risināt nozares 

problēmas.  

Vairāk lasīt šeit.  
Laima Engere 

RATIO un SUPER projektu vadītāja 

SUPER: Eko inovāciju attīstībai ir nepieciešami  

ilgtermiņa atbalsta instrumenti  

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/regionalie_pasakumi_darbibas_programmu_inovacijai_ratio/uznemejdarbibas_atbalsta_instrumentu_planosana_jaizmanto_decentralizeta_pieeja/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/atbalsts_eko_inovaciju_virzibai_starptautiskajos_tirgos_super/eko_inovaciju_attistibai_ir_nepieciesami_ilgtermina_atbalsta_instrumenti/
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Atpūties un baudi kultūru Vidzemes pusē!  
Jaunākais par notikumiem kultūrā 

www.vidzeme.lv/lv/kulturas_zinas/  

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

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

Facebook:VidzemesPlanosanasRegions  

KULTŪRAS AFIŠA 

http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/kulturas_zinas/
http://mazsalaca.lv/index.php
http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=11&l=lv
http://www.naukseni.lv/?lang=1&id=92
http://www.burtniekunovads.lv/public/
http://valka.lv/lv/kultura-2/calendar
http://www.strencunovads.lv/aktualitates
http://www.valmiera.lv/lv/kultura/menesa_pasakumi/
http://www.koceni.lv/kulturai
http://www.pargaujasnovads.lv/lv/pasakumi/
http://www.priekuli.lv/kulturas-iestades
http://www.smiltene.lv/kultura
http://www.apesnovads.lv/kultura-apes-novads/pasakumu-un-notikumu-plans-afisas/
http://www.aluksne.lv/pasakumi.php
http://www.gulbene.lv/lv/plan/cat.listevents/
http://www.rauna.lv/index.php?p=5693&lang=1103
http://www.jaunpiebalga.lv/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.vecpiebalga.lv/aktualitates
http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi
http://www.ligatne.lv/kultura
http://www.amatasnovads.lv/
http://www.ergli.lv/public/lat/aktualitates/pasakumi/
http://www.emadona.lv/?ct=kulturasnotikumi
http://www.lubana.lv/index.php/lv/homepage-3/kultura/izglitiba-6
http://www.cesvaine.lv/
http://www.varaklani.lv/category/afisa
http://www.beverinasnovads.lv/
mailto:ruta.vasermane@vidzeme.lv
mailto:janis.rubulis@vidzeme.lv
mailto:anita.abolina@vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv
https://twitter.com/VidzemesRegions
https://www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions/

