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Metodiskie materiāli, ziņojumi, izvērtējumi:

izvērtējums par publisko pakalpojumu klāstu Latvijā: par publisko individuālo pakalpojumu pieejamību Latvijā un par
valsts administratīvo pakalpojumu klāsta pieejamību Latvijā
ziņojums par Latvijas vietējo kopienu attīstību
vadlīnijas teritoriju attīstībā iesaistīto organizāciju attīstības plānošanas dokumentu izstrādei
ziņojums par mazo un vidēji lielo pilsētu izaicinājumiem, ekonomiskās attīstības potenciālu, ietekmi uz kopējo teritoriālo
attīstību gan Latvijas, gan ES mērogā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem
metodiskais materiāls (vadlīnijas) par teritorijas attīstības un budžeta plānošanas sasaisti
publisko ūdeņu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas pašvaldībām
Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013. gadam īstenošanas izvērtējums
Ziņojums "Par valsts atbalsta piemērošanu uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem"

Attīstības plānošanas dokumenti:
Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma
Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma
Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma
Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma
Latgales plānošanas reģiona publisko pakalpojumu attīstības koncepcija
Rīcības plāns Latgales plānošanas reģiona attīstībai 2015.-2017.gadam
Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei
Četru Latvijas plānošanas reģionu (Kurzemes, Vidzemes, Rīgas, Zemgales) ilgtspējīgas attīstības stratēģiju bukleti latviešu
valodā
Četru Latvijas plānošanas reģionu (Kurzemes, Vidzemes, Rīgas, Zemgales) ilgtspējīgas attīstības stratēģiju bukleti angļu valodā

Citi materiāli:
Pieredzes stāsti
Video par projekta rezultātiem

Pasākumu video arhīvs:
Projekta noslēguma konference 2016.gada 13.oktobrī: 1.daļa un 2.daļa
Seminārs par valsts atbalsta nosacījumu piemērošanu 2016.gada 16.novembrī: 1.daļa, 2.daļa un 3.daļa

Notikumu fotogalerijas:
13.10.2016. VARAM organizēta konference par Norvēģu finanšu instrumenta sniegto ieguldījumu Latvijas reģionu attīstībā
15.08.2016. - 17.08.2016. Vasaras skola 2016 Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem
29.10.2015. - 30.10.2015. Konference „Latvijas reģionu attīstības izaicinājumi un to risinājumi” Bauskā
11.02.2015. Seminārs NFI projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas
kapacitātes palielināšana un attīstības plānošana” ietvaros

Preses relīzes:
30.11.2016. Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu pilnveidotas Latvijas reģionu un pašvaldību pārstāvju zināšanas un
prasmes integrētai attīstības plānošanai
17.11.2016. Noslēdzies VARAM organizētais seminārs par valsts atbalsta nosacījumu piemērošanu pašvaldību uzņēmējdarbības
projektos
16.11.2016. Valdība apstiprina valsts ilgtermiņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras
attīstībai līdz 2030.gadam
01.11.2016. VARAM aicina uz semināru par valsts atbalsta nosacījumu piemērošanu pašvaldību uzņēmējdarbības projektos
21.10.2016. VARAM, Vidzemes plānošanas reģiona un pašvaldību pārstāvji Norvēģijā gūst pieredzi publisko ūdeņu
apsaimniekošanas jomā
12.10.2016. VARAM konferencē izvērtēs Norvēģu finanšu instrumenta sniegto ieguldījumu Latvijas reģionu attīstībā
18.08.2016. Sekmīgi noslēgusies pirmā VARAM organizētā Vasaras skola Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas
speciālistiem
16.08.2016. Pirmajā Vasaras skolā Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas speciālisti pilnveido profesionālās prasmes
12.08.2016. Ikšķiles novadā notiks VARAM organizēta Vasaras skola pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem
25.07.2016. Aicinām pieteikties Latvijas attīstības plānošanas speciālistu nometnei – Vasaras skolai 2016
10.06.2016. VARAM iepazīstinās pašvaldības ar Piekrastes infrastruktūras tematisko plānojumu
30.03.2016. Latvijas un Norvēģijas pašvaldības paraksta apliecinājumu par nodomiem sadarboties arī turpmāk
19.02.2016. Aizvadīts publicitātes seminārs par Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei izstrādi
05.02.2016. VARAM aicina 18. februārī uz Piekrastes plānojuma projekta izstrādes noslēguma semināru
27.11.2015. Septiņu Vidzemes reģiona pašvaldību vadītāji darba vizītes laikā viesojās Norvēģijā
04.11.2015. VARAM aicina uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei publisko apspriešanu Saulkrastos
02.11.2015. VARAM aicina uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei publisko apspriešanu Jūrmalā
28.10.2015. VARAM organizē konferenci par izaicinājumiem un risinājumiem Latvijas reģionu attīstībai
27.10.2015. VARAM aicina uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei publisko apspriešanu Ventspilī

27.10.2015. Aicinām uz 5 semināriem reģionos par sasaistes izveidošanu starp attīstības un budžeta plānošanu
23.10.2015. VARAM aicina uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei publisko apspriešanu Liepājā
16.10.2015. VARAM uzsāk Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei publisko apspriešanu
06.10.2015. VARAM organizē konferenci „Latvijas reģionu attīstības izaicinājumi un to risinājumi”
24.09.2015. Latvijas un Norvēģijas eksperti dalījās labās prakses piemēriem attīstības plānošanā
17.09.2015. Notiks pašvaldību sadarbības un vietējo kopienu apmācību programmu noslēdzošais seminārs
10.09.2015. Aizvadīts Latvijas un Norvēģijas pašvaldību ekspertu pieredzes apmaiņas pasākums
07.09.2015. Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki tiksies ar kolēģiem no Norvēģijas
25.06.2015. Pētījumi apstiprina, ka demogrāfiskā situācija ir galvenais drauds reģionu attīstībai: nepieciešams rūpīgi plānot
resursus
29.05.2015. Daugavpilī noticis Latvijas un Norvēģijas pašvaldību stratēģisko partnerību veidošanas seminārs un pieredzes
apmaiņas pasākums
15.05.2015. Aizvadīta Norvēģijas ekspertu pieredzes apmaiņa Engures novada, Jūrmalas un Rīgas pilsētu domēs par
piekrastes attīstību
12.05.2015. Investīciju piesaistei top valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei
23.04.2015. VARAM aicina pašvaldību darbiniekus uz starp-pašvaldību sadarbības apmācības semināru ciklu
24.03.2015. Aizvadīts noslēdzošais Latvijas pašvaldību pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju projekta* ietvaros
17.03.2015. Latvijas pašvaldību pārstāvji ar VARAM atbalstu Norvēģijā turpinās gūt pieredzi teritorijas attīstības plānošanā
17.02.2015. VARAM turpina pašvaldību pārstāvju izglītošanu attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanā
02.02.2015. VARAM aicina pašvaldību pārstāvjus uz kapacitātes stiprināšanas semināru
23.01.2015. Pieejami VARAM izvērtējuma pirmie dati par izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Latvijas
reģionos
12.01.2015. VARAM Latvijas reģionu iedzīvotājus aicina piedalīties apmācību seminārā „Nākotnes pilsētas spēle”
06.01.2015. Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu 2014.gadā stiprināta Latvijas pašvaldību un plānošanas reģionu
teritorijas attīstības plānošanas kapacitāte
28.11.2014. Norvēģijas attīstības plānošanas eksperti iepazīstas ar Latvijas pieredzi
14.11.2014. Dundagā notiks seminārs par piekrastes attīstības jautājumiem
14.05.2014. Par projekta Latvijas ekspertu vizīti uz Ostfollas reģionu (Norvēģija)
10.04.2014. Ministrs R.Naudiņš atklās konferenci par attīstības plānošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu reģionos un
pašvaldībās

Visas projekta aktualitātes un papildus informācija pieejama latviešu valodā šeit, bet angļu valodā - šeit.

https://www.varam.gov.lv/lv/projekta-rezultati

