Vidzemes plānošanas reģiona
attīstības programmas 2021-2027

izstrāde

VPR AP izstrāde mērķis
• Izstrādāt Vidzemes plānošanas reģiona attīstības
programmu 2021.-2027. gadam, kurā noteikts rīcību
kopums reģiona ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai,
ņemot vērā:
• NAP 2027 noteiktos mērķus un prioritātes
• VPR IAS 2030;
• Nozaru politikas pamatnostādnes;
• VARAM konceptuālajā ziņojumā «Par administratīvo
reģionu izveidi» iekļautajiem priekšlikumiem
• Esošo situāciju reģionā
• Pašvaldību kapacitāti
• Pašvaldību iedzīvotāju vajadzības
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Vietējās
pašvaldības
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plānošanas
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Nozaru/ iestāžu darbības stratēģijas, budžeta plāni

Vietēja
līmeņa

Reģionāla
līmeņa

NAP 2021-2027

Nacionāla
līmeņa

TERITORIJAS DIMENSIJA

ES 2020

Eiropas
Savienības
līmenis

Reģiona attīstības plānošanas
dokumenti (spēkā esoši)
❑ Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2030 (apstiprināta 2015. gadā)
❑ Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programma
2014-2020. (apstiprināta 2015. gadā)
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STRATĒĢISKAIS IETVARS
Vidzemes stratēģiskais mērķis
Sekmēt līdzsvarotu reģiona sociālo, ekonomisko un teritoriālo attīstību, īstenojot uz
elastīgumu vērstu integrētu starpsektoru attīstības politiku kas nodrošina reģiona
ekonomisko un teritoriālo priekšrocību izmantošanu iedzīvotāju labklājības un
drošumspējas palielināšanai
Stratēģiskais virziens CILVĒKS
Uzlabot reģiona iedzīvotāju rīcībspējas un dzīves kvalitāti
Stratēģiskais virziens EKONOMIKA
Palielināt reģiona ekonomisko konkurētspēju, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un
palielinot ekonomisko ilgtspēju
Stratēģiskais virziens TERITORIJA
Uzlabot sasniedzamību, pieejamību un pievilcību
Saglabāt un attīstīt Vidzemes savdabīgo kultūrtelpu
Veidot ilgtspējīgu un labi funkcionējošu pilsētu tīklu, kas balstīts uz savstarpējās
sadarbības un papildinātības principiem
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CILVĒKS

Ilgtermiņa prioritātes
IAS1. Kvalitatīva, pieejama un daudzpusīga
izglītība
IAS2: Sociālā drošība un veselība

Vidēja termiņa prioritātes
1.1 Darba tirgus prasmju un uzņēmējspējas attīstība
2.1: Veselība
2.2: Sociālā drošība
3.1: Tematiskie tīklojumi un zināšanu pārnese

IAS3: Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un
inovāciju vide

3.2: Efektīva uzņēmējdarbības atbalsta sistēma

EKONOMIKA
IAS4: Ilgtspējīga
ekonomika

4.1: Ilgtspējīga energosistēma
4.2. Dabas kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana

IAS5: Sasniedzams reģions

5.1.Sabiedriskais transports un ceļi

IAS6: Vietu pievilcība

6.1. Ilgtspējīga un pievilcīga dzīves vide
6.2. Aktīva pilsoniskā līdzdalība un iesaistoša
kultūrvide

TERITORIJA

PRIORITĀTES
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Cilvēks

Ekonomika

Teritorija

Pārvaldība
Viedā specializācija

Pieejamība

HORIZONTĀLIE RĪCĪBU VIRZIENI

Veiksmes atslēga - laba pārvaldība
• “VPR sniedz atbalsta kompetenci

efektīviem un inovatīviem uz reģiona
teritoriju specifiku vērstiem publiskās
pārvaldes risinājumiem, mobilizējot
dažādas iesaistītās puses un institūcijas
kopīgai darbībai, sekmējot to efektīvāku
koordināciju, veidojot integrētus
risinājumus, kā arī stimulējot reģiona
attīstībai vajadzīgu zināšanu sistemātisku
uzkrāšanu un pārnesi.”

CILVĒKS

EKONOMIKA
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TERITORIJA

PĀRVALDĪBA
• Iesaistīto pušu un resursu mobilizācija kopīgai
rīcībai
• Vienota interešu pārstāvniecība
• Sadarbības risinājumi un modeļi reģionāli
koordinētu rīcību ieviešanai
• Tīklojumu veidošana un atbalsts
• Attīstībai vajadzīgu zināšanu sistemātiska
uzkrāšana un izplatīšana

Vidzemes PR strādā balstoties uz reģiona attīstības plānošanas
dokumentiem – Vidzeme 2030 un Attīstības programma 2015-2020

VPR ilgtermiņa prioritātes/NAP 2027 ietvars
Ilgtermiņa prioritātes

IAS1. Kvalitatīva, pieejama un daudzpusīga
izglītība

Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki
Zināšanas un prasmes personības un valsts
izaugsmei

IAS2: Sociālā drošība un veselība
IAS3: Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un
inovāciju vide
IAS4: Ilgtspējīga
ekonomika
IAS5: Sasniedzams reģions
IAS6: Vietu pievilcība

Uzņēmumu konkurētspēja un materialā
labklajība
Kvalitatīvas dzīves vide un teritoriju attīstība

Vienota, droša un atvērta sabiedrība

Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei
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Izstrādes process I
❑ 27.09.2019. attīstības padomes lēmums par VPR
Attīstības attīstības programmas 2021-2027 izstrādes
uzsākšanu
❑ VPR AP 2014-2020 vidusposma izvērtejums
❑ Lēmums par SIVN piemērošanu

❑ Konsultatīvā padome
❑ Tematiskās fokusgrupas

Izstrādes process II
❑ Izvērtējot esošās Attīstības programmas ietvaros
paveikto
❑ Izzinot iedzīvotāju un potenciālu jaunienācēju vajadzības,
intereses un viedokļus – anketēšana,
❑ Izvērtējot apstākļus un tendences reģionā, valstī un
pasaulē
❑ Modelējot un izvērtējot reģiona attīstības scenārijus pie
dažādiem apstākļiem, nosacījumiem, tendencēm
❑ Izvērtējot aktuālo interešu un vajadzību atspoguļošanos
esošos politikas plānošanas dokumentos
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Ieva Kalniņa
ieva.kalnina@vidzeme.lv
www.vidzeme.lv
Vidzeme – Ceļš ved augšup!

