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Vidzemes plānošanas reģions

Vidzemes plānošanas reģions ir Vidzemes attīstības
vadības organizācija, kura pārstāv Vidzemes pašvaldību
intereses un īsteno reģiona attīstības stratēģijā un 
programmā balstītas, reģiona attīstībai būtiskas
iniciatīvas un projektus
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Reģiona attīstības stratēģiskie virzieni

CILVĒKS EKONOMIKA TERITORIJA

Šobrīd VPR ieviešanā vai izstrādes fāzē kopā ir vairāk kā  20 

dažādi attīstības projekti, kas sniedz ieguldījumu šo 

stratēģisko virzienu prioritāšu mērķu sasniegšanā
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2016. gadā no 10 vidēja termiņa prioritātēm uzsākta 9 

prioritāšu ieviešana un tiek īstenoti projekti

1.1. Darba tirgus prasmju un uzņēmējspējas attīstība

2.1. Veselība

2.2. Sociālā drošība

3.1. Tematiskie tīklojumi un zināšanu pārnese

3.2. Efektīva uzņēmējdarbības atbalsta sistēma

4.1. Ilgtspējīga energosistēma

4.2. Dabas kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana

5.1. Sabiedriskais transports un ceļi

6.1. Ilgtspējīga un pievilcīga dzīves vide

6.2. Iesaistoša kultūrvide
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Stratēģiskais virziens – CILVĒKS
Projektu piemēri Prioritātēs: 

1.1. Darba tirgus prasmju un uzņēmējspējas attīstība
2.2. Sociālā drošība

• ES Baltijas jūras stratēģijas

parauginiciatīva «Smart Life»

• ESF Projekts «Vidzeme iekļauj»
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Stratēģiskais virziens – EKONOMIKA
Projektu piemēri Prioritātēs: 

3.1. Tematiskie tīklojumi un zināšanu pārnese

3.2. Efektīva uzņēmējdarbības atbalsta sistēma

COSME programmas projekts «5FOREXCELLENCE» (   

klasteru ekselence)

INTERREG Europe pogrammas projekti:

• «Destination SMEs» (tūrisma galamērķu pārvaldība)

• «SUPER» (eko-inovāciju attīstība un internacionalizācija )

• «RATIO»  ( inovācijas lauku reģionos) 

• «Inno Infra Share» ( R&D pieejamība industrijai)

• «ecoRIS3» (viedā specializācija un uzņēmējdarbība) 

+ vairāki projekti izstrādes vai iesniegšanas stadijā INTERREG 

BSR, Horizon 2020 un INTERREG EST-LAT programmās
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Stratēģiskais virziens – EKONOMIKA
Projektu piemēri Prioritātēs: 

4.1 Ilgtspējīga energosistēma
4.2.Dabas kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana

• Horizon 2020 programmas projekts «PANEL2050» 

(energoefektivitāte)

• INTERREG Europe pogrammas projekts «SWARE» (mantojuma 

ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos)

• INTERREG Central Baltic programmas projekts «INSURE» 

(inovatīva, ilgtspējīga piesārņoto vietu attīrīšana)

+ vairāki projekti izstrādes vai iesniegšanas stadijā INTERREG 

BSR un INTERREG EST-LAT programmās
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Stratēģiskais virziens – TERITORIJA
Projektu piemēri Prioritātēs: 

5.1 Sabiedriskais transports un ceļi
6.1. Ilgtspējīga un pievilcīga dzīves vide
6.2. Iesaistoša kultūrvide

• INTERREG BSR programmas projekts «TENTacle» (reģiona 

moblitātes plāns un integrācija TENT tīklos)

• INTERREG Central Baltic projekts «HANSA»  (Hanazas savienības 

tematiskā tūrisma attīstība)

• EU CIP programmas projelkts «SDI4Apps» (atvērto datu 

izmantošana)

• ViaHanseatca inciatīva

• Vidzemes Kultūras programma (īstenoti 48 kultūras projekti)

+ vairāki projekti izstrādes vai iesniegšanas stadijā INTERREG 

BSR un INTERREG EST-LAT programmās
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ATVĒRTO DATU IZMANTOŠANAS 

POTENCIĀLS VAIRĀKĀS JOMĀS:

IZGLĪTĪBA, SOCIĀLĀ JOMA, EKONOMIKA, 

INOVĀCIJAS, TŪRISMS, ATTĪSTĪBAS 

PLĀNOŠANA, DABAS AIZSARDZĪBA UN 

KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA 

SAGLABĀŠANA, ENERGOEFEKTIVITĀTE UN 

TRANSPORTA PLĀNOŠANA  u.c.


