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Attīstības programmā, noteiksim vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopumu 

VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam izvirzīto ilgtermiņa 

stratēģisko uzstādījumu

īstenošanai, 

VPR AP izstrāde mērķis

Latvija 2030 – Latvijas ilgtspējīgas

attīstības stratēģija 2030.gadam

Stratēģiskais ietvars 

saglabājas (2030)

Reģiona vīzija 2030
Stratēģiskie mērķi (3)
Prioritātes (6)
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N o z a r u /  i e s t ā ž u  d a r b ī b a s  s t r a t ē ģ i j a s ,  b u d ž e t a  p l ā n i

„Atjaunotā ES 

Ilgtspējīgas 

attīstības 

stratēģija”

ES 2020

LATVIJA 2030
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reģiona IAS
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Attīstības 
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❑ Latvija 2030

❑ NAP 2027 noteiktos mērķus un prioritātes

❑ VPR IAS 2030;

❑ ES fondu Darbības programma 2021-2027

❑ Nozaru politikas pamatnostādnes;

❑ VARAM konceptuālajā ziņojumā «Par administratīvo reģionu izveidi» iekļautajiem 

priekšlikumiem

❑ Esošo situāciju reģionā

❑ Pašvaldību sniegtie priekšlikumi

VPR AP izstrāde ietvars



5SASKAŅOTĪBA: VALSTISKIE MĒRĶI vs VIETĒJĀS VAJADZĪBAS

Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam

Apstiprināts 02.07.2020

4 STRATĒĢISKIE MĒRĶI

6 Prioritātes

18 Rīcības virzieni
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SASKAŅOTĪBA: VALSTISKIE MĒRĶI vs VIETĒJĀS VAJADZĪBAS II

Nozaru politiku pamatnostādnēm 2021.-2027. gada plānošanas periodam

❑ES FONDU DARBĪBAS PROGRAMMA LAVIJAI 2021-2027;

❑Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam (apstiprinātas 26.11.2019);

❑Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027.

❑Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021. -2027. gadam

❑Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

❑Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam

❑Mājokļu pieejamības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam

❑Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam

❑Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam

❑Vides politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam

❑Meža un saistīto nozaru pamatnostādnes 2021.-2027.gadam



8STRATĒĢISKAIS 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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EkonomikaCilvēks Teritorija

Pārvaldība

Viedā specializācija

Pieejamība

KOPĪGĀ PIEEJA



10Veiksmes 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.”

• 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

CILVĒKS TERITORIJAEKONOMIKA

PĀRVALDĪBA

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



11Uzdevumi un papildus nosacījumi AP 2021-2027 izstrādei I

❑ Detalizēt Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam galvenos 

tematiskos virzienus ieguldījumu plānošanā:
- Reģionālās ekonomikas attīstība, t.sk. teritorijas specializācija uzņēmējdarbībā;

- Pakalpojumu efektivitātes uzlabošana;

- Plānošanas reģionu un pašvaldību administrācijas kapacitātes celšana

❑ Sniegt redzējumu par iespējamajiem reģionālajiem projektiem atbilstoši Reģionālās politikas

pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam paredzētajam īpatsvaram (30%) investīciju finansējuma novirzīt

uz rezultātiem balstītu reģionālā mēroga projektu īstenošanai.

❑ Sniegt redzējumu par viedajiem risinājumiem reģionā un reģionālās inovācijas, zināšanu un

tehnoloģiju pārneses platformas izveidi un attīstību - katrā plānošanas reģionā pilotprojekta veidā tiks 

ieviests jauna veida pakalpojums



12

Uzdevumi un papildus nosacījumi AP 2021-2027 izstrādei II

❑ Papildu nosacījumi, kas izriet no ES fondu darbības programmas iestrādēm, 

jānosaka funkcionālās pilsētu teritorijas, balstoties uz vienotu definīciju –

nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centri (pēc Latvija 2030) un to 

apkārtējās teritorijas (ITI pretendenti, 6% ERAF)



13VARAM konceptuālais ziņojums  
• Konceptuālo ziņojums «Par administratīvo reģionu izveidi» (izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegts

12.12.2020.) pamatojoties uz ministriju, tai skaitā LM un TM priekšlikumiem paredz sekojošas funkcijas 

nodot administratīvajiem reģioniem: 

Sociālā aizsardzība (LM): 

• veikt iedzīvotāju vajadzību izpēti un identificēt reģionā sociālo pakalpojumu klāstu; 

• koordinēt sociālo pakalpojumu vienmērīgu pārklājumu un plānot to attīstību reģiona teritorijā;

• metodiski vadīt un koordinēt sociālo pakalpojumu (sociālā darba, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas) 

sniedzēju darbu reģionā, sniedzot konsultācijas, organizējot apmācības, pieredzes apmaiņu un citas aktivitātes 

sociālo pakalpojumu sniedzēju darbības pilnveidei;

• izvērtēt reģiona teritorijā sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un koordinēt pašvaldību savstarpējo sadarbību un 

norēķinus sociālo pakalpojumu sniegšanā reģiona iedzīvotājiem;

• metodiski vadīt un koordinēt sociālās palīdzības un materiālā atbalsta sniegšanu iedzīvotājiem reģionā). 



14VARAM konceptuālais ziņojums II
Bērnu un ģimenes politika (TM un LM):

• Pasākumi, kas izriet no Bērnu tiesību aizsardzības likuma;

- vardarbībā cietušo bērnu, kā arī varmāku rehabilitācijas koordinēšana; 

- pašvaldību sadarbības grupu uzraudzība, izskatāmo jautājumu koordinēšana; 

- ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu saņemšanas koordinēšana, piemērotākā risinājuma meklēšana 

atbilstoši konkrētā bērna vajadzībām; 

• sevišķo aizbildņu kandidatūru izvirzīšana un iecelšanas koordinēšana;

Veselīga dzīvesveida veicināšana (VM):

• veicināt pašvaldību, VM un Slimību profilakses un kontroles centra sadarbību reģionālā līmenī veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanā
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❑ 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 I



16Izstrādes 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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