VIDZEMES PLĀNOŠANAS
REĢIONA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2022 – 2027
PIELIKUMS Nr.2
2022

RĪCĪBU PLĀNS
Prioritāte C1. Pieejama izglītība
Rīcības virziens 1) Sadarbība izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā visos izglītības līmeņos
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

Uzdevums: a) Stiprināt sadarbību izglītības pārvaldības jautājumos
Sadarbības un dialoga veidošana izglītības pārvaldības
jautājumos (sadarbības platforma)
Priekšnoteikums: ir pieejams finansējums reģionam (cilvēks)
Koordinēta un saskaņota izglītības piedāvājuma veidošana
Koordinēta interešu pārstāvniecība kopīgo problēmu
risināšanai (pedagogu atalgojums u.c.)

VPR, pašvaldības (vada
platformu rotējošā prezidentūrā)

Patstāvīgi

VB, ES fondi

Izveidota platforma
Regulāras tikšanās (2 x gadā?)

VPR, pašvaldības
VPR, pašvaldības

Patstāvīgi
Patstāvīgi

VB, ES fondi
VB, ES fondi

Izglītības vadības situācijas regulāra uzraudzība un izpēte

VPR, pašvaldības, augstākās
izglītības iestādes, pētnieciskās
institūcijas
VPR, pašvaldības, izglītības
iestādes, darba devēji, karjeras
konsultanti, NVA, VIAA, LLKC

Patstāvīgi

VB, ES fondi

Tikšanās, diskusijas
Tikšanās
Iesniegti priekšlikumi,
atzinumi
Analītiski pārskati
Ziņojumi

Patstāvīgi

VB, ES fondi

Rosināt vienota, reģionāla skatījuma par mūžizglītības
koordināciju izveidi (kāds ir piedāvājums, kur pieejams, kas
trūkst)

Tikšanās
Iesniegti priekšlikumi,
atzinumi

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Kopīgu programmu un projektu īstenošanu, kur piedalās vairāki novadi/iestādes
Izglītības pārvaldības tīkla optimizāciju reģiona pašvaldībās
Sadarbību starp pašvaldībām vispārizglītojošo skolu tīkla teritoriālā pārklājuma plānošanā,
tai skaitā plānojot ar skolu centralizāciju saistītas infrastruktūras izveidi (piemēram,
dienesta viesnīcas)

Pašvaldības
Pašvaldības
Pašvaldības

2
VPR Attīstības programma 2022-2027, Pielikums Nr.2

Rīcības

Īstenotājs

Uzdevums: b) Veidot pieejamu, elastīgu un viegli īstenojamu mācību procesu
Sadarbības / iniciatīvu procesa organizēšana un uzturēšana, VPR, pašvaldības, izglītības
piemēram, ideju bankas, līderu programmas īstenošana
iestādes, darba devēji
Koordinēta interešu pārstāvniecība izglītības jautājumos
VPR, pašvaldības, izglītības
(tiesiskā regulējuma izmaiņām)
iestādes

Laika periods

Finanšu
avots

Iznākuma rādītājs

Pastāvīgi

PSP

Īstenotas sadarbības iniciatīvas

Pastāvīgi

VB

Tikšanās
Iesniegti priekšlikumi, atzinumi

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Līderības un mentoringa veicināšanas atbalsta
programmas īstenošana izglītības jomā

Izglītības iestādes, darba devēji,
karjeras konsultanti,
pašvaldības, NVA
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Rīcības virziens 2) Izglītības, prasmju un mūžizglītības piedāvājuma atbilstība darba tirgus prasībām un tendencēm:
Rīcības
Īstenotājs
Laika periods
Finanšu avots Iznākuma rādītājs
Uzdevums: a) Veicināt izglītības piedāvājuma atbilstību reģiona RIS3 jomām, darba tirgus pieprasījumam un attīstības tendencēm
Sadarbības un dialoga veidošana jautājumos par
VPR, pašvaldības, izglītības
VB
Tikšanās, diskusijas
Pastāvīgi
izglītības piedāvājuma atbilstību pieprasījumam un
iestādes, darba devēji, karjeras
mācību procesa uzlabošanu (sadarbības platforma)
konsultanti, NVA
Reģionāla izglītības iestāžu specializācijas
AII, PI, pašvaldības, VPR,
Tikšanās, diskusijas
Pastāvīgi
VB, ES fondi
plānošana, balstoties uz attīstības tendenču,
pašvaldības, uzņēmēju
Lēmumi
reģiona RIS3 jomām un uzņēmumu vajadzību
organizācijas, IZM, EM
Uzlabotas izglītības programmas
reģiona mērogā analīzi
Ar izglītības piedāvājumu un pieprasījumu saistītu
VPR, augstākās izglītības
Analītiski pārskati
Pastāvīgi
VB, ES fondi
datu un statistikas apkopošana, reģiona mēroga
iestādes, pētniecības
Ziņojumi
analīze
institūcijas, pašvaldības
Profesionālās izglītības skolu piedāvājuma
VPR, pašvaldības, izglītības
Tikšanās
Pastāvīgi
VB, ES fondi
koordinācija reģiona mērogā
iestādes, darba devēji
Lēmumi
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Pasākumu īstenošanu, kas vērsti uz darba vidē
balstītas izglītības risinājumu attīstību
Infrastruktūras nodrošināšana atbilstoši
specializācijai

Izglītības iestādes, darba devēji,
karjeras konsultanti,
pašvaldības, NVA
AII, PI, pašvaldības
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Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu
avots

Iznākuma rādītājs

Uzdevums: b) Veicināt nodarbināto zināšanu un prasmju pilnveidi
Veicināt reģionāla starpnozaru prasmju fonda izveidi

VPR, uzņēmēju organizācijas

2022-2027

ESF (TPF)

Tūrisma un atpūtas pakalpojumu sniedzēju zināšanu un
prasmju attīstība (svešvalodu, viesmīlības, digitalizācijas
prasmes u.c.)

VPR, tūrisma uzņēmēji,
uzņēmēju organizācijas,
izglītības iestādes

2021-2027

PSP

Reģionāls starpnozaru prasmju
fonds
Prasmju fonda apmācībās
apmācīto skaits
Apmācīto skaits

2021-2027

PSP

Analītisks pārskats

2021-2027

PSP

Analītiski pārskati
Pētījumi, ziņojumi

Uzdevums c) Veidot ikvienam pieejamu karjeras attīstības atbalsta sistēmu
Esošās karjeras attīstības atbalsta sistēmas analīze,
veidojot to no lietotāja vajadzību skatījuma

VPR, izglītības iestādes, darba
devēji, karjeras konsultanti,
pašvaldības, NVA
Vidzemes Augstskola,
pašvaldības, VPR, VIAA, NVA,
uzņēmēji, IzM,

Darba tirgus piedāvājuma un pieprasījuma un attīstības
tendenču analīze

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Atbalsts jauniešu karjeras attīstībai, piemēram, veidojot vienas pieturas
jauniešu atbalsta kontaktpunktus sociālo, darba u.c. prasmju attīstībai
(Somijas piemērs Ohjaamo One-stop Guidance centres)
Karjeras attīstības atbalsta risinājumi

Pašvaldības, IzM

Izglītības iestādes, darba devēji,
karjeras konsultanti, pašvaldības, NVA

Uzdevums: d) Veicināt mūžizglītību, attīstot kompetences, kas nepieciešamas pašpilnveidei un profesionālai pilnveidei
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Saišu veidošanu starp dažādām karjeras atbalsta
sistēmām

Pašvaldības, izglītības iestādes, darba devēji, karjeras
konsultanti, NVA
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Rīcības virziens 3) Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības vides attīstība
Uzdevums: a) Veicināt mūsdienīgu tehnoloģiju pieejamību mācību procesā ikvienam visā reģiona teritorijā
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Modernu digitālu mācību līdzekļu / platformu
pieejamība (bez maksas)
Izglītības procesa tehnoloģiskais nodrošinājums
digitalizācijai, tehnoloģiju modernizēšana
“Mācīšanās darot” principa ieviešana izglītības
procesā
Personalizēta darba vide gan skolotājam, gan
skolēnam

Pašvaldības, izglītības iestādes
Pašvaldības, izglītības iestādes
Pašvaldības, izglītības iestādes
Pašvaldības, izglītības iestādes

Uzdevums: b) Veicināt ikviena vajadzībām atbilstošas izglītības vides pieejamību
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Pasākumi, kas vērsti uz speciālistu / atbalsta
personāla nodrošināšanu
Atbilstošu, iekļaujošu izglītības programmu / kursu
īstenošana
Transporta nodrošinājums nokļūšanai skolā
Digitāli risinājumi bērniem ar mācīšanās
traucējumiem

Pašvaldības, izglītības iestādes
Pašvaldības, izglītības iestādes
Pašvaldības, izglītības iestādes
Pašvaldības, izglītības iestādes

Uzdevums: c) Veidot mūsdienīgu mācību vidi, t.sk. kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Mācību procesam un atpūtas brīžiem atbilstošas
infrastruktūras izveide
Pasākumu īstenošana, kas vērsti uz ērtu, radošu,
ergonomisku izkārtojumu un mācību vidi

Pašvaldības, izglītības iestādes
Pašvaldības, izglītības iestādes

6
VPR Attīstības programma 2022-2027, Pielikums Nr.2

Atbalsts brīvpusdienu nodrošinājumam
sākumskolās
Pasākumu īstenošana, kas vērsti uz izglītības
speciālistu kapacitātes stiprināšanu, sadarbību,
motivācijas un atbalsta sistēmas izveidei.
Pasākumi, kas vērsti uz izglītības satura pilnveidi
t.sk. STEM priekšmetos
Pasākumi, kas vērsti uz pirmsskolas izglītības
iestāžu mūsdienīgas un kvalitatīvas vides izveidi
Profesionālo izglītības iestāžu un augstskolas
infrastruktūras pilnveidošana

Pašvaldības, izglītības iestādes
Pašvaldības, izglītības iestādes

Pašvaldības, izglītības iestādes
Pašvaldības, izglītības iestādes
Pašvaldības, profesionālās
izglītības iestādes, augstskolas

Uzdevums: d) Veicināt vietējo resursu (uzņēmēji, pašvaldība, daba) izmantošanu mācību procesā
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Labo piemēru popularizēšana, lai iedrošinātu arī
citus uzņēmējus iesaistīties mācību procesā / saturā
Datu bāzes izveide ar uzņēmēju piedāvājumu
Motivējošu pasākumu īstenošana uzņēmējiem, lai
motivētu tos vairāk iesaistīties mācību procesā
Vecāku - uzņēmēju iesaiste mācību procesā

VPR, pašvaldības, izglītības
iestādes
VPR, pašvaldības, izglītības
iestādes
Pašvaldības, izglītības iestādes
Pašvaldības, izglītības iestādes
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Prioritāte C2. Droša, iekļaujoša un vesela sabiedrība
Rīcības virziens 1) Veselības veicināšanas un aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstība:
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

2021-2027

PSP

Īstenotās iniciatīvas

Apmācības, izglītojoši
pasākumi
Apmācības, izglītojoši
pasākumi

Uzdevums: a) Veselības veicināšanas un aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšana
Veicināt kvalitatīvas vietējās izcelsmes pārtikas pieejamību
patērētājiem, attīstot vietējās pārtikas ķēdes, veicinot vietējās
izcelsmes pārtikas īpatsvara palielināšanos publiskajos iepirkumos

VPR, pašvaldības, uzņēmēji un
to organizācijas, ZM, izglītības
iestādes

Uzdevums b) Veicināt sabiedrības veselību veicinošu paradumu veidošanos
Sabiedrības informēšana un izglītošana

Pašvaldības, VPR

2021-2027

PSP

Izglītot iedzīvotājus par veselīgu uzturu, īstenojot dažādām mērķa
grupām paredzētus pasākumus

VPR, pašvaldības, uzņēmēji un
to organizācijas,

2021-2027

PSP

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Iespēju nodrošināšana dažādām mērķa grupām regulāri nodarboties ar
veselību veicinošām aktivitātēm
Veselību veicinošu paradumu veicinošas infrastruktūras uzlabošana un
pieejamības nodrošināšana

Pašvaldības
Pašvaldības

Uzdevums: c) Veicināt veselīgu un drošu dzīves un darba vidi, mazinot traumatismu un mirstību no ārējiem nāves cēloņiem
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Izglītot sabiedrību par dažādiem drošības jautājumiem
Veicināt iedzīvotāju peldēšanas prasmju apguvi, drošības pasākumu
ievērošanu ūdenstilpņu tuvumā un drošas peldvietas

Pašvaldības
Pašvaldības

Uzdevums: d) Uzlabot veselības aprūpes un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību reģionā
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
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Speciālistu piesaiste reģiona ārstniecības iestādēm
Veselības aprūpes pakalpojumu koordinācijas un pēctecības uzlabošana,
īpaši attiecībā uz pacientu ar hroniskām slimībām veselības aprūpi un
paliatīvo aprūpi
Digitālo pakalpojumu attīstība
Veselības aprūpes modernizācija, tehniskās infrastruktūras uzlabošana un
vides pieejamības sakārtošana.

Pašvaldības, AII, VM
Pašvaldības, VM, medicīnas pakalpojumu
sniedzēji
Pašvaldības, veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēji, VM, LM,
Pašvaldības, veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēji, VM, LM,
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Rīcības virziens 2) Sabiedrības drošība un civilā aizsardzība:
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

2021-2027

ES fondi

Civilās aizsardzības sistēma

2021-2027

ES fondi

Civilās aizsardzības plāns

2021-2027

ES fondi

Uzraudzības sistēma

2021-2027

ES fondi

Pētījumi, analītiski pārskati

2021-2027

ES fondi

Apmācības, izglītojoši
pasākumi

Uzdevums: a) Izveidot reģionālu civilās aizsardzības sistēmu Vidzemē
Vienotas civilās aizsardzības sistēmas izveide, balstoties uz
novadu komisijām, nosakot skaidras kompetences un atbildības
Reģionāla mēroga plānu un algoritmu izstrāde rīcībām noteiktās
apdraudējuma situācijās
Uzraudzības sistēmas izveide un attīstība potenciālo risku
novērtēšanai
Regulāru iedzīvotāju drošības pētījumu veikšana reģionā

Pašvaldības, VPR, VUGD, IeM,
VP, PP
Pašvaldības, VPR, VUGD, IeM,
VP, PP
Pašvaldības, VPR, VUGD, IeM,
VP, PP
AII, PI, VPR

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Speciālistu piesaiste

Pašvaldības

Uzdevums: b) Uzlabot iedzīvotāju informētību kā rīkoties ārkārtas situācijā
Iedzīvotāju informēšana, balstoties uz izstrādāto civilās
Pašvaldības, VPR, VUGD, IeM,
aizsardzības rīcības plānu un rīcību algoritmiem
VP, PP
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Drošības jautājumu integrēšana mācību saturā sākot
no sākumskolas

Pašvaldības, izglītības iestādes

Uzdevums: c) Attīstīt kopienās balstītus vietējus sabiedrības drošības risinājumus
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Attīstīt brīvprātīgo glābēju/ugunsdzēsēju tīklojumu
reģiona kopienās
Sadarbība, koordinācija starp dienestiem,
pašvaldībām, vietējām kopienām

Pašvaldības, kopienu pārstāvji,
VUGD
Pašvaldības, kopienu pārstāvji,
VUGD
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Uzdevums: d) Uzlabot dienestu infrastruktūru un darba apstākļus
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Dienestu un tiesībsargājošo iestāžu infrastruktūras
un darba apstākļu uzlabošana, nodrošinot
vienmērīgu reģiona teritoriālu pārklājumu

IeM, VUGD, VP, pašvaldības
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Rīcības virziens 3) Iekļaujošas sabiedrības attīstība
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

VPR, pašvaldības

2022-2023

ES fondi (ESF)

Īstenoti pasākumi,
apmācības

VPR, pašvaldības,

2022-2023

ES fondi (ESF)

Īstenoti pasākumi

Uzdevums: a) Veicināt sabiedrības izpratni par dažādību
Paaugstināt sabiedrības un visu iesaistīto pušu izpratni par
personu ar invaliditāti, personu ar garīga rakstura traucējumiem,
gados vecāku cilvēku iekļaušanu sabiedrībā un darba tirgū,
sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju nodrošināšanu
Regulāri rīkot Vidzemes iekļaujošo nedēļu
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Attīstīt dažādu sabiedrības grupu sadarbību
veicinošas iniciatīvas

Pašvaldības

Uzdevums: b) Mazināt digitalizācijas un tehnoloģiju attīstības rosinātu atstumtību
Īstenot izglītojošus un informatīvus pasākumus dažādām
VPR, pašvaldības
sabiedrības grupām
Sniegt atbalstu pašvaldībām digitālo atstumtību mazinošu
VPR, pašvaldības
pasākumu īstenošanā

2022-2023

ES fondi (ESF)

Apmācības, izglītojoši pasākumi

2022-2023

ES fondi (ESF)

Apmācības, izglītojoši pasākumi,
labo prakšu pārnese

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Veicināt atbalsta pasākumu attīstīšanu un
īstenošanu pašvaldībās

Pašvaldības
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Rīcības
Īstenotājs
Laika periods
Uzdevums: c) Mazināt administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz nevienlīdzības veidošanos
Pētījumi un analīze par jomām un procesiem, kas veicina
VPR, pašvaldības,
2021-2027
nevienlīdzības veidošanos, īpaši lauku teritorijās

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

ES fondi

Pētījumi, analītiski pārskati

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Paaugstināt valsts/pašvaldību iestāžu darbinieku
izpratni par sabiedrības nevienlīdzības un
atstumtības cēloņiem
Procesu uzlabošana nevienlīdzības un atstumtības
cēloņu mazināšanai, īpaši lauku teritorijās

Pašvaldības

Pašvaldības
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Prioritāte C3. Kvalitatīvi un pieejami sociālie pakalpojumi
Rīcības virziens 1) Sociālo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

Uzdevums: a) Efektīva starpinstitūciju un starpnozaru sadarbība pakalpojumu sniegšanā
Attīstīt uz personu ar funkcionēšanas ierobežojumiem vajadzībām
mērķētu atbalsta pasākumu sistēmu (t.sk. starpnozaru līmenī),
primāri tādās jomās kā nodarbinātība, veselība, sociālā joma,
izglītība, publiskās vides un sabiedriskā transporta pieejamība
Uzlabot starpinstitucionālo sadarbību pašvaldību sociālajiem
dienestiem un saistītajām nozarēm

VPR, pašvaldības

2021-2023

ES fondi (ESF)

Attīstīti / uzlaboti atbalsta
pasākumi

VPR, pašvaldības

2021-2023

ES fondi (ESF)

Izvērtēt dažādām mērķa grupām pieejamos sociālos pakalpojumus
un stiprināt starpinstitucionālo sadarbību jaunu pakalpojumu
attīstībā un nodrošināšanā.
Paplašināt starpdisciplināro pieeju pakalpojumu nodrošināšanā
dažādām mērķa grupām, t.sk., bērniem un pilngadīgām personām
ar funkcionāliem traucējumiem ( tai skaitā, multipliem
traucējumiem), vecāka gadagājuma cilvēkiem (tai skaitā, cilvēkiem
ar demenci), un hroniski slimiem un nedziedināmiem cilvēkiem
(paliatīvā aprūpē esošiem)
Starpinstitucionālās sadarbības algoritmu (ceļa karšu) izveidošana
un pašvaldību starpinstitucionālās komandas sadarbības
stiprināšana klientu gadījumu vadīšanā

VPR, pašvaldības,
pētnieciskās institūcijas

2021-2023

ES fondi (ESF)

Tikšanās, diskusijas, radošās
darbnīcas,
Īstenotas kopīgas iniciatīvas,
Pieredzes apmaiņas pasākumi
(piem., kā strādā komandas)
Analītiski pārskati, ziņojumi

VPR, pašvaldības

2021-2023

ES fondi (ESF)

Attīstīti / uzlaboti
pakalpojumi

Pašvaldības, VPR

2021-2023

ES fondi (ESF)

Pētījumu veikšana par inovatīvu sociālo vai integrētu pakalpojumu
izveidi, cilvēku vajadzību un risinājumu izpēte

VPR, pašvaldības

2024-2027

PSP

Izstrādātas ceļa kartes,
Pakalpojumu saņemšanas
apraksti
Pieredzes apmaiņas pasākumi
(kā strādā komandas)
Analītiski pārskati, ziņojumi

Sociālo pakalpojumu efektivitātes novērtēšana, kvalitātes
uzraudzība un uzlabošana

VPR, pašvaldības

2024-2027

PSP

Izvērtējums
Kvalitātes uzraudzības
sistēma
Uzraudzības ziņojumi
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Rīcības
Sekmēt līdzvērtīgu sociālo pakalpojumu pieejamību, sniedzot
atbalstu pašvaldībām obligāti nodrošināmo sociālo pakalpojumu
sniegšanā
Nodrošināt sabiedrībai pieejama, kvalitatīva un saprotama
informācija par pakalpojumiem un cita veida atbalsta saņemšanu

Īstenotājs
VPR, pašvaldības

Laika periods
2021-2023

Finanšu avots
ES fondi (ESF)

Iznākuma rādītājs
Uzlaboto pakalpojumu
saņēmēju skaita izmaiņas

VPR, pašvaldības

2021-2023

ES fondi (ESF)

Informatīvi materiāli
Sasniegto lietotāju skaits

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstība
Attīstīt un pilnveidot starpdisciplinārus pakalpojumus
Mūsdienīgu, inovatīvu, digitālu un mobilu pakalpojumu / risinājumu izpēte un
ieviešana sociālo pakalpojumu sniegšanā

Pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji
Pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji
pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji

Uzdevums: c) Stiprināt sociālā darba un sociālo pakalpojuma sniedzēju kapacitāti
Darba tirgus pieprasījuma analīze un nepieciešamo sociāla darba
speciālistu pieprasījuma prognozēšana un piesaiste
Pilnveidot sabiedrības izpratni par sociālā darba profesijas lomu, lai
celtu tās prestižu un piesaistītu sociālā darba speciālistus

VPR, pašvaldības, sociālo

2021-2027

PSP

Analītiski pārskati, ziņojumi

pakalpojumu sniedzēji
VPR, pašvaldības, sociālo
pakalpojumu sniedzēji,

2021-2027

PSP

Izglītojoši pasākumi,
informatīvi materiāli
Izmaiņās sabiedrības
vērtējumā

plašsaziņas līdzekļi
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Prioritāte T1. Dabas kapitāls
Rīcības virziens 1) Dabas resursu aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un gudra apsaimniekošana
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu
avots

Iznākuma rādītājs

Apmācības, izglītojošas
kampaņas
Apmācības, izglītojošas
kampaņas

Uzdevums: a) Veicināt bioloģisko daudzveidību saudzējošas apsaimniekošanas prakses pilsētvidē un laukos
Sabiedrības (īpaši teritoriju īpašnieku) izglītošana līdzsvarotai
teritoriju izmantošanai/sakopšanai
Sabiedrības (īpaši teritoriju īpašnieku) rīcību motivējošas iniciatīvas
par invazīvo sugu izplatību samazināšanu

VPR, pašvaldības

2024. - 2027.

PSP

VPR, pašvaldības

2024. - 2027.

PSP

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Bioloģisko daudzveidību saudzējošu
apsaimniekošanas prakšu veicināšana pilsētvidē,
t.sk. pārskatot pašvaldību saistošos noteikumus
(piemēram, par teritoriju uzturēšanu un
apsaimniekošanu, par kokaugu un apstādījumu
aizsardzību utml.)
Dabisko pļavu atjaunošanas un apsaimniekošanas
iniciatīvas

Pašvaldības

Pašvaldības, zemes īpašnieki

Uzdevums: b) Dabas un aizsargājamo teritoriju gudra apsaimniekošana
Rosināt un organizēt regulāras tikšanās un diskusijas starp
institūcijām un sabiedrību, veidojot vienotu redzējumu par dabas
teritoriju apsaimniekošanu reģionā, t.sk. antropogēnās slodzes
samazināšanu
Koordinēta interešu pārstāvniecība dabas teritoriju apsaimniekošanas
un uzturēšanas jautājumos ar

VPR, pašvaldības, teritoriju
īpašnieki / apsaimniekotāji

Pastāvīgi

PSP,
VB

Tikšanās, diskusijas
Sagatavoti priekšlikumi,
atzinumi

VPR, pašvaldības, teritoriju
īpašnieki/apsaimniekotāji

Pastāvīgi

PSP
VB?

Testēt dabas teritoriju izmantošanas ilgtspējīgus risinājumus reģiona
dabas teritorijās

VPR, pašvaldības, teritoriju
īpašnieki/apsaimniekotāji

2022-2027

PSP
VB

Tikšanās
Iesniegti priekšlikumi,
atzinumi
Īstenotas pilotiniciatīvas
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Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu
avots

Iznākuma rādītājs

Uzdevums: c) Uzlabot ūdeņu (iekšzemes un jūras) pārvaldību
Veicināt ūdens apsaimniekošanas prakšu pielāgošanu mainīgajiem
klimatiskajiem apstākļiem pilsētas, lauku un piekrastes teritorijās

VPR, pašvaldības

2021-2027

PSP

Baltijas jūras, piekrastes ūdeņu un iekšzemes ūdeņu apsaimniekošanas
risinājumu labo prakšu popularizēšana un ieviešana

VPR, pašvaldības

2021-2027

PSP

Stiprināt VPR kapacitāti ūdeņu pārvaldības jautājumos

VPR, pašvaldības, AII, PI

2021-2027

PSP

Īstenotas iniciatīvas
Labo prakšu pārnese
Atzinumi upju baseinu
apsaimniekošanas
plāniem u.c. stratēģiskiem
dokumentiem
Apmācības, izglītojošas
kampaņas, informatīvi
materiāli
Apmācības, semināri,
pieredzes apmaiņa

Uzdevums: d) Veicināt ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību, nesamazinot augšņu vērtību
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Rīcības, kas veicinātu pārdomātāku
lauksaimniecisko ražošanu, ieviešot praksē
integrēto augu aizsardzību, kā arī, lai optimizētu
sintētisko minerālmēslu noslodzi uz vidi

Pašvaldības, zemes īpašnieki

Uzdevums: e) Veicināt mežu un purvu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Rīcības, kas veicinātu mežu un purvu saglabāšanu un
ilgtspējīgu apsaimniekošanu
Izstrādāto purvu rekultivācija

Pašvaldības, zemes īpašnieki
Pašvaldības, zemes īpašnieki
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Rīcības virziens 2) Iedzīvotāju iesaiste dabas kapitāla apsaimniekošanā
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

Uzdevums: a) Izglītot sabiedrību un veicināt tās paradumu maiņu, kas vērsti uz ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un apsaimniekošanu
Īstenot izglītojošus un informatīvus pasākumus ar mērķi uzlabot
VPR, pašvaldības
sabiedrības zināšanas, uzlabot prasmes un motivēt mainīt paradumus
(piemēram par lauksaimniecības un sadzīves ķīmijas izmantošanu, par
ūdens un augsnes piesārņojuma jautājumiem, par lietus ūdens
savākšanu, izmantošanu, dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu u.c.)
Uzdevums: b) Sabiedrības lomas stiprināšana dabas kapitāla saglabāšanā
Sabiedrības zinātnes (dabas dati, vides monitorings) veicināšana
VPR, AII, PI

2022-2027

PSP,
Vidzemes Kultūras
programma

Apmācības, izglītojošas
kampaņas, informatīvi
pasākumi
Īstenotas iniciatīvas

2022-2027

Īstenoti pasākumi /
iniciatīvas

informēšana par jaunākajām tendencēm un iesaiste jaunu prakšu
identificēšanā un ieviešanā dabas kapitāla saglabāšanā

2022-2027

Projekts
“Wateract”,
PSP
PSP

VPR

Apmācības, izglītojošas
kampaņas, informatīvi
pasākumi

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Kopienu sadarbības ar speciālistiem veicināšana
(vides u.c.)

VRG, AII, PI

Uzdevums: c) Stiprināt pašvaldību speciālistu kapacitāti dabas kapitāla saglabāšanas un sabiedrības iesaistes jautājumos
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
SAM 5.1.1. rīcību īstenošana

Pašvaldības
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Rīcības virziens 3) Vides infrastruktūras pārvaldība
Rīcības
Īstenotājs
Laika periods
Uzdevums: a) Veicināt ilgtspējīgu ūdens saimniecības un lietus ūdeņu apsaimniekošanu
Labo prakšu apzināšana un popularizēšana
Pašvaldības, VPR
2022-2027

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

PSP

Īstenoti pasākumi

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Zaļo risinājumu ieviešana vides infrastruktūras
veidošanā
Pasākumi, kas vērsti uz dažādu iesaistīto speciālistu
izglītošanu, sabiedrības līdzdalību
Pasākumi, kas vērsti uz ilgtspējīgiem lietus ūdens
apsaimniekošanas risinājumiem

Pašvaldības
Pašvaldības
Pašvaldības

Uzdevums: b) Attīstīt un uzlabot [pilsētvides / apdzīvoto vietu] infrastruktūras pieejamību, ievērojot universālā dizaina principus
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
SAM 5.1.1. rīcību īstenošana

Pašvaldības

Uzdevums: c) Attīstīt zaļo publisko infrastruktūru, īpaši pilsētvidē
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Zaļo tehnoloģiju ieviešana

Pašvaldības
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Uzdevums: d) Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana un sakārtošana
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Pasākumi, kas vērsti uz applūstošo teritoriju un
plūdu apdraudēto teritorijas aizsardzības pasākumu
koordinēšanu, sasaistes ar meliorācijas sistēmām
nodrošināšanu

pašvaldības, īpašnieki

Uzdevums: e) Uzlabot fizisko drošību pilsētvidē
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Uzlabot fizisko drošību: uzstādīt laternas, sakārtot
celiņus, vidi, žogus pagalmiem (bērniem) u.c.

Pašvaldības, īpašnieki
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Prioritāte T2. Dabas un kultūras mantojums
Rīcības virziens 1) Kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīga izmantošana un pārvaldība
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs
Tikšanās, diskusijas
Sadarbības iniciatīvas
Sabiedrības iesaistes
kampaņas, iniciatīvas

Uzdevums: a) Veicināt sadarbību kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā, uzturēšanā un apsaimniekošanā
Sadarbības stiprināšana starp institūcijām un dabas un kultūras
VPR, pašvaldības,
mantojuma objektu pārvaldītajiem
pārvaldītāji
Sabiedrības iesaistīšana dabas un kultūras mantojuma ilgtspējīgā
VPR, pašvaldības, NVO,
izmantošanā
kopienas
Uzdevums: b) Stiprināt ainavas kā būtisku Vidzemes attīstības potenciālu
Līdzdarbība VPP projektā ainavu atlanta izstrādē
VPR, pašvaldības

2021-2027

ES fondi, PSP

2021-2027

ES fondi, PSP

2021-2027

VB

Risinājumu apzināšana par alternatīvās / atjaunojamās elektrības
ieguves sistēmu risinājumu plānošanu, attīstīšanu un integrēšanu
ainavā
Zināšanu, speciālistu piesaiste ainavu attīstības jautājumos

VPR

2022-2027

PSP

VPR, pašvaldības

2022-2027

VB,
PSP

Sabiedrības izglītošana un informēšana par ainavu jautājumiem

VPR, pašvaldības, NVO

2022-2027

PSP

2023.- 2027.

PSP

Reģionāls tūrisma
maršrutu tīkls

2023-2027

PSP

Labo prakšu pārneses
projekti / iniciatīvas

2023-2027

PSP

Sadarbības projekti /
iniciatīvas

PSP

Apmācības, izglītojoši
pasākumi

Uzdevumi: c) Veicināt kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgu izmantošanu tūrismā
Paplašināt tūrisma piedāvājumu, stiprināt tā potenciālu, veidojot
VPR, tūrisma uzņēmēji,
integrētus piedāvājumus.
uzņēmēju organizācijas,
izglītības iestādes,
pašvaldības, LIAA
Pārņemt ārvalstu pieredzi dabas un kultūras mantojuma
VPR, tūrisma uzņēmēji,
izmantošanā tūrismā
uzņēmēju organizācijas,
izglītības iestādes
Veicināt sadarbību kultūras un dabas mantojuma pārdomātai
VPR, tūrisma uzņēmēji,
izmantošanai kultūras, rekreācijas un dabas tūrisma piedāvājumā
uzņēmēju organizācijas,
izglītības iestādes,
pašvaldības
Izglītošana par dabas un kultūras mantojuma izmantošanu, tūrisma VPR, tūrisma uzņēmēji,
produktu veidošanu un interpretāciju
uzņēmēju organizācijas,

Tikšanās, iesniegtie
priekšlikumi
Pētījumi, labo prakšu
pārnese
Apmācības, izglītojoši
pasākumi, labo prakšu
pārnese
Īstenotas iniciatīvas /
risinājumi
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Jaunu tūrisma produktu attīstība (piemēram, zemūdens
arheoloģiskais mantojums, u.c.)
Stratēģiski nozīmīgo starptautisko tūrisma maršrutu uzturēšana un
attīstība (“Via Hanseatica”, Mežtaka, Jūrtaka, zaļie dzelzceļi,
Eurovelo 13 u.c.)

Apmācības dabas un kultūras mantojuma izmantošanai tūrismā

izglītības iestādes,
pašvaldības
VPR, tūrisma uzņēmēji,
uzņēmēju organizācijas,
pašvaldības
VPR, tūrisma uzņēmēji,
uzņēmēju organizācijas,
pašvaldības, Via
Hanseatica sadarbības
pašvaldības, tūrisma
klasteris “EnterGauja”
AII, PI, VPR

PSP

Īstenoti projekti

PSP

Informatīvas kampaņas,
Tikšanās
Sadarbības projekti /
iniciatīvas

VKP

Apmācības, izglītojoši
pasākumi
Apmācības, izglītojoši
pasākumi, labo prakšu
pārnese
Sadarbības projekti /
iniciatīvas

Labo prakšu, resursu apzināšana, popularizēšana, citu iestāžu
iesaiste

VPR, pašvaldības

VKP

Sadarbība ar augstskolām, pētniekiem Vidzemes kultūras un dabas
mantojuma popularizēšanā

VPR, AII, PI

VKP

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Pašvaldību speciālistu kapacitātes stiprināšana apmācības, labo prakšu popularizēšana

Pašvaldības
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Rīcības virziens 2) Kultūrvides attīstība
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

VPR, KKF, KM, Pašvaldības,
NVO, iedzīvotāji

2022-2027

VB, KKF

Projektu konkursi

VPR, KKF, KM, pašvaldības

2022-2027

VB, KKF

Projektu konkursi

VPR, KKF, KM, pašvaldības,
NVO

2022-2027

VB, KKF

Projektu konkursi

VPR, KKF, KM, pašvaldības,
NVO

2022-2027

VB, KKF

Projektu konkursi

2022-2027

VB, KKF

Tikšanās, diskusijas

2022-2027

VB, KKF

Tikšanās, diskusijas

Uzdevums: a) Veicināt kultūras vērtību saglabāšanu un jaunu vērtību radīšanu
Koordinēt Vidzemes kultūras programmas īstenošanu
Uzdevums: b) Veicināt profesionālās mākslas pieejamību
Koordinēt Vidzemes kultūras programmas īstenošanu
Uzdevums: c) Attīstīt un veicināt kopienu mākslu
Koordinēt Vidzemes kultūras programmas īstenošanu
Uzdevums: d) Attīstīt un veicināt amatiermākslu
Koordinēt Vidzemes kultūras programmas īstenošanu
Uzdevums: e) Veicināt kultūrizglītības attīstību
Reģiona dalība mākslas/mūzikas skolu padomē

VPR, izglītības iestādes,
pašvaldības
Uzdevums: f) Attīstīt daudzveidīgu un pieejamu kultūrpiedāvājumu
Vadīt komunikāciju un sadarbību starp interešu grupām,
VPR, pašvaldības, NVO,
speciālistiem
KM,
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādām vecuma
grupām (plašs kultūrpiedāvājums)
Kultūras piedāvājuma satura attīstīšana kultūras
iestādēs t.sk. apmācības.

pašvaldības, NVO
KM, IZM, pašvaldības, NVO,
uzņēmēji
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Rīcības
Īstenotājs
Uzdevums: g) Veicināt kultūras un radošās industrijas un norises
Koordinēt Vidzemes kultūras programmas
VPR, KKF, KM, pašvaldības,
īstenošanu
NVO

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

VB, KKF

Projektu konkursi

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Infrastruktūras attīstība radošo industriju
vajadzībām

Pašvaldības, NVO

Uzdevums: h) Veicināt nemateriālā un materiālā kultūras mantojuma saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību
Koordinēt Vidzemes kultūras programmas
VPR, KKF, KM, pašvaldības,
VB,
īstenošanu
NVO
KKF

Projektu konkursi

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Sabiedrības iesaiste vēsturisko un mūsdienu
tradīciju apzināšanā, apkopošanā, izmantošanā un
saglabāšanā
Popularizēšanas pasākumi

Pašvaldības, NVO

Pašvaldības, NVO
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Prioritāte T3. Mobilitāte un sasniedzamība
Rīcības virziens 1) Videi draudzīga mobilitāte:
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu
avots

Iznākuma rādītājs

Tikšanās, diskusijas
Sniegtie atzinumi /
priekšlikumi
Tikšanās, diskusijas

Uzdevums: a) Attīstīt uz pieprasījumu orientētus sabiedriskā transporta risinājumus
Sekmēt atbalstoša tiesiskā regulējuma izveidi, t.sk. reģiona interešu
pārstāvniecība

VPR, pašvaldības

Pastāvīgi

VB

Sadarbība ar pašvaldībām - vajadzību izzināšana, sekošana
tendencēm
Pilotrisinājumu veidošana
‘Transports pēc pieprasījuma’ zīmolvedība
Jaunu pieprasījuma apzināšanas metožu/rīku attīstība, izmēģināšana

VPR, pašvaldības

Pastāvīgi

VB

VPR, pašvaldības
VPR
VPR, pašvaldības

Pastāvīgi
Pastāvīgi
Pastāvīgi

PSP
VB
PSP,
VB

Īstenotās pilotiniciatīvas
Zīmolvedība
Īstenotās pilotiniciatīvas
Priekšlikumi
SM/Sabiedriskā transporta
padomei

Uzdevums: b) Attīstīt multimodalitātes risinājumus
Sadarbības sekmēšana, motivēšana

VPR, pašvaldības

Pastāvīgi

VB

Labo prakšu apzināšana un popularizēšana

VPR

Pastāvīgi

PSP,
VB

Sabiedrības informēšana un iedrošināšana lietot multimodalitātes
risinājumus

VPR, pašvaldības

Pastāvīgi

PSP,
VB

Tikšanās, diskusijas
Sadarbības iniciatīvas
Līdzdalība starptautiskos
projektos
Pētījumi, labo prakšu
pārnese
Apmācības, izglītojoši
pasākumi, informatīvas
kampaņas

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Autoostu/dzelzceļa staciju pieguļošo teritoriju
labiekārtošana mobilitātes punktu veidošanai
Mobilitātes punktu izveide - sadarbojas valsts,
pašvaldība, uzņēmēji

pašvaldības, valsts institūcijas,
uzņēmēji
pašvaldības, valsts institūcijas,
uzņēmēji

25
VPR Attīstības programma 2022-2027, Pielikums Nr.2

Rīcības
Īstenotājs
Laika periods
Uzdevumi: c) Attīstīt gājējiem un velosatiksmei pieejamu drošu un ērtu satiksmes infrastruktūru
Līdzdalība reģionālos un nacionālos sadarbības projektos veloceļu
VPR, pašvaldības
2024.-2027.
izveidei
Pārklājuma kartēšana un iniciatīvu uzraudzība (kartes, risinājumu
VPR
Pastāvīgi
izvietojums t.sk. par risinājumu drošību, ērtību)
Interešu pārstāvniecības un informēšanas pasākumi ar novadiem,
VPR, pašvaldības
Pastāvīgi
sabiedrību

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

ANM

Īstenotie projekti
Attīstītie “zaļie ceļi”
Analītiski pārskati, pētījumi

PSP
VB

Tikšanās, diskusijas,
izglītojoši pasākumi

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Sasaiste ar citiem veloceliņiem, novadiem
"Zaļo ceļu" attīstība
Veloceļu izbūve gar autoceļiem atbilstoši spēkā
esošajiem pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem

pašvaldības
pašvaldības, tūrisma
organizācijas, NVO
Pašvaldības

26
VPR Attīstības programma 2022-2027, Pielikums Nr.2

Rīcības

Īstenotājs

Finanšu
avots
Uzdevumi: d) Veicināt videi draudzīgu, energofektīvu un inovatīvu transporta veidu un mobilitātes risinājumu attīstību
Sabiedrības informēšana
VPR, pašvaldības
Pastāvīgi
PSP
Elektromobilitātes veicināšanas iniciatīvas - demonstrācijas,
izmēģinājumi

VPR, pašvaldības

Laika periods

2025.-2027.

PSP

2021.-2027.

PSP

Iznākuma rādītājs

Apmācības, izglītojoši pasākumi,
labo prakšu pārnese
Īstenotās iniciatīvas /
demonstrācijas projekti

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Veicināt vietējo iedzīvotāju pašiniciatīvā balstītus
mobilitātes risinājumus
Viedo mobilitātes risinājumu ieviešana
Elektrouzlādes tīkla attīstība
Videi draudzīgu transporta līdzekļu iegāde
Atjaunojamo enerģijas un elektroenerģijas
izmantošanas veicināšana sabiedriskajā transporta u
pašvaldību transporta

Pašvaldības
Pašvaldības
SM, pašvaldības, uzņēmēji
Pašvaldības
Pašvaldības, to iestādes

Uzdevumi: e) Attīstīt mikromobilitātes risinājumus
Līdzdarboties Mikromobilitātes attīstības plānu izstrādē un
īstenošanā (kā pilotrisinājumi, pilotteritorijām)

VPR, pašvaldības

Izstrādāti plāni
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Rīcības virziens 2) Sasniedzamība un pieejamība
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

Pastāvīgi

VB

Tikšanās, diskusijas
Sniegtie atzinumi /
priekšlikumi
Tikšanās, diskusijas, sniegtie
atzinumi

Uzdevums: a) Veicināt reģionālo sasniedzamību un piekļuvi (Rail Baltica un TEN-T)
Turpināt interešu pārstāvniecības aktivitātes

SM, VPR, pašvaldības

Iesaiste Rail Baltica plānošanā un īstenošanā, izzinot un pārstāvot
SM, VPR, pašvaldības
Pastāvīgi
VB
reģiona iesaistīto pušu intereses
Uzdevums: b) Attīstīt pārrobežu savienojumus
Pierobežas attīstības plānu izstrāde pārrobežu savienojumu
SM, VPR, pašvaldības
2022-2027
PSP(EstLat)
Attīstības plāns
veidošanai (Valka-Valga, Rūjiena, Ainaži, Ape, Alūksne)
Turpināt interešu pārstāvniecību pārrobežu autoceļu uzlabošanai
SM, VARAM, VPR,
Pastāvīgi
VB
Tikšanās, diskusijas, sniegtie
EstLat zonā (starpvaldību komiteja, EstLat)
pašvaldības
atzinumi
Turpināt interešu pārstāvniecību pārrobežu sabiedriskā transporta SM, VPR
Pastāvīgi
VB
Tikšanās, diskusijas, sniegtie
tiesiskā regulējuma jautājumos (starptautiskie pārvadājumi,
atzinumi
dotācijas)
Uzdevums: c) Digitālās satiksmes infrastruktūras attīstība (saraksti, maršrutēšana, mob. koplietošanas pakalpojumu pieejamība, biļešu iegāde internetā,
uzlādes vietas, informācijas sistēmas utt.)
Līdzdalība ar digitālās satiksmes infrastruktūras attīstību saistītos
SM, ATD, VPR, augstākās
Pastāvīgi
PSP,
Projekti / iniciatīvas
pētījumos, un uzraudzības procesos (datu krāšana, datu bāzu
izglītības iestādes,
VB
veidošana u.c.)
pētnieciskās institūcijas
Līdzdalība digitālās satiksmes infrastruktūras risinājumu izstrādē
VPR, augstākās izglītības
Pastāvīgi
PSP,
Īstenotie risinājumi
iestādes, pētnieciskās
VB
institūcijas
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Rīcības
Īstenotājs
Laika periods Finanšu avots
Iznākuma rādītājs
Uzdevums: d) Uzlabot transporta infrastruktūras savienojumus, kas nodrošina iedzīvotāju pieejamību pamatpakalpojumiem, sociālajām un ekonomiskajām
aktivitātēm
Iedzīvotāju maršrutu izpēte, integrācija sabiedriskā transporta
SM, ATD, VPR, pašvaldības
Pastāvīgi
VB
Analītiski pārskati, ziņojumi
tīklā vai nodošana pašvaldībām
Iesaistīties pārvaldības sistēmas veidošanā, pakalpojumu
VPR, pašvaldības
Pastāvīgi
VB
Tikšanās, diskusijas
organizēšanā
Taksometru licencēšana
VPR, SM, VARAM
Pastāvīgi
VB
Izsniegtās licences, licenču
kartītes
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Uzlabot sasniedzamību dažādām iedzīvotāju grupām

pašvaldības, valsts
institūcijas, uzņēmēji

Uzdevums: e) Uzlabot auto satiksmes infrastruktūras savienojumus
Līdzdarbība valsts autoceļu sakārtošanas programmas veidošanā
VPR, VARAM, SM,
pašvaldības, LVC

Pastāvīgi

VB

Sagatavotie priekšlikumi

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Valsts un pašvaldību autoceļu rekonstrukcija un
kvalitātes uzlabošana
Autoceļu sasaiste ar industriālajām teritorijām un
dzelzceļa pārkraušanas stacijām
Mazo ostu sasniedzamības uzlabošana: Pievedceļi;
Autoceļu tīkla savienojumu uzlabošana (Valmiera Tūja), publiskā infrastruktūra

SM, VARAM, pašvaldības,
uzņēmēji
SM, VARAM, pašvaldības,
uzņēmēji
SM, pašvaldības, uzņēmēji
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Uzdevums: f) Attīstīt ūdens ceļus reģionā. Iekšējo ūdeņu attīstība
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Iekšējo ūdensceļu attīstība (piemēram, Strenči, Līgatnes pārceltuve) vietējā mobilitāte, tūrisms
Jahtu piestātņu attīstība
Savienojumu ar Igaunijas salām attīstība

SM, pašvaldības, uzņēmēji
SM, pašvaldības, uzņēmēji
SM, pašvaldības, uzņēmēji

Uzdevums: g) Attīstīt dzelzceļu kā pasažieru pārvadājumu mugurkaulu
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Dzelzceļa staciju un pieturas punktu modernizācija, uzlabojot
pieejamību visiem lietotājiem, īpaši personām ar ierobežotām
pārvietošanās spējām, ES normām atbilstošu platformu izbūve, kā arī
veidojot stacijas un pieturas punktus par mobilitātes punktiem
Pasākumi dažādu transporta veidu savienojumu integrēšanai
Pasākumi vilcienu kustības ātrumu paaugstināšanai un drošības
līmeņa palielināšanai, modernizējot dzelzceļa pārbrauktuves, veicot
sliežu ceļu atjaunošanu un izbūvējot drošības žogus, pilnveidojot
gājēju pārejas
Rīcības

SM, pašvaldības, uzņēmēji

SM, pašvaldības, uzņēmēji
SM, pašvaldības, uzņēmēji

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

SM, VPR, pašvaldības, AII,
PI

2022-2027

VB

Sadarbības iniciatīvas / risinājumi

VPR, pašvaldības, AII, PI

2022-2027

VB

VPR, pašvaldības, AII, PI

2022-2027

ES fondi, VB

Kopīga vīzija, projektu,
risinājumu idejas
Apmācības, kapacitātes
stiprināšanas projekti /
iniciatīvas, pieredzes apmaiņas
vīzītes

Uzdevums: h) Veicināt sadarbību mobilitātes un satiksmes infrastruktūras jautājumos
Starpsektoru sadarbības risinājumi un iniciatīvas dažādos
jautājumos (transports, vide, tūrisms, uzņēmējdarbība, izglītība,
sociālā drošība, medicīna, kultūra u.c.).
Veidot kopīgu redzējumu un rīcības reģionā īstenojot plānošanu
pāri novadu/reģiona robežām
Kapacitātes stiprināšana mobilitātes, transporta jautājumos
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Prioritāte T4. Identitāte un spēcīgas kopienas
Rīcības virziens 1) Sadarbības saišu stiprināšana starp teritorijām, sektoriem, kopienām:
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

Uzdevums: a) Stiprināt sadarbību starp dažādām organizācijām (pašvaldībām, kopienām, NVO, uzņēmējiem, u.c.)
Sadarbība ar kopienu organizācijām

VPR, VRG, LLF, Valmieras
novada fonds u.c.

2021.-2027.

ES fondi
(Europe
Direct)

Regulāras tikšanās (2 x gadā?)
Sadarbības projekti / iniciatīvas

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Veicināt interesi sadarboties (abpusējs labums) starp
novadiem un starp kopienām (arī vienā novadā)
Veicināt biežāku satikšanos kopienu stiprināšanai

pašvaldības, NVO, kopienas,
VRG
pašvaldības, NVO, kopienas,
VRG

Uzdevums: b) Stiprināt sadarbību starp pilsētu un lauku teritorijām [nojaucam robežas]
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Pilsētu funkcionālo teritoriju attīstība (SAM 5.5.1.)
Pakalpojumu sasniedzamība un pieejamība
pilsētu/lauku saskarsmes telpā

Pašvaldības
Pašvaldības
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Uzdevums: c) Īstenot remigrācijas pasākumus
Stiprināt sadarbību ar Vidzemes diasporu

VPR, pašvaldības

Pastāvīgi

VB

Remigrāciju veicinošu pasākumu īstenošana

VPR, pašvaldības, VARAM

Pastāvīgi

VB

Remigrācija novadu līmenī (tikai pašvaldību pasākums)

VPR, pašvaldības, VARAM

2021-2027

VB

Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu
avots

Iznākuma rādītājs

Uzdevums: d) Veicināt jaunienācēju ienākšanu
Veicināt jaunienācēju ienākšanu

VPR, pašvaldības

2021-2027

VB

Pasākumu īstenošana, kas vērsta uz esošo un potenciālo
jaunienācēju integrāciju sabiedrībā

VPR, pašvaldības,
kopienas, NVO, VRG

2021-2027

VB

Īstenotās iniciatīvas (popularizēt
Vidzemes jaunienācēju stāstus un
pieredzes)
Īstenotās iniciatīvas

Regulāra komunikācija
Informatīvi materiāli
Koordinators
Konsultācijas ārvalstīs dzīvojošajiem

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Veidot jaunienācējiem atvērtas vietējās kopienas
(“Taku ziņi” jaunienācējiem)

NVO, VRG
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Rīcības virziens 2) Piederības sajūtas un identitātes veicināšana:
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

Veicināt vietējo iedzīvotāju vietas izzināšanas iniciatīvas un šādas
informācijas publisku pieejamību (kultūrvēsture u.c.)

VPR, NVO, VRG

2021-2027

VB, KKF

Labo piemēru apzināšana un popularizēšana

VPR, pašvaldības

2021-2027

PSP,
VB, KKF

Kultūras programmas projektu
konkursi
Īstenotas iniciatīvas
Projektu konkursi
Īstenotas iniciatīvas

Uzdevums: a) Veicināt vietējo piederību un identitāti

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Atbalstīt / veicināt pagalmu pasākumus vai kopienu pasākumus, lai
iedzīvotāji viens otru satiek, iepazīst, sāk uzticēties
Vēsturisko zemju likuma iniciatīvu īstenošana
Pašvaldību darbinieku izglītošana kopienu identitātes attīstības jautājumos
(pašvaldību funkcijas, iespējamās rīcības)

Pašvaldības, VRG
Kopienas, pašvaldības
Kopienas, pašvaldības

Uzdevums: b) Veicināt jauno novadu piederības sajūtu un identitāti
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Jauno novadu identitātes stiprināšana
Novadu centru atbalsts kopienu iniciatīvām visā novada teritorijā (ne tikai
centros)
Veidot kultūras organizatoru ciešāku un regulārāku savstarpējo sadarbību
Pašvaldību darbinieku izglītošana kopienu identitātes attīstības jautājumos
(pašvaldību funkcijas, iespējamās rīcības)

Pašvaldības
pašvaldības, kopienas, VRG
Pašvaldības
Kopienas, pašvaldības

Uzdevums: c) Vidzemes identitātes apziņas veidošana
Vidzemes reģiona jauno teritoriju apzināšana un vērtību popularizēšana

VPR, pašvaldības

2021-2027

VB, PSP

Vidzemes jūrmalas kā Vidzemes vērtības popularizēšana

VPR, pašvaldības

2021-2027

VB, PSP

Jauno novadu integrēšana Vidzemē

VPR, pašvaldības

2021-2027

VB, PSP

Vidzemes stāsti Informatīvi
materiāli, kampaņas
Vidzemes stāsti Informatīvi
materiāli, kampaņas
Semināri pašvaldību
darbiniekiem, AP sēdes
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Rīcības virziens 3) Aktīvas sabiedrības veidošana, kopienu kapacitātes stiprināšana:
Rīcības

Īstenotājs

Laika
periods

Finanšu
avots

Iznākuma rādītājs

pašvaldības, VPR, NVO

2021-2027

PSP

Apmācības, atbalsta
pasākumi

NVO, kopienas, pašvaldības,
VPR, AII

2021-2027

PSP

Situācijas analīze (analītisks
pārskats)
Sadarbības iniciatīvas

Uzdevums: a) Veicināt kopienu līderu veidošanos kopienu iniciatīvu attīstībai
Līderu (pārmaiņu procesu vadītāju) spēju stiprināšana (identificēt
potenciālos līderus, sniegt atbalstu, radīt labvēlīgus apstākļus)
Uzdevums: b) Veicināt brīvprātīgo iniciatīvu attīstību Vidzemē
Apzināt un pilnveidot brīvprātīgo iniciatīvu piedāvājumu Vidzemē

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Veicināt brīvprātīgo iniciatīvu pieprasījuma
veidošanos, t.i. mudināt sabiedrību lūgt palīdzību
līdzcilvēkiem
Veicināt pašpalīdzības iniciatīvas, sevišķi
nevienlīdzības mazināšanai

NVO, kopienas, pašvaldības

NVO, kopienas, pašvaldības

Uzdevums: c) Stiprināt iedzīvotāju saikni ar pašvaldību
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Uzlabot pašvaldību saziņu ar iedzīvotajiem - jārod
mehānismi, kā sazināties ar iedzīvotāju cilvēcīgā
valodā un saprotami
Pašvaldību pieejamības veicināšana (kafija ar politiķi
u.c.)
Nodrošināt atgriezeniskās saites sniegšana
iedzīvotājiem par publisko apspriešanu,
konsultāciju, diskusiju, iesniegumu u.c.
komunikācijas rezultātiem

pašvaldības

pašvaldības
pašvaldības
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Uzdevums: d) Attīstīt kopienās balstītus risinājumus (viedos ciemus, enerģijas kopienas u.c. risinājumus)
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Atbalsts vietējo iedzīvotāju iniciatīvām, projektu
konkursi
Kopienu pašpietiekamības veicināšanas pasākumi

VRG, pašvaldības, NVO, LLF
VRG, pašvaldības, LLF, NVO

Uzdevums: e) Atbalsts iedzīvotāju un kopienu iniciatīvu īstenošanai
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Attīstīt finanšu instrumentus tieši nelielām
programmām, lai ir iespēja īstenot mazās iniciatīvas
Veidot vietas, kur satikties kopienām
Informācijas nodrošināšana - kas, kur notiek, kā
iespējams iesaistīties utt.
Pieejams atbalsts kopienām u.c. iedzīvotāju
iniciatīvām projektu sagatavošanai, ieviešanai,
konsultatīvs atbalsts vai atviegloti nosacījumi
atskaitīšanās procesā, ieviešot projektus u.c.

pašvaldības
pašvaldības
pašvaldības, VRG, iedzīvotāju
iniciatīvas
pašvaldības, VRG, iedzīvotāju
iniciatīvas
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Prioritāte T5. Ilgtspējīga dzīves vide un mājokļi
Rīcības virziens 1) Mājokļu kvalitāte un pieejamība:
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

VPR, pašvaldības,
kopienas

2022-2027

PSP

Pašvaldības, uzņēmēji,
VPR

2022-2027

PSP

Labo prakšu pārnese
Semināri, diskusijas
Informatīvi materiāli
Apmācības, semināri

Uzdevums: a) Attīstīt ilgtspējīgu, publiskajā un privātajā partnerībā balstītu mājokļu risinājumus
Labo prakšu apzināšana, popularizēšana par kopienās balstītiem mājokļu
risinājumiem (piemēram, zviedru modeļa pārņemšana kopienu mājokļu
būvniecībā)
Pašvaldību kapacitātes stiprināšana uzsākt un īstenot PPP projektus

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Pašvaldību iekārtota vide (infrastruktūra)
ciematiem/dzīvojamām mājām, kas pieejama
privātajiem investoriem daudzdzīvokļu mājokļu
būvniecībai
Uzņēmumu kapacitātes stiprināšana īstenot PPP
projektus
Savstarpējas uzticēšanās veidošana,
sabiedrības/kopienu iesaiste lemšanas procesā,
atvērtība, līdzdalība

pašvaldības, uzņēmēji

Uzņēmēji, pašvaldības
pašvaldības, uzņēmēji,
kopienas

Uzdevums: b) Veicināt hipotekāro kredītu pieejamību lauku teritorijās un nelielos centros (lai var dzīvot kur vēlas, nevis kur banka dod naudu)
Interešu pārstāvniecības kampaņas

VPR, pašvaldības, kopienas

2022-2027

Uzdevums: c) Veicināt mājokļu vides pieejamības nodrošināšanu pēc universālā dizaina principiem
Iesaistīšanās uz nodarbinātiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem
VPR, pašvaldības
2022-2027
vērstu ANM finansēto pasākumu atbalsta pretendentu atlasē

PSP

Es fondi
(ANM)

Interešu pārstāvniecība (tikšanās,
diskusijas, atzinumi, izglītojošas
kampaņas)

Izskatīto projektu skaits
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Uzdevums: d) Veicināt ilgtspējīgu mājokļu būvniecības attīstību reģionā
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Gatavu tipveida projektu (viedu) izstrāde, kas
mazina projekta izmaksas

pašvaldības, uzņēmēji

Uzdevums: e) Uzlabot mājokļu pieejamību, īpaši maznodrošinātām un grūtībās nonākušām personām
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Izstrādāt labi pārvaldāmas sociālās mājas
nosacījumus un risinājumus, iesaistot inženierus,
antropologus, sociologus (mērķis - ar mājas
pārvaldības modeli uzlabot dzīvi cilvēkiem).

AII, PI, pašvaldības

Uzdevums: f) Veicināt otrās / alternatīvās dzīves vietas piedāvājuma attīstību
Brīvo īpašumu apzināšana
Attīstīt visa veida infrastruktūru (ceļi, mobilais tīkls,
internets) un pieejamos resursus (ūdens u.c.) un
nodrošināt informācijas pieejamību (sistēma, kur
vienkopus redzēt iespējas, piedāvājumus, īpašumus
(zeme, māja, komunikācijas)

Pašvaldības
Pašvaldības
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Rīcības virziens 2) Ilgtspējīgas dzīves vides attīstība:
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

VPR, NVO, pašvaldības

2022-2027

PSP

Apmācības, izglītojošas
kampaņas, labo prakšu
pārnese, semināri, informatīvi
materiāli

Uzdevums: a) Veicināt veselīgu un zema patēriņa dzīvesveidu
Sabiedrības informēšana: informēt/rosināt sabiedrību kā dzīvot
ilgtspējīgāk, videi draudzīgāk (sadzīves ķīmijas utt.), kā lieki
nepatērēt resursus

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Atbalsts kopienās balstītiem risinājumiem (tiešās
pirkšanas pulciņi, kopienu dalīšanās centri u.c.)

NVO, pašvaldības

Uzdevums: b) Kopienu iesaiste dzīves kvalitātes uzlabošanā / veidošanā
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Veselības veicināšanas pasākumu īstenošana
Pašpalīdzības, kaimiņu atbalsta veicināšana
Iedzīvotāju iesaistes rīku, paņēmienu attīstība
(Vides/nekārtību SOS lietotnes utt.)

NVO, pašvaldības
pašvaldības, NVO
pašvaldības, NVO
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Rīcības

Īstenotājs

Uzdevums: c) Veicināt pakalpojumu pieejamību un kvalitāti visā Vidzemes teritorijā
Viedo risinājumu attīstības projektu priekšatlase
VPR, VARAM, pašvaldības

Laika
periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

2022-2027

ES fondi (SAM
5.1.1.)

Atlasē izskatītie projekti

2022-2027

VB, PSP

Vidzemes stāsti Informatīvi
materiāli, kampaņas

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Viedo risinājumu attīstība pakalpojumu
nodrošināšanai
Uz iedzīvotāju vajadzībām balstītu pakalpojumu
attīstība
Bibliotēkas kā pakalpojumu pieejamības centrs
Aizvērto skolu/centru pārveide / pielāgošana
kopienu, pakalpojumu vajadzībām
Infrastruktūras pielāgošana apdzīvotības izmaiņām

pašvaldības
VRG
pašvaldības, NVO
pašvaldības, NVO
Pašvaldības

Uzdevums: d) Attīstīt un uzlabot publiskās ārtelpas t.sk. rekreācijas un tūrisma attīstībai
Labo piemēru apzināšana un popularizēšana (t.sk. attiecībā uz vides VPR, pašvaldības
pieejamības risinājumiem u.c.)
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Kvalitatīvas publiskās ārtelpas attīstība rekreācijai

Pašvaldības (SAM 5.1.1. u.c.)
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Prioritāte E1. Inovācijas, zinātne un attīstība
Rīcības virziens 1) Inovāciju ekosistēmas attīstība:
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

2022-2027

VB, PSP

2022-2027

VB, PSP

Izveidota platforma
Regulāras tikšanās (2 x
gadā)
Analītiski materiāli un
pārskati
Informatīvi materiāli,
atzinumi
Tikšanās

2022-2027

VB, PSP

Apmācības, semināri
Pētījumi, analīze
Sadarbības projekti

2022-2027

VB, PSP

Informatīvi materiāli
Analītiski pārskati

2022-2027

VB, PSP

Īstenoti pasākumi
Informatīvi materiāli

2022-2027

VB, PSP

Līdzdalība projektos,
platformās
Stratēģisku partnerību
skaits

Uzdevums: a) Nodrošināt reģionālās zināšanu un inovāciju platformas darbību un kapacitāti
1) Reģionālās zināšanu un inovāciju platformas
darbības nodrošināšana (platformas tikšanos
organizēšana, sagatavošana, sekretariāta funkcija,
konsultatīvā atbalsta (ekspertīzes) piesaiste)

VPR, VARAM (finansējums);
pašvaldības, AII, PI, uzņēmumu
organizācijas, ministrijas

2) Platformas darba rezultātu komunicēšana ar
VPR, VARAM (finansējums);
iesaistītajām pusēm (ministrijas, sadarbības partneri,
pašvaldības, AII, PI, uzņēmumu
pašvaldības) un mērķtiecīga/stratēģiska reģiona
organizācijas, ministrijas
interešu pārstāvniecība
3) Platformā iesaistīto pušu veiktspējas stiprināšana
VPR, VARAM (finansējums);
īstenojot apmācības, analīzi, mērogošanu u.c.
pašvaldības, AII, PI, uzņēmumu
darbības.
organizācijas, ministrijas
Uzdevums: b) Stratēģiski pozicionēt reģiona inovācijas, zinātni, investīcijas un industrijas
1) Reģiona inovāciju, zinātnes un industriju
VPR, VARAM, EM/LIAA, IZM;
pozicionējuma izstrāde un uzraudzība
pašvaldības, AII, PI, uzņēmumu
organizācijas, citas ministrijas, ĀM, LV
vēstniecības
2) Reģiona inovāciju pasākumu (Vidzemes inovāciju
VPR, VARAM, EM/LIAA, IZM;
nedēļas, Bioekonomikas forumi u.c.) organizēšana,
pašvaldības, AII, PI, uzņēmumu
komunikācijas materiālu izstrāde
organizācijas, citas ministrijas, ĀM, LV
vēstniecības
3) Reģiona piedāvājuma un sadarbību pozicionēšana,
VPR, VARAM, EM/LIAA, IZM;
t.sk. dalība tīklos un platformās
pašvaldības, AII, PI, uzņēmumu
organizācijas, citas ministrijas, ĀM, LV
vēstniecības
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Rīcības
Īstenotājs
Laika periods
Uzdevums: c) Stratēģiski attīstīt klasterus un tematiskos tīklojumus Vidzemes RIS3 jomās
Atbalsts klasteru attīstībai un darbības nodrošināšana
VPR, EM/LIAA; VIAA, pašvaldības, 2022-2027
(bāzes finansējuma nodrošināšana, projektu finansējuma AII, PI, uzņēmumu organizācijas,
piesaiste)
citas ministrijas, starptautiskās
organizācijas (EUSBSR, BSSSC, ...)
2) Apmācību un tīklošanās pasākumu organizēšana.
VPR, EM/LIAA; VIAA, pašvaldības, 2022-2027
AII, PI, uzņēmumu organizācijas,
citas ministrijas, starptautiskās
organizācijas (EUSBSR, BSSSC, ...)
Uzdevums: d) Veicināt efektīvas [pārskatāmas un saprotamas] inovāciju atbalsta vides veidošanu Vidzemē
Identificēt labos piemērus, testēt jaunas inovāciju
VPR; pašvaldības, AII, PI,
2022-2027
atbalsta pieejas, īstenot labās prakses pārneses
uzņēmumu organizācijas,
pilotaktivitātes
ministrijas
Pieredzes apmaiņas un salīdzinošās izvērtēšanas vizīšu
VPR; pašvaldības, AII, PI,
2022-2027
organizēšana, lēmumu pieņēmēju informēšana,
uzņēmumu organizācijas,
demonstrēšana, labo prakšu apkopošana
ministrijas
Stratēģisku reģiona interešu pārstāvniecības kampaņu
VPR; pašvaldības, AII, PI,
2022-2027
īstenošana. Par inovācijām labvēlīgiem uzņēmējdarbības
uzņēmumu organizācijas,
atbalsta risinājumiem; par instrumentiem industriju
ministrijas
pielāgošanās pārmaiņām veicināšanai, jaunu atbalsta
instrumentu rosināšanai.
Veidot stratēģiskas partnerības ar augstākās izglītības
VPR, AII, PI; VAA, uzņēmēju
2022-2027
iestādēm, pētnieciskajām institūcijām to kapacitāšu
organizācijas, pašvaldības
celšanai
Uzņēmējdarbības spēju stiprināšana augstākās izglītības
ViA, RTU, VRI, AREI; VPR, VAA,
2022-2027
iestādēs, pētnieciskajās institūcijās
uzņēmēju organizācijas,
pašvaldības
Reaģēšana uz nozaru pieprasījumu, sevišķi Vidzemes
ViA, RTU, VRI, AREI; VPR, VAA,
2022-2027
RIS3 jomās un virzīšana uz AII un PI
uzņēmēju organizācijas,
pašvaldības
Sadarbību ar uzņēmējiem veicinošas vides, instrumentu
ViA, RTU, VRI, AREI; VPR, VAA,
2022-2027
un pieejamas pētniecības un inovāciju infrastruktūras
uzņēmēju organizācijas,
attīstība (Makerspace, OpenLab, koprades vietas,
pašvaldības
pieejama pilot-infrastruktūra u.c.)

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

VB, PSP

Īstenoti projekti /
iniciatīvas

VB, PSP

Apmācības, semināri
Īstenoti pasākumi

VB, PSP

Labo piemēru pārnese
Pilotprojekti

VB, PSP

Organizētas vizītes
Informatīvi materiāli

VB, PSP

Īstenotas interešu
pārstāvniecības
kampaņas (tikšanās,
diskusijas, atzinumi,
informatīvi materiāli)
Sadarbības līgumi
Tikšanās, diskusijas

VB, PSP

VB, PSP

Apmācības, semināri,
sadarbības projekti

VB, PSP

Analītiski pārskati
Sadarbības iniciatīvas un
projekti
Īstenoti pilotprojekti

VB, PSP
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Rīcības virziens 2) Industrijas, zinātnes un izglītības sadarbība:
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

VPR, pašvaldības, uzņēmēju
organizācijas, IZM, EM, AII, PI
VPR, pašvaldības, uzņēmēju
organizācijas, AII, PI, IZM, EM
VPR, pašvaldības, uzņēmēju
organizācijas, IZM, EM, AII, PI,
VPR, pašvaldības, uzņēmēju
organizācijas
AII, PI, VPR, pašvaldības, uzņēmēju
organizācijas
AII, PI, VPR, pašvaldības, uzņēmēju
organizācijas

2022-2027

VB, PSP

Regulāras tikšanās

2022-2027

VB, PSP

Tikšanās, diskusijas

2022-2027

VB, PSP

Tikšanās
Sadarbības projekti

2022-2027

VB, PSP

Sadarbības projekti

2022-2027

VB, PSP

Pilnveidotas programmas
Specializēti kursi

ViA sadarbībā ar VPR
Uzņēmumu organizācijas (klasteri),
primāro sektoru pārstāvošas
organizācijas (LLF, LLKC u.c.)
Reģiona augstākās izglītības
iestādes un VPR

2022-2027

VB, PSP

Sadarbības projekti /
risinājumi

2022-2027

VB, PSP

Īstenotas sadarbības
iniciatīvas

ViA, Ziemeļvalstu ministru
padomes birojs Latvijā, LLKC, VPR,
Latvijas pārtikas bioekonomikas
klasteris

2022-2027

VB, PSP

Īstenotas sadarbības
iniciatīvas

Uzdevums: a) Uzlabot Vidzemes nozaru sadarbību ar izglītības sektoru
Sadarbības vadība aptverot visus līmeņus (pašvaldības,
reģions, ministrijas)
Veicināt informācijas apmaiņu starp iesaistītajām pusēm
(platforma)
Veicināt starpnozaru sadarbību

Reģionāli sadarbības projekti, t.sk. kopīgu, starp-disciplināru
studiju programmu veidošana nacionālā / starptautiskā līmenī
Izglītības programmu/kursu organizēšana pēc uzņēmēju
pieprasījuma - esošu programmu pilnveide, specializētu kursu
pievienošana
Izglītības iestāžu iesaiste starpdisciplināru risinājumu izstrādei
dažādu tautsaimniecības nozaru, īpaši reģiona viedo
specializāciju jomu, attīstībai
Sadarbības modeļu izstrāde un pilotēšana reģionam nozīmīgu
tautsaimniecības nozaru un izglītības iestāžu efektīvai
sadarbība
Uzņēmēju sadarbība ar universitāti (arī vsk/tehnikumiem)
dažādos jautājumos (t.sk. darba vidē balstīta izglītība, prakses,
tīklošanās iespējas/vide)

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Veicināt jauniešu izpratni par reģiona uzņēmējdarbību,
organizējot ekskursijas un vieslekcijas reģiona skolēniem
un studentiem par un ar reģiona uzņēmējiem/nozarēm

ViA, Latvijas pārtikas
bioekonomikas klasteris
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Rīcības

Īstenotājs

Uzdevums: b) Veicināt uzņēmēju tīklošanos un sadarbību ar pētniecības iestādēm
Pasākumi, kas vērsti uz uzņēmēju sadarbības ar pētniecības
VPR, AII, PI, uzņēmēju organizācijas
iestādēm atvieglošanu (vienkāršu un skaidru sadarbības mehānismu
izveide, informācijas sniegšana kā to darīt, uzņēmēju vajadzību
izpratne, atbilstošu risinājumu izveide)
Zināšanu nodošanas un apmaiņas starpnieku (brokeru) attīstība
VPR, AII, PI, uzņēmēju organizācijas,
dažādās jomās
pašvaldības, VARAM, EM/LIAA, IZM
Nodrošināt Inovāciju brokera atbalstu reģiona uzņēmējiem, lai tie
VPR, VARAM, EM/LIAA, IZM;
veicinātu inovētspēju atbilstoši reģiona RIS3 jomām
pašvaldības, AII, PI, uzņēmumu
organizācijas
Uzdevums: c) Veicināt jaunu, stratēģisku un produktīvu zināšanu pieejamību un izmantošanu
Zināšanu un ekspertīzes pieejamība - dalīšanās ar ekspertiem
VPR, AII, PI

Laika
periods

Finanšu
avots

Iznākuma rādītājs

2022-2027

VB, PSP

Labo prakšu pārnese,
sadarbības risinājumi
Informatīvi materiāli

2022-2027

VB, PSP

Starpnieki (brokeri)

2022-2027

VB, PSP

Atbalstīto uzņēmēju skaits

2022-2027

VB, PSP

Apmācības, semināri
Piesaistītie eksperti
Labo prakšu pārnese
Informatīvi materiāli
Piesaistītie eksperti

Meklēt labos piemērus, testēt jaunas inovāciju atbalsta pieejas

VPR, AII, PI

2022-2027

VB, PSP

Daudzgadu pieredzes apmaiņas / ekspertu piesaistes programmas
īstenošana reģionā (regulārs finansējums, neatkarīgi no projektiem)
Pieredzes apmaiņas, lēmumu pieņēmēju informēšana,
demonstrēšana, labo prakšu apkopošana

VPR, VARAM, EM?

2022-2027

VB, PSP

VPR, AII, PI

2022-2027

VB, PSP

Organizētas vizītes
Informatīvi materiāli
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Rīcības

Īstenotājs

Uzdevums: d) Veicināt pētniecības un attīstības infrastruktūras pieejamību
Pieredzes apmaiņa un paraugrisinājumu popularizēšana
VPR, VPR, AII, PI, pašvaldības, VAA,
uzņēmēju organizācijas
Atvērtās un dalītās infrastruktūras pilotrisinājumi (Open Lab,
biorafinērija)
Pasākumi, kas vērsti uz uzņēmēju motivēšanu pētniecības un
attīstības pakalpojumu izmantošanai

VPR, AII, PI, VAA, uzņēmēju
organizācijas, pašvaldības
VPR, EM/LIAA, IZM, VAA, uzņēmēju
organizācijas, pašvaldības

Laika
periods

Finanšu
avots

Iznākuma rādītājs

2022-2027

VB, PSP

2022-2027

VB, PSP

Labo prakšu pārneses
projekti Informatīvi
materiāli
Īstenoti pilotrisinājumi

2022-2027

VB, PSP

Īstenotas iniciatīvas

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Pētniecības un attīstības pakalpojumu mērķtiecīga veidošana un attīstība, nodrošinot
gan infrastruktūras, gan cilvēkresursu pieejamību gan MVU, gan citām AII, PI

ViA, RTU, VRI, AREI

Uzdevums: e) Veicināt stratēģisku augstākās izglītības institūciju un pētniecisko iestāžu sadarbību
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Kopīgu projektu īstenošana

ViA, RTU, VRI, AREI
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Rīcības

Īstenotājs

Uzdevums: f) Veicināt jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādi, inovācijas uzņēmumos
Meža resursu un saldūdens resursu izmantošanas potenciāla
VPR, AII, PI, Pētniecības
apzināšana, jaunu inovatīvu produktu un tehnoloģiju
institūts “Silava”, As LVM
attīstībai, t.sk. ražošanas un pārstrādes blakusproduktu
izmantošana ar augstu pievienoto vērtību

Laika periods

Finanšu
avots

Iznākuma rādītājs

2023-2027

PSP

Pētījumi, īstenotas iniciatīvas,
labās prakses un piemēri;
sagatavoti projektu pieteikumi,
nodrošināta specifiskas
ekspertīzes piesaiste, zināšanu
pārneses aktivitātes
Pētījumi, īstenotas iniciatīvas,
labās prakses un piemēri,
sagatavoti projektu pieteikumi,
nodrošināta specifiskas
ekspertīzes piesaiste, zināšanu
pārneses aktivitātes
Pētījumi, īstenotas iniciatīvas,
labās prakses un piemēri,
sagatavoti projektu pieteikumi,
nodrošināta specifiskas
ekspertīzes piesaiste, zināšanu
pārneses aktivitātes

Funkcionālās pārtikas un dzērienu un to sastāvdaļu, augu
izcelsmes un blakusproduktu pārstrādes bioaktīvo vielu kā arī
augu izcelsmes un alternatīvo proteīnu un sastāvdaļu
ražošanas, pārstrādes, tehnoloģiju izstrāde un inovācijas

VPR, AII, PI, Latvijas pārtikas
bioekonomikas klasteris

PSP

Inovatīvu digitālo, datu pārstrādes un analītikas,
automatizācijas un mākslīgā intelekta risinājumu un
tehnoloģiju un produktu izstrāde un integrēšana citās
primārās, sekundārās ražošanas un pārstrādes kā arī
pakalpojumu sektorā.

VPR, AII, PI, Latvijas IT klasteris

PSP

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Inovāciju motivācijas pasākumu organizēšana (RIS3 nozaru industriju hakatoni,
koprades laboratorijas u.c.)

VAA, EM/LIAA, Uzņēmumi, uzņēmumu organizācijas

Uzdevums: g) Atbalstīt inovāciju pieprasījuma veidošanos
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Inovatīvo iepirkumu attīstība

Pašvaldības, VARAM

45
VPR Attīstības programma 2022-2027, Pielikums Nr.2

Prioritāte E2. Industrijas pārveide
Rīcības virziens 1) Industrijas pārveide un konkurētspēja:
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

VPR, AII, PI, uzņēmēju
organizācijas
VPR, AII, PI, uzņēmēju
organizācijas

2022-2027

VB, PSP

2022-2027

VB, PSP

Analītiski pārskati
Informatīvi materiāli
Apmācības, semināri,
izglītojoši pasākumi,
konsultācijas

VPR, VARAM, EM/LIAA, IZM;
pašvaldības, AII, PI, uzņēmumu
organizācijas

2022-2027

VB, PSP

Brokeri
Atbalstītie uzņēmēji

2022-2027

VB, PSP

Apmācību modeļi

Uzdevums: a) Veicināt Vidzemes nozaru pielāgošanos pārmaiņām un zināšanu pārnesi
Sistemātiska attīstības tendenču analīze, apkopošana, tulkošana
un pārnese reģiona mērogā
Inovāciju attīstības pasākumu organizēšana, atbilstoši specifiskām
uzņēmumu attīstības interesēm un gatavības līmenim (a)
Informējoši izglītojoši pasākumi uzņēmumiem par tendencēm,
tehnoloģijām, jauniem risinājumiem un pieejām; b) mērķēti
pasākumi par specifiskiem jautājumiem uzņēmumiem RIS3 jomās
c) individuāls atbalsts uzņēmējam, kur iesaistās brokeris,
ekspertīzes piesaiste, koprades pasākumi utt.
Brokeru sistēmas veidošana specifiskos inovāciju attīstības
procesos un izpratnes veidošanā par konkrētām inovāciju tēmām
Inovatīvo uzņēmumu attīstības vajadzībām atbilstošu apmācību
modeļu izstrāde un aprobēšana darbinieku zināšanu un
kompetenču pilnveidei

ViA ZTC, VAA, VPR
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Rīcības
Īstenotājs
Laika periods
Finanšu avots Iznākuma rādītājs
Uzdevums: b) Paaugstināt uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju (ar mērķi panākt augstu PV)
Veicināt uzņēmumu sadarbību un tīklošanos gan reģionālā, gan
VPR, VAA, uzņēmēju
2022-2027
VB, PSP
Tikšanās, diskusijas,
nacionālā un starptautiskā līmenī, tsk. sekmējot uzņēmumu
organizācijas, pašvaldības,
sadarbības projekti un
tīklošanos ar ekspertiem un starpnozaru sadarbību
GNP tūrisma klasteris,
iniciatīvas
ministrijas, LIAA
Konsultācijas un specifiska ekspertīze uzņēmumiem
VPR, VAA, uzņēmēju
2022-2027
VB, PSP
Konsultācijas
organizācijas
Atbalstītie uzņēmumi
Uzņēmēju sasvstarpējās sadarbības risinājumu īstenošana
VPR, VAA, uzņēmēju
2022-2027
VB, PSP
Īstenotās sadarbības
(koprades laboratorijas, hakatoni u.c.)
organizācijas, AII, PI
iniciatīvas
Reģiona stratēģiskā pozicionējuma izveide uzņēmējdarbības vides VPR, VAA, pašvaldības,
2022-2027
VB, PSP
Informatīvi materiāli
attīstības veicināšanai un investīciju piesaistei
uzņēmēju organizācijas
Analītiski pārskati
Starptautiski atpazīstamu zīmolu izmantošana tūrismā
VPR, VAA, uzņēmēju
2022-2027
VB, PSP
Ieviestie zīmoli
organizācijas
Investīciju piesaistes kampaņas organizēšana
VPR, VAA, pašvaldības,
2022-2027
VB, PSP
Informatīva kampaņa
uzņēmēju organizācijas
Stiprināt Vidzemes reģiona tūrisma stratēģiskos akcentus
VPR, pašvaldības, EM, LIAA,
2022-2027
VB, PSP
Atzinumi
nacionālajā tūrisma mārketinga stratēģijā
tūrisma galamērķu
Tikšanās, diskusijas
organizācijas, tūrisma
asociācijas
Veicināt sezonalitātes ietekmi mazinošu, inovatīvu tūrisma
VPR, pašvaldības, EM, LIAA,
2022-2027
VB, PSP
Izveidotie tūrisma
produktu attīstību
tūrisma galamērķu
produkti
organizācijas, tūrisma
asociācijas
Uzdevums: c) Attīstīt testēšanas un eksperimentu vidi reģionā, lai veicinātu uzņēmēju spēju pielāgoties pārmaiņām/izmēģināt inovācijas, pārbaudīt
risinājumus
Attīstīt vietējā / pašvaldību / reģionālā līmeņa atbalsta
VPR, VAA, uzņēmēju
2022-2027
VB, ES fondi
Atbalsta instrumenti
instrumentus inovāciju ieviešanai uzņēmumos
organizācijas, pašvaldības,
EM, LIAA
Uzņēmēju savstarpējās sadarbības veicināšana (koprades telpas
2022-2027
VB, ES fondi
Īstenotas iniciatīvas
u.c.)
VPR, pašvaldības, uzņēmumi
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Pilotvietu attīstība (piemēram, degradētajās teritorijās)

Pašvaldības, VARAM
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Rīcības
Īstenotājs
Uzdevums d) Atbalstīt modernizāciju un digitalizāciju uzņēmējdarbībā
IT klastera projekts
VPR, VAA, uzņēmēju organizācijas
Digitalizācijas ceļa karšu izstrāde un popularizēšana
VPR, VAA, uzņēmēju organizācijas, AII,
PI
Kampaņu īstenošana digitalizācijas prasmju un
VPR, VAA, pašvaldības, uzņēmēju
risinājumu popularizēšanai
organizācijas, AII, PI

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

2022-2027
2022-2027

VB, ES fondi
VB, ES fondi

2022-2027

VB, ES fondi

Īstenotas iniciatīvas
Izstrādātas ceļa kartes
Informatīvi materiāli
Informatīvas kampaņas

2022-2027

VB, ES fondi

Tikšanās

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Datu platformu un risinājumu veidošana
digitalizācijas veicināšanai, t.sk datu atvērtības un
pielietojuma veicināšanai
Apmācības digitālo auditu veikšanai uzņēmējiem
Atbalsts uzņēmumu pārkvalifikācijai un
konkurētspējas paaugstināšanai caur digitalizāciju

Pašvaldības, VARAM,
uzņēmēju organizācijas

uzņēmējdarbības atbalsta
organizācijas

Uzdevums e) Atbalstīt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides infrastruktūras izveidi un attīstību
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Zaļo industriālo teritoriju attīstība

Pašvaldības, VARAM,
uzņēmēju organizācijas

Uzdevums f) Veicināt sadarbību starp tūrisma uzņēmējiem, publisko sektoru
Tūrisma galamērķu pārvaldība, sadarbības tīklu
VPR, VAA, uzņēmēju organizācijas,
attīstība, uzturēšana
pašvaldības, ministrijas, AII
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Rīcības
Īstenotājs
Uzdevums g) Ilgtspējīga piekrastes un jūras ekosistēmu attīstība
Ilgtspējīga piekrastes un jūras tūrisma attīstība
VPR, pašvaldības, pētniecības
iestādes
Zilās bioekonomikas potenciāla izpēte un labās prakses
VPR, pašvaldības, pētniecības
pārnese
iestādes

Laika periods

Finanšu avots

2022-2027

VB, ES fondi

2022-2027

VB, ES fondi

Iznākuma rādītājs

Analītiski pārskati,
pētījumi, pasākumi

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Infrastruktūras pilnveidošana ūdens tūrisma
pakalpojumu sniegšanai

Pašvaldības, uzņēmēji to
organizācijas

Uzdevums h) Veicināt vietējās produkcijas, tostarp vietējos resursos balstītu produktu attīstību, t.sk. veicinot īso pārtikas ķēžu veidošanu
Rosināt kooperāciju un citus sadarbības veidus, lai veicinātu VPR, uzņēmējdarbības atbalsta
2022-2027
PSP, LAP
Sadarbības iniciatīvas
bioloģisko produktu ražotāju sadarbību, tādejādi palielinot
organizācijas
ražošanas, piegāžu apjomus
Sadarbības veicināšana ar zinātniskajām institūcijām
VPR, AII, PI, uzņēmēju organizācijas
2022-2027
PSP, LAP
Sadarbības iniciatīvas
(zinātnieki, audzētāji, ražotāji, jaunatne - skolu
programmas)
Interešu pārstāvniecība ar nolūku samazināt birokrātisko
VPR, uzņēmējdarbības atbalsta
2022-2027
PSP
Tikšanās, diskusijas,
slogu ražotājiem
organizācijas
atzinumi, informatīvas
kampaņas
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Farm to fork principa veicināšana, nodrošinot pēc
iespējas īsāku ceļu no saimniecības līdz patērētājam

Pašvaldības, uzņēmēji to
organizācijas, VRG
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Rīcības virziens 2) Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi:
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

2022-2027

VB, ES fondi

Tikšanās, diskusijas

2022-2027

VB, ES fondi

2022-2027

VB, ES fondi

Tikšanās, diskusijas
Sadarbības iniciatīvas
Īstenotās iniciatīvas

2022-2027

VB, ES fondi

2022-2027

VB, ES fondi

Investīciju piesaistes platformas invest.vidzeme.lv
2022-2027
uzlabošana
Uzdevums: b) Veicināt uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu piesaisti un pieejamību uzņēmumiem
Atbalsta nosacījumu skaidrošana, skaidrāku atbildību un
VPR, uzņēmējdarbības atbalsta
2022-2027
mērķa grupu noteikšana
organizācijas, pašvaldības
Veicināt teritoriāli vienmērīga uzņēmējdarbības atbalsta
VPR, uzņēmējdarbības atbalsta
2022-2027
instrumentu pieejamību reģionā (inkubatori)
organizācijas, pašvaldības
Veicināt savstarpēji papildinošu un uzņēmēja attīstības
VPR, uzņēmējdarbības atbalsta
2022-2027
līmenim atbilstošu atbalsta instrumentu pieejamību
organizācijas, pašvaldības
Veicināt efektīvāku esošā atbalsta izlietojumu
VPR, uzņēmējdarbības atbalsta
2022-2027
organizācijas, pašvaldības
Attīstīt kopstrādes vietas reģionā
VPR, pašvaldības
2022-2027

VB, ES fondi

Uzdevums: a) Stiprināt VPR lomu uzņēmējdarbības atbalsta nodrošināšanā
Stiprināt VPR kapacitāti īstenojot uzņēmējdarbības
atbalsta koordināciju reģiona mērogā
Veicināt tīklošanos starp iesaistītajām / ieinteresētajām
pusēm
Uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu attīstība (vēstnieki
un starpnieki)
Uzņēmējdarbības atbalsta labo prakšu pilotēšana reģionā
Produktu prototipu attīstības atbalsts uzņēmējiem

VPR, uzņēmējdarbības atbalsta
organizācijas
VPR, uzņēmējdarbības atbalsta
organizācijas
VPR, uzņēmējdarbības atbalsta
organizācijas
VPR, uzņēmējdarbības atbalsta
organizācijas
VPR, uzņēmējdarbības atbalsta
organizācijas
VPR

Labo prakšu pārnese,
informatīvi materiāli
Atbalstītie uzņēmēji
(vaučeri)

VB, ES fondi

Informatīvi materiāli

VB, ES fondi

Sadarbības iniciatīvas
Atbalsta instrumenti
Sadarbības iniciatīvas
Atbalsta instrumenti
Informatīvi materiāli
Uzlabota komunikācija
Izveidotas/attīstītas
kopstrādes vietas

VB, ES fondi
VB, ES fondi
VB, ES fondi
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Rīcības
Īstenotājs
Laika periods
Finanšu avots
Iznākuma rādītājs
Uzdevums: c) Veicināt jaunu uzņēmējdarbības veidu attīstību reģionā (t.sk. straujas izaugsmes uzņēmumu, jaunuzņēmumu, sociālās uzņēmējdarbības,
darījumu tūrisma, radošo industriju u.c. attīstību)
Dažādiem uzņēmējdarbības veidiem atbilstošu atbalsta
VPR, uzņēmējdarbības atbalsta
2022-2027
VB, ES fondi
Sadarbības iniciatīvas
instrumentu pieejamība
organizācijas, pašvaldības
Atbalsta instrumenti
Labo prakšu izplatība sociālajā uzņēmējdarbībā
VPR, uzņēmējdarbības atbalsta
2022-2027
VB, ES fondi
Pārskati
organizācijas, pašvaldības
Informatīvi materiāli
Uzdevums: d) Stratēģiski attīstīt pašvaldību atbalstu uzņēmējdarbībai ar uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras [un viedo risinājumu] palīdzību
Reģionālu projektu koordinēšana Uzņēmējdarbības
VPR, pašvaldības,
2022-2027
VB, ES fondi
atbalsta infrastruktūras izveidei (5.1.1.+TPF 6.1.1.)
uzņēmējdarbības atbalsta
organizācijas
Uzdevums: e) Veicināt jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā
Atbalsta programma (konsultantu atbalsts) jauniešu
VPR, Jaunatnes aģentūra,
2021-2027
NFI projekts
Apmācīto skaits
uzņēmējdarbībā
pašvaldības
Produktu ideju attīstības maratonu organizēšana
VPR, Jaunatnes aģentūra,
2021-2027
NFI projekts
Pasākumu skaits,
skolēniem
pašvaldības
dalībnieki
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Prioritāte E3. Aprites un bioekonomika
Rīcības virziens 1) Aprites ekonomikas attīstība uzņēmējdarbībā
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

2022-2027

VB, ES fondi

2022-2027

VB, ES fondi

2022-2027

VB, ES fondi

Analītiski pārskati
Informatīvi materiāli
Apmācības, semināri, izglītojoši
pasākumi, konsultācijas
Brokeri
Atbalstītie uzņēmēji

2022-2027

VB, ES fondi

Piesaistīto ekspertu atbalsts

2022-2027

VB, ES fondi

Atbalstītie uzņēmēji

2022-2027

VB, ES fondi

Īstenotās iniciatīvas

2022-2027

VB, ES fondi

Veikto auditu skaits

Uzdevums: a) Zināšanu un izpratnes veicināšana par aprites ekonomiku
Izglītošanas un zināšanu apmaiņas kampaņas un pasākumi, lai
parādītu bioloģisko resursu izmantošanas iespējas un variācijas
Izveidot rokasgrāmatu uzņēmējiem, kas palīdz izprast savu vietu
AE un bioekonomikā
Labo prakšu apzināšana, apkopošana, izplatīšana, pieredzes
apmaiņas

VPR, AII, PI, uzņēmēju
organizācijas
VPR, AII, PI, uzņēmēju
organizācijas
VPR

Uzdevums: b) Piesaistīt ekspertīzi un zināšanas aprites veicināšanai uzņēmējdarbībā
Konsultanti un vides eksperti uzņēmējiem, lai ieviestu savus
risinājumus AE un bioekonomikā
Atbalsts uzņēmējiem produktu un ražošanas dzīves cikla analīzei
Inovāciju koprade aprites risinājumiem
Uzņēmumu aprites auditu veikšana un ieteikumu ieviešanas
rīcības plānu izstrāde

VPR, AII, PI, uzņēmēju
organizācijas
VPR, AII, PI, uzņēmēju
organizācijas
VPR, AII, PI, uzņēmēju
organizācijas
VPR, pašvaldības,
uzņēmēju organizācijas,
MVU

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Tehnoloģisko risinājumu apzināšana, lai saprastu ko
resurss satur, kā var pielikt klāt pievienoto vērtību

AII, PI, uzņēmēju organizācijas
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Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

VB, ES fondi

Piesaistīto ekspertu atbalsts

VB, ES fondi

Īstenotie sadarbības projekti

Uzdevums: c) Veicināt ražošanas pārpalikumu / blakus plūsmu izmantošanu un pievienotās vērtības radīšanu
Ekspertīzes piesaiste par ražošanas blakus plūsmām blakusplūsmu potenciāls, izmantošanas iespējas, to tirgus
potenciāls (piemēram, compound analīzes konkrētām
uzņēmumu grupām analizējot kas paliek blakus plūsmā
pāri, ko ar to var iesākt).

VPR, AII, PI, uzņēmēju
organizācijas

2022-2027

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Uzņēmēju un pētnieku sadarbība
Pilotrisinājumu testēšana
Vienotas platformas izstrāde iepakojuma (t.sk.
pārtikas) jautājumiem (ietverot pētniecības
rezultātus, datus, aktualitātes, normatīvos aktus,
partnerus, jaunus risinājumus utt.)

AII, PI, uzņēmēju organizācijas
AII, PI, uzņēmēju organizācijas
LIAA vai VARAM, industriju
pārstāvošas organizācijas
(klasteri, asociācijas utt.) +
pētniecību pārstāvošas
organizācijas

Uzdevums: d) Veicināt industriālo simbiozi, attīstot resursu kontaktbiržu un īstenojot tīklošanās pasākumus
Atbalsta pasākumi un speciālistu atbalsts dažādu
uzņēmumu ar dažādiem resursiem sadarbības sekmēšanai

VPR, uzņēmēju organizācijas

2022-2027

53
VPR Attīstības programma 2022-2027, Pielikums Nr.2

Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

VPR, AII, PI, uzņēmēju
organizācijas

2022-2027

VB, ES fondi,
PSP

Īstenotas iniciatīvas

VPR, AII, PI, uzņēmēju
organizācijas

2022-2027

VB, ES fondi,
PSP

Sadarbības projekti

Uzdevums: e) Veidot aprites ekonomiku atbalstošu infrastruktūru
Bioekonomikas uzņēmēju un pētniecības iestāžu sadarbība, lai
izmantotu tajās esošās infrastruktūras (t.sk. apzināt kritērijus AE,
radīt atbilstošu sistēmu, radīt atbilstošus vingrinājumus, lai
noteiktu, kurā līmenī uzņēmums sevi var atrast)
Izveidot atvērto un/vai dalīto pilotēšanas infrastruktūru, kurā
pieejama demonstrācijas un pilot- infrastruktūra
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Bioekonomikas un aprites ekonomikas zināšanu centri reģionā
(laboratorijas, testēšana u.c.)
Izveidot biorafinēriju, kurā testēt bioloģisko resursu izmantošanas
iespējas, vielu sastāvus utt. eksperimentālām aktivitātēm

AII, PI, uzņēmēju
organizācijas
AII, PI, uzņēmēju
organizācijas

Uzdevums: f) Apzināt barjeras apritīguma ieviešanai publiskajā sektorā (ne tikai juridisko, arī prakses)
Veikt pētījumu par barjerām apritīguma ieviešanai publiskajā
sektorā

VPR, AII, PI, EM. ZM

2022-2027

VB, ES fondi

Pētījums

VB, ES fondi,
PSP

Īstenoti projekti (BSR)

VB, ES fondi,
PSP

Īstenoti projekti (BSR)

Uzdevums: g) Veicināt apritīga iepirkuma piemērošanu (iepērkot vērtē visa produkta dzīves cikla cenu)
Iniciēt un īstenot starptautiskus projektus, kas vērsti uz aprītīga
iepirkuma attīstību

VPR, pašvaldības

2022-2027

Uzdevums: h) Veicināt reģiona ekonomikas pašpietiekamību un noturību pret ārējo faktoru ietekmi
Iniciēt un īstenot starptautiskus projektus, kas vērsti uz reģiona
ekonomikas pašpietiekamības un noturības pret ārējo faktoru
ietekmi stiprināšanu

VPR, pašvaldības

2022-2027
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Rīcības virziens 2) Bioekonomikas attīstība
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

Uzdevums: a) Palielināt bioekonomikā ieinteresēto pušu zināšanas par bioekonomiku un viedu un ilgtspējīgu bioloģisko resursu izmantošanu
Palielināt bioloģisko resursu īpašnieku, pārvaldītāju un pētniecības un VPR, AII, PI, uzņēmēju
2022-2027
VB, ES fondi, PSP
Apmācības, semināri,
tehnoloģiskās attīstības institūciju izpratni un zināšanas par
organizācijas
informatīvi un izglītojoši
bioloģisko resursu vērtību, potenciālu, kā arī ilgtspējīgu un
pasākumi, konsultācijas
ekonomiski efektīvu izmantošanu.
Paaugstināt sabiedrības izpratni un zināšanas par bioekonomiku,
VPR, AII, PI, uzņēmēju
2022-2027
VB, ES fondi, PSP
Apmācības, semināri,
indivīdu un kopienu lomu un uzdevumiem bioloģisko resursu
organizācijas
izglītojoši pasākumi,
saglabāšanā, ilgtspējīgā un ekonomiski efektīvā izmantošanā.
informatīvi materiāli
Apzināt iespējamos bioekonomikas veicinātājus, kas spētu
VPR, AII, PI, uzņēmēju
2022-2027
VB, ES fondi, PSP
Analītiski pārskati
bioekonomikas un ilgtspējības idejas un koncepcijas skaidrot
organizācijas
sabiedrībai
Bioekonomikas zinātnes parka izveide, kas kalpotu kā reģiona
VPR, AII, PI, uzņēmēju
2022-2027
VB, ES fondi, PSP
Zinātnes parks
(pašvaldību, augstskolas līdzfinansēts) zinātnes, izglītības un
organizācijas, pašvaldības
industriālo kompetenču centrs par bioresursu ilgtspējīgu
apsaimniekošanu
Uzdevums: b) Veicināt tādu zināšanu attīstību, pieejamību un apmaiņu, kas uzņēmumiem nepieciešamas, lai ražotu bioloģiskajos resursos balstītus produktus
un pakalpojumus
Veicināt uz inovācijām vērstu MVU, lauku saimniecību un PTA iestāžu VPR, AII, PI, uzņēmēju
2022-2027
VB, ES fondi, PSP
Sadarbības iniciatīvas
mērķtiecīgu sadarbību, pārstrādājot bioloģiskos resursus inovatīvos,
organizācijas
augstas pievienotās vērtības produktos un pakalpojumos; jo īpaši
starp tām saimniecībām, nelieliem mājražotājiem un MVU, kuru
resursi un kompetences ir savstarpēji papildinoši un ir nepieciešami
inovatīvām uzņēmējdarbības iniciatīvām
Izveidot bioekonomikas informācijas, datu un zināšanu virtuālo
VPR, AII, PI, uzņēmēju
2022-2027
VB, ES fondi, PSP
Informācijas krātuve
krātuvi (hub), kurā tiek apkopota, uzturēta, regulāri aktualizēta un
organizācijas
izplatīta informācija un zināšanas, kas nepieciešamas bioekonomikas
nozaru attīstībai.
Attīstīt un sniegt atbalsta pakalpojumus bioekonomikas
VPR, uzņēmēju
2022-2027
VB, ES fondi, PSP
Izveidoti pakalpojumi
uzņēmumiem, jo īpaši MVU un lauku saimniecībām.
organizācijas, ZM, EM
Atbalstītie uzņēmumi
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Rīcības

Īstenotājs

Laika
periods

Finanšu
avots

Iznākuma rādītājs

Biedru piesaiste, klastera un tā
biedru iesaistei VPR īstenoto
projektu, pasākumu un
pilotaktivitāšu īstenošanā.
Klastera popularizēšanas pasākumi
un informatīvas kampaņas
Klastera interešu pārstāvniecība
Reģiona zināšanu un inovāciju
platformā, sadarbībā ar nacionālā
līmeņa pārvaldes institūcijām

Uzdevums: c) Stiprināt Latvijas Pārtikas bioekonomikas klastera darbību, popularizēt un veicināt tā aktivitātes
Nodrošināt VPR darbību Latvijas pārtikas bioekonomikas klasterī,
un aktīvu sadarbību ar klasteri un tā biedriem, tsk. iesaistot klasteri
un tā biedrus bioekonomikas jomas projektu izstrādē un īstenošanā
Atbalstīt klastera, kā Latvijas pārtikas bioekonomikas inovāciju
centra (hub) attīstību un pozicionēšanu, sekmējot zinātnes un
industrijas sadarbību gan vietējā gan starptautiskā līmenī, veicinot
pētniecību un tehnoloģiju un produktu izstrādi pārtikas
bioekonomikas jomā, sekmējot klastera iesaistīti zināšanu un
inovāciju platformas darbībā, bioekonomikas jomas projektos un
iniciatīvās
Atbalstīt klastera un tā biedru internacionalizāciju, sekmēt
starpnozaru sadarbību (tsk. DIH ietvaros)

Sekmēt funkcionālās pārtikas un dzērienu un to sastāvdaļu, augu
izcelsmes un blakusproduktu pārstrādes bioaktīvo vielu kā arī augu
izcelsmes un alternatīvo proteīnu un sastāvdaļu ražošanas,
pārstrādes, tehnoloģiju un kompetenču attīstību reģionā

VPR, Latvijas pārtikas
bioekonomikas klasteris un tā
biedri (uzņēmumi,
augstskolas, institūti
VPR, Latvijas pārtikas
bioekonomikas klasteris un tā
biedri (uzņēmumi,
augstskolas, institūti

2022-2027

VB, ES
fondi, PSP

2022-2027

VB, ES
fondi, PSP

VPR, Latvijas pārtikas
bioekonomikas klasteris un tā
biedri (uzņēmumi,
augstskolas, institūti
VPR, Latvijas pārtikas
bioekonomikas klasteris un tā
biedri (uzņēmumi,
augstskolas, institūti

2022-2027

VB, ES
fondi, PSP

2022-2027

VB, ES
fondi, PSP

Īstenoti sadarbības projekti,
pasākumi un pilotaktivitātes,
ekspertīzes piesaiste, zināšanu
pārneses aktivitātes
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Rīcības
Īstenotājs
Laika periods Finanšu avots Iznākuma rādītājs
Uzdevums: d) Nodrošināt aktuālu, pierādījumos balstītu bioekonomikas datu un informācijas pieejamību un to izplatīšanu bioekonomikas ieinteresētajām
pusēm
Iniciēt bioekonomikas statistikas metodoloģijas pilnveidi, lai
VPR, AII, PI, uzņēmēju
2022-2027
VB, ES fondi,
Interešu pārstāvniecība
nodrošinātu ieinteresētās puses ar datiem, kas nepieciešami
organizācijas
PSP
(tikšanās, diskusijas,
pašreizējās situācijas novērtēšanai un bioekonomikas attīstības
atzinumi)
prognozēšanai.
Veikt izvērstu pētījumu par Vidzemes reģiona bioekonomikas
VPR, AII, PI, uzņēmēju
2022-2027
VB, ES fondi,
Pētījums
resursiem un to potenciālu, kā arī veikt resursu kartēšanu.
organizācijas
PSP
Resursu kartējums
Informēt ieinteresētās puses un potenciālos investorus par pētījuma VPR, AII, PI, uzņēmēju
2022-2027
VB, ES fondi,
Analītiski pārskati
un kartēšanas rezultātiem un konstatētajām bioekonomikas
organizācijas
PSP
Informatīvi materiāli
attīstības tendencēm.
Veicināt valsts līmeņa bioekonomikas politikas un stratēģiju
VPR, uzņēmēju organizācijas
2022-2027
VB, ES fondi,
Analītiski pārskati
pilnveidošanu, to atbilstību bioekonomikas nozaru globālajām
PSP
Tikšanās, diskusijas, atzinumi
tendencēm un vajadzībām.
Sekmēt esošo bioekonomikas atbalsta instrumentu un pasākumu
VPR, uzņēmēju organizācijas
2022-2027
VB, ES fondi,
Analītiski pārskati
pilnveidi.
PSP
Tikšanās, diskusijas, atzinumi
Uzdevums: f) Palielināt Vidzemes reģiona pievilcību kā vēlamu vietu inovācijām un ieguldījumiem bioekonomikā
Veidot un izplatīt bioekonomikas datos balstītus materiālus, kas
potenciālajiem investoriem demonstrē Vidzemes reģiona pievilcību.
Palielināt Vidzemes bioekonomikas inovāciju ekosistēmas un tās
sniegto priekšrocību atpazīstamību starp bioloģisko resursu
īpašniekiem un pārvaldītājiem.

VPR

2022-2027

VPR, uzņēmēju organizācijas

2022-2027

VB, ES fondi,
PSP
VB, ES fondi,
PSP

Analītiski pārskati
Informatīvi materiāli
Analītiski pārskati
Informatīvi materiāli
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Rīcības virziens 3) Aprites principu ieviešana atkritumu apsaimniekošanā
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

VPR, ZAAO

2022-2027

VB, ES fondi, PSP

Izglītojošas kampaņas

VPR sadarbībā ar pašvaldībām, ZAAO,
industriju pārstāvošu organizāciju (piem.,
klasteri, asociāciju), iesaistot reģiona
uzņēmumus, kā arī spēcīgu IT partneri
(ViA, IT klasteris vai tml.)

2022-2027

VB, ES fondi, PSP

Izstrādātas
komunikācijas
kampaņas

VPR, pašvaldības, NVO,

2022-2027

VB, ES fondi, PSP

Izglītojošas kampaņas

VPR, pašvaldības

2022-2027

VB, ES fondi, PSP

ZAAO, universitāte atkarībā no
virziena,VPR kā vidutājs (kopražu
organizētājs), Uzņēmumus pārstāvoša
organizācija

2022-2027

VB, ES fondi, PSP

Interešu pārstāvniecība
(tikšanās, diskusijas,
atzinumi)
Noorganizētās koprades
iniciatīvas

LLKC/LLF/AREI (organizācija, kas strādā
ar lauksaimniekiem) +VPR

2022-2027

VB, ES fondi, PSP

Uzdevums: a) Veicināt atkritumu apjoma samazināšanu
Izglītojošās kampaņas sabiedrībā par atkritumu
daudzuma samazināšanu, īpaši attiecībā uz pārtikas
atkritumiem, lai veicinātu šī atkrituma veida
daudzuma samazināšanos
Komunikācijas kampaņu izstrāde, labo prakšu
apkopošana, resursu kartēšana un resursu uzskaites
sistēmas izveide, lai veicinātu Industriālās simbiozes
attīstīšanos reģionā

Uzdevums: b) Veicināt resursu atkārtotu izmantošanu un dalīšanos
Izglītošanas iniciatīvas un kampaņas, kas vērstas uz
iedzīvotāju domāšanas maiņu un "traumu" par
nabadzību, veco lietu remontēšanu. Kampaņas, ka
tas ir stilīgi.
Veicināt regulējumu / principu, kas ļauj
valsts/pašvaldību iestādēm norakstāmās lietas
(piem. skolās mēbeles) nodot citiem, vai izsolīt.
Uzņēmumu un pētnieku sadarbības veicināšana, lai
rastu risinājumus ražošanas atkritumu un
atlikumvielu atkārtotai izmantošanai, izstrādājot
pieejamo atlieku un atkritumu uzskaites sistēma
jaunu produktu attīstībai
Primārās ražošanas un pārstrādes atkritumu un
atlikum-vielu apjomu apzināšana un to pielietojuma
risinājumu izstrāde

Īstenotās iniciatīvas
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Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Veicināt iedzīvotāju prasmes par savu lietu
labošanu, remontēšanu. Priekšnoteikumi: Reģionā ir
kvalitatīvi remonta un labošanas pakalpojumi;
pakalpojumi ir ērti pieejami (meistaru lapas (getpro
utt., soc. mediji).
Papildināt kopienu šķirošanas iespējas ar citiem
risinājumiem, citiem atkritumiem.
Iedzīvotājiem ērtu risinājumu
izveide/popularizēšana mazām telpām, lai veiksmīgi
šķirot atkritumus.
Veicināt kopienās balstītus risinājumus (ledusskapji,
kur var nogādāt arī produktus (līdzīgi kā ar
grāmatām u.c.).
Veicināt preču/produktu/materiālu maiņas un
koplietošanas punktu izveidi

NVO, pašvaldības, uzņēmēji

Rīcības

Īstenotājs

pašvaldības, atkritumu
apsaimniekotāji
NVO, uzņēmēji, VPR?

NVO, pašvaldības, uzņēmēji

VPR, pašvaldības, NVO

Laika periods

Finanšu avots

2022-2027

VB, ES fondi,
PSP
VB, ES fondi,
PSP

Indikatīvais
finansējuma
apjoms

Iznākuma rādītājs

Uzdevums: c) Veicināt atkritumu šķirošanu un mazināt barjeras, kas to kavē
Iedzīvotāju izglītošana kā šķirot atkritumus un kāpēc
tas ir svarīgi
Izglītojošas aktivitātes par aprites principiem
atkritumu apsaimniekošanā

VPR, atkritumu
apsaimniekotāji, pašvaldības
VPR, atkritumu
apsaimniekotāji, pašvaldības

2022-2027

Izglītojošas kampaņas
Apmācības, semināri,
informatīvi materiāli

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Iedzīvotājam ērtu un pieejamu risinājumu attīstība
dažādu atkritumu veidu utilizēšanai [bīstamie,
lielgabarīta, šiferis, bio, utt.]
Atkritumu šķirošanas iespēju nodrošināšana visiem
reģiona iedzīvotājiem

atkritumu apsaimniekotāji,
pašvaldības
Atkritumu apsaimniekošanas
organizācijas, pašvaldības
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Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

2022-2027

VB, ES fondi, PSP

Apmācības, semināri,
informatīvi materiāli

VPR, atkritumu
apsaimniekotāji, pašvaldības

2022-2027

VB, ES fondi, PSP

Tikšanās, diskusijas
Sadarbības iniciatīvas

VPR

2022-2027

VB, ES fondi, PSP

Tikšanās, diskusijas

VPR
VPR, pašvaldības

2022-2027
2022-2027

VB, ES fondi, PSP
VB, ES fondi, PSP

Izglītojošas iniciatīvas
Analītiski pārskati

Uzdevums: d) Veicināt bioloģisko atkritumu šķirošanu un pārstrādi
Risinājumu apzināšana un popularizēšana bioloģisko
atkritumu izmantošanai īpaši pilsētvidē (BB4V)

VPR, atkritumu
apsaimniekotāji, pašvaldības

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Pārtikas atkritumu pārstrāde bioloģiskas izcelsmes
produktos barībā, kosmētikā, farmācijā, materiālos

Pārtikas lielveikala ķēde vai
ZAAO + VPR + pētniecība (LLU
– barībā / RSU -kosmētikā /
farmācijā / RTU - materiālos)

Uzdevums: e) Uzlabot atkritumu apsaimniekošanas pārvaldību reģionā
Veicināt sadarbību starp atkritumu apsaimniekotājiem reģiona
mērogā ar nolūku panākt koordinētas darbības un salāgotus
risinājumus.
Komunikācija ar atkritumu apsaimniekotājiem, informācijas
apmaiņa
Dalība izglītošanas iniciatīvās
Rosināt pašvaldībām apkopot iedzīvotāju vajadzības; reģions
veic analīzi 1 x gadā? Tālāk nodod info apsaimniekotājiem.
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Prioritāte E4. Efektīva un tīra enerģija
Rīcības virziens 1) Energoplānošanas stiprināšana
Rīcības

Īstenotājs

Laika
periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

VPR, pašvaldības

2022-2027

VB, ES fondi,
PSP

Datu bāze
Analītiski pārskati

Uzdevums: a) Attīstīt reģionālo enerģijas informācijas sistēmu
Veidot enerģijas patēriņa datu bāzi (energopārvaldību) visā reģionā.
(izveidot izejas datu anketu, kas iekļauj informāciju par centralizētajām katlu
mājām un pašvaldības esošajām katlu mājām, kas apkurina atsevišķas ēkas
(papildus datus par siltuma avotiem virs 200kW var meklēt 2gaiss datu bāzē),
siltuma trasēm, ēku gala patēriņu, pašvaldības transporta patēriņu,
elektroenerģijas patēriņu, siltinātajām ēkām u.c. Vismaz reizi gadā apkopot
datus no pašvaldībām. Veidot vienotu sistēmu, kur dati glabājās.)
Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Skursteņmāju inventarizācija un esošās situācijas analīze

pašvaldības

Uzdevums: b) Paaugstināt enerģijas plānošanas institucionālo kapacitāti visos līmeņos (vietējā, pašvaldību, reģionālā)
Ceļa kartes uz ilgtspējīgu, oglekļa mazietilpīgu ekonomiku uzraudzība
(Regulāri (1x2-3 gados) veikt enerģētikas profila uzraudzību un atjaunošanu. Tas
ietver galveno enerģētikas datu apkopošanu reģiona griezumā.
Nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas rīcību uzlabošanai.)
Energovadības sistēmas ieviešana reģionālā līmenī sadarbībā ar pašvaldībām,
enerģijas ražotājiem, uzņēmējiem, pētniekiem
Pašvaldības darbinieku un energospeciālistu apmācības

VPR, pašvaldības

2022-2027

VB, ES fondi,
PSP

Enerģētikas profila
uzraudzība un
atjaunošana

VPR, pašvaldības

2022-2027

Informatīvi pasākumi

VPR, pašvaldības

2022-2027

VB, ES fondi,
PSP
VB, ES fondi,
PSP

apmācītie darbinieki

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Jauno novadu enerģētikas un klimata rīcības plānu sagatavošana
(daļēji CEESEU projektā tiks apmācītas pašvaldības to darīt)

pašvaldības
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Rīcības virziens 2) Energofektivitāte:
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

Uzdevums: a) Energoefektīvas infrastruktūras un tehnoloģiju (tostarp AER) attīstība, nodrošinot t.sk. uzņēmējdarbības pāreju uz klimata neitralitāti
Austrumlatvijas energoefektivitātes centra izveide

VPR, pašvaldības
(Gulbene)

2022-2027

VB, ES fondi, PSP

Izveidots centrs

"Energoefektivitāte vispirms" principa iedzīvināšana

VPR, pašvaldības

2022-2027

VB, ES fondi, PSP

Apmācības, semināri,
informatīvas kampaņas

Aprites ekonomikas principu salāgošana ar energoefektivitāti.
Lokālās, nacionālās un ārvalstu labās prakses popularizēšana
pašvaldībām, uzņēmējiem un privātpersonām par EE un AER
risinājumiem un ieviešanu
Iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku apmācības
Informatīvi pasākumi visām iedzīvotāju grupām, publisko ēku
pārvaldniekiem un uzņēmējiem. Kapacitātes celšana, rīkojot dažādus
seminārus un apmācības, kā arī iespēju apmainīties ar pieredzi un
apskatīt labas prakses piemērus
Energoefektīva, inovatīvā un zaļā iepirkuma pilnīga iedzīvināšana

VPR, pašvaldības
VPR, pašvaldības

2022-2027
2022-2027

VB, ES fondi, PSP
VB, ES fondi, PSP

VPR, pašvaldības
VPR, pašvaldības

2022-2027
2022-2027

VB, ES fondi, PSP
VB, ES fondi, PSP

Labo prakšu
popularizēšana,
Informatīvi pasākumi
apmācītie darbinieki
Apmācības, semināri

VPR, pašvaldības

2022-2027

VB, ES fondi

Apmācības, semināri

Uzdevums: b) Veicināt energoefektivitāti

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Biedrību un namu apsaimniekotāju plašāka iesaiste
ēku atjaunošanā, t.sk. māju vecāko apzināšana un
apmācību programmas izveide, atbalsts biedrību
izveidošanai un darbināšanai
Energokonsultantu tīkla izveide

pašvaldības

pašvaldības
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Rīcības virziens 3) Atjaunojamās enerģijas pielietojuma veicināšana
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

VPR, augstākās izglītības
iestādes, pētniecības
iestādes
VPR, pašvaldības

2022-2027

VB, ES fondi,
PSP

Rīcības plāns

2022-2027

VB, ES fondi,
PSP

Īstenotas iniciatīvas

VPR

2022-2027

VB, ES fondi,
PSP

VPR, pašvaldības, to
iestādes

2022-2027

VB, ES fondi,
PSP

Uzdevums: a) Izveidot un ieviest jaunus atjaunojamās enerģijas izmantošanas modeļus un sistēmu
Detalizēta rīcības plāna izstrādā AER īpatsvara sasniegšanai
transporta sektorā.
Atbalstīt un veicināt atjaunojamās enerģijas no vietējiem resursiem
izmantošanu
Uzdevums: b) Enerģijas kopienu izveide
AER enerģijas pašražošanas un pašpatēriņa veicināšana
Uzdevums: c) Ilgtspējīgas enerģijas izmantošana
Pasākumi, kas vērsti uz ilgtspējīgas enerģijas un AER izmantošana
pašvaldību un to iestāžu ēkās (t.sk. kultūrvēsturiskos objektos),
veicinot publisko būvju pieslēgšanu centralizētajai vai lokālajai
siltumapgādei

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Atjaunojamo energoresursu un bez-emisiju
tehnoloģiju izmantošanas veicināšana centralizētajā
un individuālajā siltumapgādē

Pašvaldības, to iestādes
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Prioritāte P1. Sadarbība un pilsoniskā līdzdalība
Rīcības virziens 1) Sadarbība
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

VPR, pašvaldības

2022-2027

VPR, pašvaldības

2022-2027

VB, ES fondi,
PSP
VB, ES fondi,
PSP

Tikšanās
Atzinumi
Tikšanās, diskusijas

Uzlabot pilsētu un apdzīvoto vietu teritorijas plānošanas kvalitāti

VPR, pašvaldības

2022-2027

Īstenotās funkcionālās
sadarbības iniciatīvas

Mērķtiecīga piedāvājuma veidošana reģiona apdzīvotības veicināšanai

VPR, pašvaldības

2022-2027

Pilsētu funkcionālo teritoriju attīstība (pašvaldību reģionālie sadarbības
projekti)

VPR, pašvaldības

2022-2027

VB, ES fondi,
PSP
VB, ES fondi,
PSP
VB, ES fondi,
PSP

Uzdevums: a) Veicināt tematisku un starpnozaru sadarbību
Nodrošināt interešu pārstāvniecību nacionāla / reģionāla līmeņa nozaru
konsultatīvajās padomēs / komitejās u.c.
Veicināt tematisku un starpnozaru sadarbību un radīt tai labvēlīgus apstākļus
Uzdevums: b) Veicināt pilsētu un lauku funkcionālo sadarbību

Īstenotie projekti

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Atvieglot apstākļus apdzīvotībai laukos, t.sk. apzinot
vietu esošo potenciālu (dusošie centri), sakārtot
plānošanas dokumentus, attīstot visa veida
infrastruktūru (ceļi, mobilais tīkls, internets) un
pieejamos resursus (ūdens u.c.) un nodrošinot
informācijas pieejamību (sistēma, kur vienkopus
redzēt iespējas, piedāvājumus, īpašumus (zeme,
māja, komunikācijas)

VPR, pašvaldības
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Rīcības

Īstenotājs

Laika
periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

Dalība vadības /
uzraudzības komitejās
Atzinumi
Dalība vadības komitejās
Atzinumi
Dalība vadības /
uzraudzības komitejās
Atzinumi
Tikšanās
Pārstāvniecība
Īstenotās iniciatīvas

Uzdevums: c) Veicināt teritoriālo sadarbību vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī
Nodrošināt reģiona interešu pārstāvniecību starpvalstu un pārrobežu
sadarbības programmās un stratēģijās

VPR, pašvaldības

2022-2027

VB, ES fondi,
PSP

Interešu pārstāvniecība makroreģiona u.c. stratēģijās

VPR, pašvaldības

2022-2027

Interešu pārstāvniecība starpvalstu un pārrobežu sadarbības
programmās

VPR, pašvaldības

2022-2027

VB, ES fondi,
PSP
VB, ES fondi,
PSP

Veicināt sadarbību pārrobežu izaicinājumu risināšanai (IgaunijasLatvijas pierobežas sadarbība)
Sadarbība starpnovadu / starpreģionu izaicinājumu risināšanai

VPR, pašvaldības

2022-2027

VPR, pašvaldības

2022-2027

Dalība tematiskās platformās un sadarbības tīklos

VPR, pašvaldības

2022-2027

Uzdevums: d) Veicināt sadarbību ar zinātnes un pētniecības institūcijām
Kopīgu sadarbības pētniecības projektu īstenošana
VPR, AII, PI
Reģiona vajadzību analīze, pētniecība un procesu fiksēšana politikas
pēctecības nodrošināšanai
Starpniecība piedāvājuma, risinājumu savešanā

2022-2027

VPR, AII, PI

2022-2027

VPR

2022-2027

VB, ES fondi,
PSP
VB, ES fondi,
PSP
VB, ES fondi,
PSP
VB, ES fondi,
PSP
VB, ES fondi,
PSP
VB, ES fondi,
PSP

Tikšanās
Pārstāvniecība
Īstenoti projekti
Analītiski pārskati,
ziņojumi, pētījumi
Tikšanās, kopīgas
iniciatīvas
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Rīcības virziens 2) Pilsoniskā līdzdalība un veiktspēja
Rīcības

Īstenotājs

Laika
periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

Attīstīt un atbalstīt iedzīvotāju padomes

VPR, pašvaldības

2022-2027

VB

Veicināt līdzdalības budžetu ieviešanu

VPR, pašvaldības

2022-2027

VB

Atbalsts pārmaiņu procesu vadītājiem (līderiem) dažādās jomās

VPR, pašvaldības, NVO

2022-2027

VB

Attīstīt jauniešu līdzdalību sabiedrības procesos

VPR, pašvaldības, NVO

2022-2027

Sabiedrības balsojuma organizēšana (Vidzemes kultūras programma
u.c.)

VPR, KKF, pašvaldības

Pastāvīgi

ES fondi,
BSSSC
VB

Iedzīvotāju padomes
Lēmumi, kas pieņemti
konsultējoties
MEUR sadalīti pēc
līdzdalības budžeta
principiem
Ekspertīzes piesaiste
Labo prakšu pārnese
Apmācības, semināri
Īstenotas iniciatīvas

VPR, pašvaldības
VPR, pašvaldības, VARAM
VPR, pašvaldības

Pastāvīgi
Pastāvīgi
Pastāvīgi

Uzdevums: a) Veicināt pilsonisko līdzdalību

Sabiedrības balsojumi

Uzdevums: b) Stiprināt pārvaldības kapacitāti
Inovatīvu pārvaldības risinājumu attīstība
Inovatīvā iepirkuma (viedie iepirkumi, zaļais iepirkums) attīstība
Kapacitātes stiprināšana iniciēt, vadīt novatoriskus procesus
(līdzdalības budžetēšana, viedi iepirkumi, PPP utt.)

PSP
LAP, ES fondi
ES fondi (SAM
5.1.1., 6.1.1.
u.c.)

Īstenotas iniciatīvas
Īstenotas iniciatīvas
Apmācības, semināri
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Rīcības
Īstenotājs
Uzdevums: c) Efektīvas reģiona pārvaldības sistēmas ieviešana
Attīstības padomes darba organizēšana
VPR, pašvaldības
Pasākumi, kas vērsti uz administrācijas kapacitātes
VPR, pašvaldības
stiprināšanu

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

Pastāvīgi
Pastāvīgi

Reģionālas ietekmes uzraudzības, izvērtēšanas un
mācīšanās sistēmas izveide

2021-2027

VB
VB,
ES fondi,
PSP
VB
ES fondi
PSP

Sēdes
Apmācības, labo prakšu
apzināšana,
popularizēšana
Analītiski pārskati
Informatīvi materiāli

Konsultatīvās padomes
sēdes
Sabiedrības līdzdalības
pasākumi
Publiskās apspriešanas
Kultūras programmas
prioritāšu noteikšana (1x
gadā)
Aptaujas

VPR, pašvaldības

Uzdevums: c) Sabiedrības iesaiste attīstības plānošanas procesā
Konsultatīvās padomes darba nodrošināšana
VPR, konsultatīvā padome

2021-2027

VB,
Horizon,
PSP

Sabiedrības iesaistes pasākumi

Pastāvīgi

VB

VPR, pašvaldības, NVO, iedzīvotāji
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Prioritāte P2. Klimatneitralitāte un pielāgošanās
Rīcības virziens 1) Klimatneitralitāte
Rīcības

Īstenotājs

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

VPR, pašvaldības, NVO

2022-2027

ES fondi (TPF)

VPR, pašvaldības

2022-2027

ES fondi (TPF)

VPR, pašvaldības

2022-2027

ES fondi (TPF)

VPR, pašvaldības, uzņēmēji

2022-2027

ES fondi (TPF)

VPR, pašvaldības, NVO

2022-2027

ES fondi (TPF), PSPES fondi

Laika periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

VB, PSP

Apmācības, semināri
Informējoši materiāli

Uzdevums: a) Veicināt klimatneitralitāti lēmumos un rīcībās
Atbalsts ieinteresētajām pusēm reģiona virzībā uz
klimata neitralitāti, lai izveidotu ietekmes uz vidi
novērtējuma sistēmu un veicinātu mērķtiecīgas
investīcijas MVU klimata neitralitātes mērķu
sasniegšanai
Pašvaldību un reģiona plānošanas kapacitātes
stiprināšana
Sadarbība starp iesaistītajām pusēm
klimatneitralitāti veicinošu lēmumu pieņemšanā un
regulējuma veidošanā
Uzdevums: b) Veicināt izmešu samazināšanu
Rīcības oglekļa emisiju samazināšanai un CO2
piesaistei (purvu, mitrāju atjaunošana)
CO2 piesaistes risinājumu labo prakšu apzināšana
un pārnese

Rīcības virziens 2) Pielāgošanās klimata pārmaiņām
Rīcības

Īstenotājs

Uzdevums: a) Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām
Sabiedrības zināšanu, informētības un izpratnes par
klimata pārmaiņu mazināšanu nodrošināšana

VPR, pašvaldības, nozaru
ministrijas, NVO

2021-2027

Uz uzdevuma izpildi vērstas šādas VPR sadarbības partneru rīcības:
Klimata pārmainu stratēģiju un plānu izstrāde
pašvaldībās

Pašvaldības

68
VPR Attīstības programma 2022-2027, Pielikums Nr.2

Prioritāte P3. Digitalizācija
Rīcības virziens 1) Sadarbība digitalizācijas veicināšanai
Rīcības

Īstenotājs

Laika
periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

ViA un VPR

2021-2027

VB, ES fondi, PSP

Īstenotie risinājumi

VPR un nozares uzņēmumu
sadarbība ar ViA, izmantot viņu
laboratorijas

2021-2027

VB, ES fondi, PSP

Īstenotie risinājumi

Apmācīto dalībnieku skaits

Uzdevums: a) Sadarbība digitālās pārejas veicināšanā pašvaldībās
Uzdevums: b) Veicināt digitalizācijas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai
Digitalizācijas un precīzās lauksaimniecības risinājumi
reģiona primārās ražošanas nozarēs
Digitalizācijas risinājumi tūrismā. Digitālie -maršruti, 3d
tūres, aplikācijas. IKT risinājumu izstrāde

Uzdevums: b) Stiprināt publiskās pārvaldes digitālās prasmes
Pasākumi reģiona darbinieku digitālo prasmju pilnveidei

VPR

2022-2027

Pasākumi pašvaldību darbinieku (uzņēmējdarbības
speciālistu) digitālo prasmju pilnveidei

VPR, pašvaldības

2021-2027

ES fondi (TPF,
SAM 5.1.1.)
NFI

VPR, pašvaldības

2022-2027

Es fondi

Interneta pieejamība

VPR, pašvaldības

2022-2027

ES fondi

Datu pārraides ātrums

Apmācīto dalībnieku skaits

Uzdevums: d) Sadarbība digitālo savienojumu uzlabošanā
Platjoslas interneta pieejamība visā teritorijā, lai nodrošinātu
e-pakalpojumu pieejamību visiem; vienlaicīgi nodrošinot
pakalpojumu arī klientiem, kam nav digitālās prasmes
Atbilstoša datu pārraides ātruma platjoslas piekļuves
pakalpojumu nodrošināšanu reģiona iedzīvotājiem (arī
attālinātās teritorijās), uzņēmumiem un
sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem (valsts un pašvaldību
iestādēm, izglītības iestādēm, pētniecības centriem,
slimnīcām, bibliotēkām u.c.), tostarp, lai nodrošinātu
iedzīvotāju vajadzības attālinātā darba veikšanai,
uzņēmējdarbības veikšanai, skolēnu tiešsaistes apmācību
nodrošināšanai utt.

69
VPR Attīstības programma 2022-2027, Pielikums Nr.2

