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VPR PROJEKTU IDEJAS  

 

Nr.p.k. Projekta ideja Indikatīvās 
projekta 
izmaksas, 
EUR 

Sagaidāmie rezultāti AP prioritāte, rīcību virziens Plānotais laika posms Sadarbības 
partneri Projekta 

uzsākšana 
Projekta 
noslēgums 

1.  Uzņēmumu un pētnieku 
sadarbības veicināšana, lai 
rastu risinājumus ražošanas 
atkritumu un atlikumvielu 
atkārtotai izmantošanai. 

230000 - Izstrādāta pieejamo atlieku un atkritumu 
uzskaites sistēma jaunu produktu attīstībai  
- Izstrādāti risinājumi atliekvielu izmantošanai 
jaunu produktu ražošanā 

E3.RV1. Aprites ekonomikas 
attīstība uzņēmējdarbībā 
E3 RV3 Aprites  principu 
ieviešana atkritumu 
apsaimniekošanā 

2022 2027 ZAAO, izglītības 
iestāde, VPR, 
uzņēmumus 
pārstāvoša  
organizācija 

2. Dabas kapitāla sistēmu/ķēžu 
kartēšana pašvaldībās , 
izveidojot tīklojumu reģiona 
līmenī, lai uzlabotu attīstības 
sadarbību jau specifiskās 
dabas kapitāla nozarēs 

250000 Kartēta dabas kapitāla ķēžu sistēma ļaus 
pašvaldībām novērtēt un apzināt visus ķēdē 
iesaistītos uzņēmumus, organizācijas, resursu 
īpašniekus, vidutājus, lai būtu iespējama 
integrēta un stratēģiska attīstība zaļā kursa, 
ilgtspējīgas attīstības mērķu u.c. klimatam un 
dabas kapitālam nozīmīgu prioritāšu viržišanai, 
attiecīgi 

T1 RV1 Dabas resursu 
aizsardzība, bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana un 
gudra apsaimniekošana 

2022 2027 VPR, VARAM. 
NVO 

3. Izglītojošās kampaņas 
sabiedrībā par atkritumu 
daudzuma samazināšanu, 
īpaši attiecībā uz pārtikas 
atkritumiem, lai veicinātu šī 
atkrituma veida daudzuma 
samazināšanos. 

150000 Palielināta izpratne par atkritumu daudzuma 
samazināšanu 

T1 RV2 Iedzīvotāju iesaiste 
dabas kapitāla 
apsaimniekošanā 
E3 RV3 Aprites  principu 
ieviešana atkritumu 
apsaimniekošanā 

2022 2027 VPR, ZAAO 

4. Saldūdens resursu 
izmantošanas potenciāla 
apzināšana, lai iegūtu 
zināšanas  par šī resursa 
iespējamo izmantošanu 
produktu attīstībā. 

200000 Attīstīti jauni produkti, izmantojot saldūdens 
resursus 

E3 RV2 Bioekonomikas 
attīstība 

2022 2027 VPR, uzņēmēji 

5. Bioekonomikas zinānes parka 
izveide, kas kalpotu kā 
reģiona (pašvaldību, 
augstskolas līdzfinansēts) 
zinātnes, izglītības un 
industriālo kompetenču 

8000000 Vienots centrs, kas pieejams ieinteresētajām 
pusēm reģionā - atvērtās laboratorijas, 
apmācības, testbed 

E3 RV2 Bioekonomikas 
attīstība 

2022 2027 VPR, pašvaldības, 
ViA 
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centrs par bioresursu 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu 

6. Pašvaldību izglītošana zaļā 
iepirkuma jautājumos, lai 
sekmētu veiksmīgāku Zaļā 
kursa ieviešanu un ilgtspējīgu 
attīstību 

150000 Pieaudzis zaļo iepirkumu īpatsvars reģiona 
pašvaldībās 

P1 RV1 Sadarbība 2022 2027 VPR, pašvaldības 

7. Izglītības iestāžu iesaiste 
starpdisciplināru risinājumu 
izstrādei dažādu 
tautsaimniecības nozaru, 
īpaši reģiona viedo 
specializāciju jomu, attīstībai. 

90000 Tiek stiprināta sadarbība starp izglītības sektoru 
un industriju, radot jaunus risinājumus, veicinot 
inovāciju kapacitāti gan skolu audzēkņiem, 
studentiem un mācībspēkiem, gan arī industrijas 
pārstāvjiem - rodot iespēju identificēt darba 
efektivitātes palielināšanai noderīgus 
risinājumus 

P1 RV1 Sadarbība  
E1 RV2 Industrijas, zinātnes un 
izglītības sadarbība 

2022 2027 ViA sadarbībā ar 
VPR 
Uzņēmumu 
pārstāvošas 
organizācijas 
(klasteri), kā arī 
primāro sektoru 
pārstāvošas 
organizācijas (LLF, 
LLKC u.c.) 

8. Sadarbības modeļu izstrāde 
un pilotēšana reģionam 
nozīmīgu tautsaimniecības 
nozaru un izglītības iestāžu 
efektīvai sadarbība 

60000 Augstskolu programmu uzlabošana atbilstoši 
reģiona definētājām RIS3 jomām, stiprinot 
inovāciju kapacitāti un jaunu ideju ģenerēšanu, 
potenciālu jaunu uzņēmumu vai risinājumu 
izveidi un attīstīšanu 

P1 RV1 Sadarbība  
E1 RV2 Industrijas, zinātnes un 
izglītības sadarbība 

2022 2027 Reģiona 
augstākās 
izglītības iestādes 
un VPR 

9. Primārās ražošanas un 
pārstrādes atkritumu un 
atlikum-vielu apjomu 
apzināšana un to 
pielietojuma risinājumu 
izstrāde 

140000 Izstrādāta pieejamo atlieku un atkritumu 
uzskaites sistēma jaunu produktu attīstībai 

E3 RV3 Aprites  principu 
ieviešana atkritumu 
apsaimniekošanā 

2022 2027 LLKC/LLF/AREI 
(organizācija, kas 
strādā ar 
lauksaimniekiem)  
VPR 

10. Pārtikas atkritumu pārstrāde 
bioloģiskas izcelsmes 
produktos, barībā, 
kosmētikā, farmācijā, 
materiālos 

7000000 Tiek mazināts atkritumu kalnos nonākošais 
pārtikas apjoms, kā sastāvā vēl joprojām, pat 
pēc derīguma termiņa beigām, ir vērtīgas vielas. 
Tiek veicināta inovāciju un pētniecības 
attīstīšana bioekonomikas risinājumiem 

E3 RV3 Aprites  principu 
ieviešana atkritumu 
apsaimniekošanā 
E1 RV2 Industrijas, zinātnes un 
izglītības sadarbība 

2022 2027 Pārtikas 
lielveikala ķēde 
vai ZAAO, VPR, 
pētniecības 
iestādes, RSU, 
RTU 

11. Komunikācijas kampaņu 
izstrāde, labo prakšu 
apkopošana, resursu 
kartēšana un resursu 
uzskaites sistēmas izveide, lai 
veicinātu Industriālās 

300000 Mazināts utilizēto vai glabāšanai nodoto 
ražošanas atlikumu daudzums. Iespēja 
uzņēmumiem gūt papildus ienākumus par tiem 
nevajadzīgā resursa nodošanu citam ražotājam 
kā izejvielu. Palielināts inovāciju potenciāls - 

E3 RV3 Aprites  principu 
ieviešana atkritumu 
apsaimniekošanā 
 

2022 2027 VPR sadarbībā ar 
pašvaldībā, ZAAO, 
industriju 
pārstāvošu 
organizāciju 
(piem., klasteri, 
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simbiozes attīstīšanos 
reģionā 

rodot iespējas strādāt ar risinājumu radīšanu 
atlikumu vielām un ražošanas atkritumiem. 

asociāciju), 
iesaistot reģiona 
uzņēmumus, kā 
arī spēcīgu IT 
partneri (ViA, IT 
klasteris vai tml.) 

12. Nozaru prasmju fonda 
attīstīšana Vidzemes reģionā 

10000000 Ieviests nozaru prasmju fonds C1 RV2 ) Izglītības, prasmju un 
mūžizglītības piedāvājuma 
atbilstība darba tirgus 
prasībām un tendencēm 
E2 RV2 Industrijas, zinātnes un 
izglītības sadarbība 

2022 2027 VPR, LDDK, 
nozaru 
moinistrijas, LBAS 

13. Atbalsts ieinteresētajām 
pusēm reģiona virzībā uz 
klimata neitralitāti, lai 
izveidotu ietekmes uz vidi 
novērtējuma sistēmu un 
veicinātu mērķtiecīgas 
investīcijas MVU klimata 
neitralitātes mērķu 
sasniegšanai 

330000 Uzņēmēji labāk izprot visu darbības ķēdi un 
apzinās tās posmos atstāto ietekmi uz vidi 
 
Veiktie ietekmes uz vidi novērtējuma auditi un 
izstrādātie rīcības plāni ir veicinājuši 
mērķtiecīgākas investīcijas infrastruktūrā 

P2 RV1 Klimatneitralitāte,  
 
 

2022 2027 VPR 
pašvaldības, 
vides NVO  

14. Privātā un publiskā sektora 
izpratnes veicināšana, lai 
veicinātu mērķtiecīgas rīcības 
un intestīcijas aprites un 
zaļās pārejas risinājumu 
ieviešanā MVU" 

100000 Veicināta uzņēmumu un publiskā sektora 
izpratne par aprites procesiem un veicamajām 
darbībām 

E2 RV1 Industrijas pārveide un 
konkurētspēja 

2022 2027 Uzņēmēji, VPR, 
pētniecības 
institūcijas 

15. Vienotas platformas izstrāde 
un ekspertīzes nodrošināšana 
iepakojuma (t.sk. pārtikas) 
jautājumiem - pētniecības 
rezultāti, dati, aktualitātes, 
normatīvie akti, partneri, 
jauni risinājumi utt 

400000 Sagaidāms, ka ir palielinājies ilgtspējīga 
iepakojuma izstrādes, ražošanas un 
izmantošanas īpatsvars, jo uzņēmēji var ērti 
piekļūt informācijai un uzzināt iespējas par 
risinājumiem, prasībām, potenciāliem 
ražotājiem u.c., kas šobrīd apkopots netiek, un 
uzņēmējiem tas prasa pārāk daudz iekšējo 
resursu, lai šādu informāciju atrastu, spētu 
atpazīt, novērtētu ticamību, aktualitāti utt. 

E3 RV3 Aprites  principu 
ieviešana atkritumu 
apsaimniekošanā 

2022 2027 LIAA vai VARAM, 
industriju 
pārstāvošas 
organizācijas 
(klasteri, 
asociācijas utt.) + 
pētniecību 
pārstāvošas 
organziācijas 

16. Eksperimentālās ražotnes 
izveide saistībā ar augu 
proteīnu un glutēnu 
nesaturošiem produktiem. 

10000000 Vairāk uzņēmēji uzsākuši jaunu bezglutēna 
produktu ražošanu eksporta tirgiem 
 

E1 RV2 Industrijas, zinātnes un 
izglītības sadarbība  
E2 RV1 Industrijas pārveide un 
konkurētspēja 

2022 2027 VRI, AREI, Latvijas 
pārtikas 
bioekonomikas 
klasteris 
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Izveidoti pētījumi un prototipi proteīna 
alternatīvas gaļa 

17. ANO Ilgtspējīgas attīstības 
mērķu integrēšana 
uzņēmumu stratēģijās, kā arī 
vienotu, pārskatāmu un 
verificējamu vadlīniju 
izstrāde, lai IAM ir 
izmantojami mārketinga 
aktivitātēs un uzņēmuma 
darbības ziņojumu pārskatos 

360000 Uzņēmējiem ir skaidrība par to, kādi risinājumi ir 
atbilstoši ANO IAM prioritātēm, ir izveidota 
sistēma, kā iespējams verificēt rīcības, kas 
pamato mērķu integrēšanas izmantošanu 
uzņēmumos (science based targets) 

E1 RV2 Industrijas, zinātnes un 
izglītības sadarbība  
E2 RV1 Industrijas pārveide un 
konkurētspēja 

2022 2027 ViA un VPR, 
Industriju 
pārstāvošas 
organizācijas 
(klasteri, 
asociācijas utt.),  
 

18. Izveidot atvērto un/vai dalīto 
pilotēšanas infrastruktūru, 
kurā pieejama demo 
infrastruktūra bioresursu 
pārstrādei 

9000000 Veicināta bioresursu izmantošana jaunu 

augstas pievienotās vērtības produktu 

attīstībā 

E2 RV1 Industrijas pārveide un 
konkurētspēja 
E3 RV2 Bioekonomikas 
attīstība 

2022 2027 Reģiona 
pētniecības 
iestādes (t.sk. 
Privātās) un VPR 

19. Brokeru sistēmas veidošana 
specifiskos inovāciju 
attīstības procesos un 
izpratnes veidošanā par 
konkrētām inovāciju tēmām 

300000 Veicināta inovatīvu produktu attīstība E1 RV1 Inovāciju ekosistēmas 
attīstība 
 

2022 2027 Reģiona 
pētniecības 
iestādes (t.sk. 
Privātās) un VPR 

20. Inovatīvo uzņēmumu 
attīstības vajadzībām 
atbilstošu apmācību modeļu 
izstrāde un aprobēšana 
darbinieku zināšanu un 
kompetenču pilnveidei 

250000 Izveidota elastīga mūžizglītības sistēma, kas 
tūlītēji reaģē uz darba tirgus tendencēm un 
uzņēmēju vajadzībām 

E1 RV1 Inovāciju ekosistēmas 
attīstība 
E1 RV2 Industrijas, zinātnes un 
izglītības sadarbība 

2022 2027 ViA ZTC, VAA, 
VPR 

21. Starptautiskās ekselences 
piesaiste reģionam 

300000 Piesaistīti starptautiski eksperti reģionam 
nozīmīgās nozarēs ar konkrētām kompetencēm 
Reģiona kapacitātes celšanas programma – gan 
uz industriju, gan zinātniskajiem institūtiem 
balstīta 

E1 RV1 Inovāciju ekosistēmas 
attīstība 
E1 RV2 Industrijas, zinātnes un 
izglītības sadarbība 

2022 2027 Reģiona inovāciju 
platforma (VPR) 

22. Digitalizācijas 
risinājumi tūrismā. Digitālie -
maršruti, 3d tūres, aplikāciju 
un citu IKT risinājumu 
izstrāde 

260000 Tūrisma nozare ir viena no visvairāk 
ietekmētajām Covid-19 krīzē. Nepieciešami 
inovatīvi risinājumi, kas nozarei ļautu pielāgoties 
jaunajiem apstākļiem un radīt konkurētspējīgus 
produktus, kas piesaistītu tūristus un 
nodrošinātu ekonomisko izaugsmi. 

E1 RV1 Inovāciju ekosistēmas 
attīstība 
E1 RV2 Industrijas, zinātnes un 
izglītības sadarbība 
E2 RV1 Industrijas pārveide un 
konkurētspēja 

2022 2027 VPR un nozares 
uzņēmumu 
sadarbība ar ViA, 
izmantot viņu 
laboratorijas. 

23. “Via Hanseatica” tūrisma 
maršruta attīstība 

220000 Stiprināt un paplašināt uzņēmēju sadarbības 
tīklojumu ap kultūras tūrisma maršrutu “Via 

E2 RV1 Industrijas pārveide un 
konkurētspēja 

2022 2027 VPR, 
ViaHanseatica 
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Hanseatica” un vietējiem nozīmīgākajiem 
tūrisma galamērķiem, veicinot jaunu kompleksu 
tūrisma produktu veidošanos un tūrisma plūsmu 
palielināšanos “Via Hanseatica” maršrutā. 

P1 RV1 Sadarbība sadarbības 
pašvaldības ,  
tūrisma klasteris 
“EnterGauja 

24. AustrumLatvijas 
energoefektivitātes centra 
izveide 

1000000 Energoefektivitātes centrs nodrošinātu 
nepieciešamās zināšanas pašvaldībām, kurās 
nav resursu uzturēt daudz dažādu kompetenču 
ekspertus (energopārvaldnieks, būvinženieris, 
AVK speciālists u.c.). Energoefektivitātes centrā 
tiktu izveidoti dažādi demo stendi, kas palīdzētu 
iegūt praktiskas zināšanas centra 
apmeklētājiem. Energoefektivitātes centra 
mērķis būtu samazināt enerģijas patēriņu VPR 
pašvaldībās kā vienu no sadarbības modeļiem 
piedāvājot zaļās nomas līgumus 

E4 RV1 Energoplānošanas 
stiprināšana 
RV2 Energofektivitāte 
P1 RV1 Sadarbība  

2022 2027 VPR, pašvaldības 

25. Reģionālās informācijas 
sistēmas izveide 

2000000 izveidot reģionālās nozīmes energopārvaldības 
sistēmu, kas tiktu uzturēta reģiona ietvaros 
analizējot visu pašvaldību enerģijas patēriņa 
datus, izmaiņas, energoefektivitāti, AER 
īpatsvaru. Mērķis nodrošināt efektīvāku datu 
monitoringu un analīzi reģiona līmenī, ne tikai 
katrā pašvaldībā atsevišķi. Esošā pieredze 
liecina, ka pašvaldības enerģētikas, 
energoefektivitātes un AER jomās ir dažādas 
kompetences speciālisti, kas bieži pilnvērtīgi 
nenodrošina visu pašvaldības īpašumā esošo 
objektu enerģijas patēriņa monitoringu, līdz ar 
to bieži acīmredzami energoefektivitātes 
pasākumi ar augstu potenciālu netiek īstenoti. 
Mērķis apkopot enerģijas patēriņu par visiem 
pašvaldību īpašumā esošajiem objektiem VPR, 
kuros tiek patērēta enerģija un ļaus vienoti 
iesniegt datus arī, piemēram, Centrālajai 
statistikas pārvaldei, VARAM, EM vai citām 
iestādēm efektīvākai enerģētikas plānošanai 
reģionā. Paredzēts izveidot datu bāzi, kurā tiks 
ievadīti dati no visām reģiona pašvaldībām. Datu 
bāzē veiks datu pārbaudi, analīzi un 
monitoringu, kā arī veiks apkopojumu par 
būtiskākajiem secinājumiem. Ilgtermiņā 

E4 RV1 Energoplānošanas 
stiprināšana 
RV2 Energofektivitāte 
P1 RV1 Sadarbība 

2022 2027 VPR 
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paredzēts, ka datu bāzē būs iespējams 
automātiski saņemt datus no ēkām, kurās ir 
uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas vai citi 
IoT risinājumi 

26. Enerģijas kopienas 
pilotprojekta realizācija, 
uzstādot saules paneļus 

600000 Pilotprojekta realizācija palīdzētu attīstīt šāda 
veida projektus sabiedrībā. Aktivitātes mērķis 
būtu ne tikai demonstrācijas projekts, bet arī 
esošo kopienu apzināšana, vadlīniju izveide 
kopienu izveidei VPR un soli pa solim vadlīniju 
izveidei līdz savas kopienas izveidei. 

E4 RV1 Energoplānošanas 
stiprināšana 
RV2 Energofektivitāte 
RV3 Atjanojamie eneroresursi 
P1 RV1 Sadarbība 

2022 2027 VPR , pašvaldības, 
VRG 

27. Pētījums par Vidzemes 
plānošanas reģionā esošo 
daudzdzīvokļu dzīvojamo 
ēkām ar individuālām 
siltumapgādes sistēmām 

400000 VPR nepieciešams veikt visaptverošu pētījumu 
par šādu ēku skaitu reģionā, to stāvokli, lielumu 
un citiem raksturojošiem parametriem. 
Pētījumā sadarbībā ar pašvaldībām 
nepieciešams izstrādāt potenciālos risinājumus 
un iedalīt ēkas kategorijās atbilstoši 
risinājumiem, kā panākt ēku sakārtošanu 

E4 RV1 Energoplānošanas 
stiprināšana 
RV2 Energofektivitāte 
RV3 Atjanojamie eneroresursi 
P1 RV1 Sadarbība 

2022 2027 VPR , pašvaldības 

28. Jaunu un inovatīvu 
atjaunojamās enerģijas 
izmantošanas modeļu un 
sistēmu izveide un  ieviešana 
enerģijas kopienās 

340000 Aktivitātes mērķis ir identificēt visas barjeras vai 
trūkumus dažādām inovatīviem risinājumiem, 
kurus nevar ieviest veco sistēmu nepilnību dēļ. 
Mērķis izstrādāt ieteikumus esošo sistēmu un 
normatīvo aktu uzlabošanai 

E4 RV1 Energoplānošanas 
stiprināšana 
RV2 Energofektivitāte 
RV3 Atjanojamie eneroresursi 
P1 RV1 Sadarbība 

2022 2027 VPR , pašvaldības, 
pētniecības 
iestādes, nozaru 
ministrijas 

29. Pētījums par lieko 
siltumenerģiju (waste heat) 
Vidzemes plānošanas 
reģionā. 

560000 Mērķis izpētīt liekās siltumenerģijas un jaudas 
apjomus VPR. Izskatīt iespējas atvērt 
centralizētās siltumapgādes tīklus pie liekās 
siltumenerģijas vai jaudas avotiem. Izstrādāt 
metodiku centralizēto siltumapgādes tīklu 
atvēršanai un enerģijas iepirkšanai. 

E4 RV1 Energoplānošanas 
stiprināšana 
RV2 Energofektivitāte 
RV3 Atjanojamie eneroresursi 
P1 RV1 Sadarbība 

2022 2027 VPR , pašvaldības, 
pētniecības 
iestādes, 

30. Zemūdens arheoloģiskais 
mantojums (“Ezeru 
mantojums”) 

600000 Veidot tūrisma produktu, kas balstīts Vidzemes 
ezeru zemūdens kultūras mantojumā 
(ezermītņu vietas, kuģu vraku u.c. zemūdens 
arheoloģisko atradumu vietas un liecības), 
iekļaujot to esošajā tūrisma piedāvājumā, tā 
stiprinot vietu identitāti, galamērķa pievilcību un 
dodot pienesumu sabiedrības izglītošanai 

T2 RV1 Kultūras un dabas 
mantojuma ilgtspējīga 
izmantošana un pārvaldība 
 

2022 2027 VPR , pašvaldības, 
uzņēmēji 

31. Dabas tūrisma attīstība 
Vidzemes reģionā 

500000 Kājāmgājēju maršruti/Dabas takas. Izveidot 
vienotu digitālu platformu, kurā būtu iekļauta 
informācija par Vidzemesdabas taku maršrutiem 
(apraksti, ceļotājiem noderīgā informācija, 

T2 RV1 Kultūras un dabas 
mantojuma ilgtspējīga 
izmantošana un pārvaldība 
 

2022 2027 VPR , pašvaldības, 
uzņēmēji 
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papildus info par pakalpojumu sniedzējiem 
maršruta tuvumā utt.). 

32. Tūrisma piedāvājuma 
attīstība dažādām iedzīvotāju 
grupām,  

610000 Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem, 
ģimenēm ar maziem bērniem), veicinot sociālo 
iekļaušanu un vides pieejamības veidošanu 
tūrisma objektos, ievērojot universālā dizaina 
principus. Tūrisma pakalpojumu sniedzēju 
izglītošana. 

T2 RV1 Kultūras un dabas 
mantojuma ilgtspējīga 
izmantošana un pārvaldība 
C2 RV3 Iekļaujošas sabiedrības 
attīstība 

2022 2027 VPR , pašvaldības, 
uzņēmēji 

34. Radošā tūrisma attīstīšana 
reģionā 

500000 Sekmējot ceļotāju jaunu prasmju apgūšanu 
(meistardarbnīcas, meistarklases, amatnīcās) un 
aktīvu iesaisti nebijušu pieredžu uzkrāšanā, kas 
saistītas ar Vidzemei raksturīgajām mākslas, 
dizaina, amatniecības un kulinārā mantojuma 
tradīcijām. Tādējādi tiks nodrošināta arī kultūras 
vērtību popularizēšana, pieejamība plašai 
auditorijai un ilgtspēja 

T2 RV1 Kultūras un dabas 
mantojuma ilgtspējīga 
izmantošana un pārvaldība 
E2 RV1 Industrijas pārveide un 
konkurētspēja 

2022 2027 VPR , pašvaldības, 
uzņēmēji 

36. Ūdensteces un 
ūdenskrātuves kā transporta 
resurss 

650000 Kas vienlaicīgi var būt arī kā tūrisma produkts. 
Savādākas pārvietošanās iespējas. 

T2 RV1 Kultūras un dabas 
mantojuma ilgtspējīga 
izmantošana un pārvaldība 
T3 RV1 Videi draudzīga 
mobilitāte 
RV2 Sasniedzamība un 
pieejamība 

2022 2027 VPR , pašvaldības, 
uzņēmēji 

37. Strūves lokattīstība 400000 Latvijā vēsturiski bijuši 16 Strūves loka punkti – 8 
no tiem Vidzemē.  UNESCO mantojums Sestu 
kalna punkts Ērgļu novadā. Jauns maršruts 
virzienā Ziemeļi - Dienvidi.  Apzināt vietas 
(īpašniekus, ieinteresētību....) , rīkot tēlnieku, 
dizaineru konkursu. Sabiedrības izglītošana, 
iesaitīšana  balsošanā par labāko projektu,  
vietas iekārtošanā....   Iesaistītās valstis - 
Norvēgija, Zviedrija, Somija, Krievija, Igaunija, 
Latvija, Lietuva, Baltkrievija,  Moldova, Ukraina. 

T2 RV1 Kultūras un dabas 
mantojuma ilgtspējīga 
izmantošana un pārvaldība 
 

2022 2027 VPR , pašvaldības, 
uzņēmēji 

38. Brīvprātīgā darba veicināšana  Brīvprātīgo apmācība. Brīvprātīgo darba 
koordinēšana. 
Pašvaldību mājas lapu papildināšana ar 
informāciju jaunienācējiem + info par 
brīvprātīgajiem, kas būtu gatavi palīdzēt. 
Tādējādi atbalstot remigrācijas programmu 

T4 RV1 Sadarbības saišu 
stiprināšana starp teritorijām, 
sektoriem, kopienām 
T4 RV3 Aktīvas sabiedrības 
veidošana, kopienu  
kapacitātes stiprināšana 

2022 2027 VPR , pašvaldības, 
uzņēmēji, VRG, 
NVO, kopienas 
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39. Vietējo iedzīvotāju iesaiste 
dabas tūrisma attīstībā, 
dabas objektu, taku 
uzturēšanā. 

210000 Sadarbība ar kopienām un pašvaldībām. Piemērs 
“mana balss”, cilvēki aicināti piereģistrēt savus 
labos darbus. Personalizētie soliņi dabas takās 
un citi sabiedrības iesaistes risinājumi. 

T4 RV1 Sadarbības saišu 
stiprināšana starp teritorijām, 
sektoriem, kopienām 
T4 RV3 Aktīvas sabiedrības 
veidošana, kopienu  
kapacitātes stiprināšana 
 

2022 2027 VPR , pašvaldības, 
uzņēmēji, VRG, 
NVO, kopienas 

40. Pilsonisko līdzdalību veicinoši 
IKT risinājumi 

310000 IKT risinājumi sociāli mazāk aizsargātām 
iedzīvotāju grupām. 
Nevalstisko organizāciju iesaiste sabiedrības 
līdzdalības veicināšanā 

T5 RV2 Ilgtspējīgas dzīves 
vides attīstība 
P3 RV1 Sadarbība 
digitalizācijas veicināšanai 

2022 2027 VPR , pašvaldības, 
uzņēmēji, VRG, 
NVO, kopienas 

41. Digitālo prasmju attīstīšana 
reģiona iedzīvotājiem 

280000 Digitālie asistenti T5 RV2 Ilgtspējīgas dzīves 
vides attīstība 
P3 RV1 Sadarbība 
digitalizācijas veicināšanai 

2022 2027 VPR , pašvaldības, 
uzņēmēji, VRG, 
NVO, kopienas 

42. Socialo pakalpojumu 
parvaldības sistēmas 
uzlabošana 

220000 •attīstīts kopienu sociālais darbs 
•Jaunu sadarbības formas 
•ieviesti alternatīvi risinājumi vides pieejamības 
nodrošināšanai uzņēmēju konkurētspējas 
stiprināšanai 
•ieviesti digitālie risinājumi sociālo pakalpojumu 
efektivitātes uzlabošanai 

T5 RV2 Ilgtspējīgas dzīves 
vides attīstība 
P3 RV1 Sadarbība 
digitalizācijas veicināšanai 
C2 RV3 Iekļaujošas sabiedrības 
attīstība 

2022 2027 VPR , pašvaldības, 
uzņēmēji, VRK, 
NVO, kopienas 

43. Vidzemes kultūras 
programma 

1200000 Nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un 
kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību 
Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes 
novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un 
kultūrvidi. 

 2022 2027 VPR, pašvaldības 

 


