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 VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 un attīstības programmas 2015-2020 izstrādes pārskats 

Pielikumi 
1. pielikums VPR attīstības padomes lēmumi 
 

VPR Attīstības padomes 13.06.2012. lēmums prot. Nr. 4., 4.1.p. Par Vidzemes 
plānošanas reģiona attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādes uzsākšanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu

 
 



   
 

 VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 un attīstības programmas 2015-2020 izstrādes pārskats 

DARBA UZDEVUMS 

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2014.-2020. gadam  

izstrādei 

 

 

1. Attīstības programmas izstrādes pamatojums: 

2.1. Reģionālās attīstības likuma 16.
1
 pants; 

2.2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 2. punkts, 11. panta 1. 

punkts un 19. pants; 

2.3. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturtā daļa;  

2.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā”. 

 

2. Izstrādes mērķis: Izstrādāt Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmu 2014.-2020. 

gadam, kurā noteikts rīcību kopums reģiona ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai 

 

3. Izveidot attīstības programmas izstrādes, konsultatīvo un tematiskās darba grupas. 

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas 

nodaļas vadītājai Ievai Kalniņai. 

 

5. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasībām un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības 

programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”. 

 

6. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi: 

6.1. Definēt reģiona vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu 

resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai; 

6.2. Izvērtēt un ņemt vērā nacionāla līmeņa spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus 

un Vidzemes plānošanas reģionā ietilpstošo novadu spēkā esošos attīstības plānošanas 

dokumentus.  

6.3. Izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos Vidzemes 

plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentus; 

6.4. Veikt tematiskos pētījumus (pakalpojumu pieejamība, ainavu inventarizācija, 

mobilitātes tendences, un sadarbības saiknes) Vidzemes reģiona attīstības priekšlikumu 

izstrādāšanai; 

6.5. Izstrādāt reģiona ekonomisko profilu un reģionālo inovāciju potenciāla izvērtējumu 

gudrās specializācijas ieviešanai.  

6.6. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, iesaistot 

darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs. 

  



   
 

 VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 un attīstības programmas 2015-2020 izstrādes pārskats 

 

IZSTRĀDES PROCESS UN IZPILDES TERMIŅI 

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2014.-2020. gadam 

 

Nr. 

p.k. 

Pasākums Termiņš 

1. Sagatavošanās attīstības programmas (AP) izstrādei  

1.1. VPR lēmums par AP izstrādes uzsākšanu, nosakot: 

1. AP izstrādes periodu; 

2. Atbildīgos par AP izstrādes vadību un uzraudzību; 

3. Darba uzdevumu AP izstrādei; 

2012.gada jūnijs 

1.2. Lēmuma par AP izstrādes uzsākšanu publicēšana mājas lapā www.vidzeme.lv, 

kā arī tā nosūtīšana uz VARAM 

2012.gada jūnijs 

1.3. Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu 

līderus, rezultātu apkopošana pašreizējās situācijas raksturošanai un stratēģiskās 

daļas izstrādei 

2012.gada augusts-

2013. gada 

septembris 

1.4. Ar AP saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze 2012.gada augusts-

septembris 

2. Attīstības programmas dokumentu izstrāde  

2.1. 1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze, veicot šādus 

pētījumus: pakalpojumu pieejamība, ainavu inventarizācija, mobilitātes 

tendences, un sadarbības saiknes 

2012.gada 

septembris-marts 

2.2. 2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde 2013.gada marts-

jūlijs 

2.3. 3.posms – Rīcības plāna izstrāde 2013.gada marts- 

jūlijs 

2.4. 4.posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde 2013.gada jūnijs-

jūlijs 

2.5. AP 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā 2012.gada augusts 

3. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (ja nepieciešams) 2012. gada oktobris – 

2013. gada jūnijs 

4. Publiskā apspriešana  

4.1. VPR lēmums par AP un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai 

2013. gada augusts 

4.2. Paziņojuma par AP un vides pārskata projekta publisko apspriešanu publicēšana 

mājas lapā www.vidzeme.lv 

2013.gada augusts 

4.3. AP projekta publiskās apspriešanas organizēšana 2013.gada augusts - 

septembris 

4.4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana 2013.gada 

septembris-oktobris 

4.5. AP un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana, 

rezultātu apkopošana 

2013.gada oktobris 

4.6. AP un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, 

kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.vidzeme.lv  

2013.gada oktobris 

5. AP un vides pārskata gala redakcijas apstiprināšana un publiskošana  

5.1. VPR izstrādātā AP galīgās redakcijas nodošana VARAM un vides pārskata 

projekta nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai 

2013.gada decembris 

5.2. VPR lēmuma par AP apstiprināšanu un publicēšana mājas lapā 2013.gada decembris 

 

Nepieciešamības gadījumā aktualizēt darba izstrādes termiņus pēc attīstības programmas 

1.redakcijas izstrādes. 

 

 

 

Attīstības padomes priekšsēdētājs  /paraksts    Nikolajs Stepanovs 

 

http://www.vidzeme.lv/


   
 

 VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 un attīstības programmas 2015-2020 izstrādes pārskats 

 
 

SABIEDRĪBAS līdzdalības plāns 

1. Dokumenta veids Attīstības plānošanas dokuments 

2. Dokumenta nosaukums VPR Attīstības programma 2014-2020 

3. Politikas joma un nozare 

vai teritorija 

Reģionālā attīstība, telpiskā plānošana, Vidzemes plānošanas 

reģions 

4. Dokumenta mērķgrupas Mērķgrupas ir VPR pašvaldības, NVO, Vidzemes augstskola, 

nozaru ministrijas, eksperti. Sabiedrības iesaiste tiks 

nodrošināta elektroniski, kur varēs iesniegt savus 

priekšlikumus un komentārus 

5.  Dokumenta mērķis Izstrādāt Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmu 

2014.-2020. gadam, kurā noteikts rīcību kopums reģiona 

ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai 

6. Laika plāns VPR attīstības programmas publiskā apspriešana būs vismaz 

30 dienas. Informācija tiks ievietota mājas lapā 

www.vidzeme.lv, sadaļā sabiedrības līdzdalība. Pēc publiskās 

apspriešanas mājas lapā tiks ievietots kopsavilkums. 

7. Sabiedrības līdzdalības 

veidi 

Sabiedrības līdzdalība tiks nodrošināta vairākos veidos: 

tematiskās darba grupas, konsultācijas ar nozaru ministrijām, 

priekšlikumu iesniegšana interneta vietnē, vadības darba grupa, 

publiskā apspriešana. Tematisko darba grupu dalībnieki varēs 

piedalīties attīstības vajadzību apzināšanā un priekšlikumu 

sagatavošanā, Tematisko darba grupu vadīšanai tiks piesaistīti 

attiecīgie nozaru eksperti. Publiskā apspriešana tiks organizēta 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

Attīstības padomes priekšsēdētājs  /paraksts  Nikolajs 

Stepanovs 

  

http://www.vidzeme.lv/
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VPR Attīstības padomes 13.06.2012. lēmums prot. Nr. 4., 4.2.p. Par Vidzemes 
plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam izstrādes 

uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 

 



   
 

 VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 un attīstības programmas 2015-2020 izstrādes pārskats 

 
1. pielikums 

DARBA UZDEVUMS 

Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam  

izstrādei 

 

 

1. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes pamatojums: 

1.1. Reģionālās attīstības likuma 16.
1
 pants; 

1.2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 2. punkts, 11. panta 1. 

punkts un 18. pants; 

1.3. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturtā daļa;  

1.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā”. 

 

2. Izstrādes mērķis: Izstrādāt Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

2014.-2030. gadam (turpmāk tekstā Stratēģija), kurā noteiktas plānošanas reģiona ilgtermiņa 

attīstības redzējums. 

 

3. Izveidot Stratēģijas izstrādes konsultatīvo un tematiskās darba grupas. 

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas 

nodaļas vadītājai Ievai Kalniņai. 

 

5. Stratēģijas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām 

un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem 

„Metodiskiem ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei 

reģionālā un vietējā līmenī”. 

 

6. Stratēģijas izstrādes uzdevumi: 

6.1. Definēt reģiona ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa 

prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu; 

6.2. Izvērtēt un ņemt vērā nacionāla līmeņa spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus 

un Vidzemes plānošanas reģionā ietilpstošo novadu spēkā esošos attīstības plānošanas 

dokumentus.  

6.3. Izstrādājot Stratēģiju, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos Vidzemes plānošanas 

reģiona attīstības plānošanas dokumentus; 

6.4. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Stratēģijas izstrādē, iesaistot darba grupās 

un sabiedriskajās apspriedēs. 

  



   
 

 VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 un attīstības programmas 2015-2020 izstrādes pārskats 

IZSTRĀDES PROCESS UN IZPILDES TERMIŅI 

Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2020. gadam 

 

Nr. 

p.k. 

Pasākums Termiņš 

1. Sagatavošanās Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (IAS) izstrādei  

1.1. VPR lēmums par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu, nosakot: 

4. IAS izstrādes periodu; 

5. Atbildīgos par IAS izstrādes vadību un uzraudzību; 

6. Darba uzdevumu IAS izstrādei; 

7. Sabiedrības līdzdalības plānu 

2012.gada jūnijs 

1.2. Lēmuma par IAS izstrādes uzsākšanu publicēšana mājas lapā www.vidzeme.lv, 

kā arī tā nosūtīšana uz VARAM 

2012.gada jūnijs 

1.5. Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu 

līderus, rezultātu apkopošana pašreizējās situācijas raksturošanai un telpiskās 

attīstības perspektīvas noteikšanai 

2012.gada augusts-

2013. gada 

septembris 

1.6. Ar ilgtspējīgas attīstības stratēģijas saistītu augstāka un līdzīga līmeņa 

dokumentu analīze  

2012.gada augusts-

septembris 

2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas dokumentu izstrāde  

2.1. 1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze, veicot šādus 

pētījumus: pakalpojumu pieejamība, mobilitātes tendences, un sadarbības 

saiknes 

2012.gada 

septembris-janvāris 

2.2. 3.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde 2013.gada janvāris-

marts 

2.3. 2.posms – Telpiskās attīstības perspektīvas izstrāde 2013.gada janvāris-

marts 

2.4. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā 2012.gada aprīlis 

3. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (ja nepieciešams) 2012. gada oktobris 

– 2013. gada jūnijs 

4. Publiskā apspriešana  

4.1. VPR lēmums par IAS un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai 

2013. gada augusts 

4.2. Paziņojuma par IAS un vides pārskata projekta publisko apspriešanu 

publicēšana mājas lapā www.vidzeme.lv 

2012.gada augusts 

4.3. IAS projekta publiskās apspriešanas organizēšana 2012.gada augusts 

4.4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana 2013.gada 

septembris-oktobris 

4.5. IAS un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana, 

rezultātu apkopošana 

2013.gada oktobris  

4.6. IAS un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, 

kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.vidzeme.lv  

2013.gada oktobris 

5. IAS un vides pārskata gala redakcijas apstiprināšana un publiskošana  

5.1. VPR izstrādātā IAS galīgās redakcijas nodošana VARAM un vides pārskata 

projekta nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai 

2012.gada oktobris 

5.2. VPR lēmuma par IAS apstiprināšanu un publicēšana mājas lapā 2012.gada 

decembris 

 

Nepieciešamības gadījumā aktualizēt darba izstrādes termiņus pēc Stratēģijas 1. redakcijas 

izstrādes. 

 

 

 

 

Attīstības padomes priekšsēdētājs  /paraksts/  Nikolajs Stepanovs 

 

 

http://www.vidzeme.lv/


   
 

 VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 un attīstības programmas 2015-2020 izstrādes pārskats 

SABIEDRĪBAS līdzdalības plāns 

1. Dokumenta veids Attīstības plānošanas dokuments 

2. Dokumenta nosaukums VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030 

3. Politikas joma un nozare 

vai teritorija 

Reģionālā attīstība, telpiskā plānošana, Vidzemes plānošanas 

reģions 

4. Dokumenta mērķgrupas Mērķgrupas ir VPR pašvaldības, NVO, Vidzemes augstskola, 

nozaru ministrijas, eksperti. Sabiedrības iesaiste tiks 

nodrošināta elektroniski, kur varēs iesniegt savus priekšlikumus 

un komentārus 

5.  Dokumenta mērķis Izstrādāt Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju 2014.-2030. gadam, kurā noteikts rīcību kopums 

reģiona ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai 

6. Laika plāns VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskā apspriešana būs 

vismaz 30 dienas. Informācija tiks ievietota mājas lapā 

www.vidzeme.lv, sadaļā sabiedrības līdzdalība. Pēc publiskās 

apspriešanas mājas lapā tiks ievietots kopsavilkums. 

7. Sabiedrības līdzdalības 

veidi 

Sabiedrības līdzdalība tiks nodrošināta vairākos veidos: 

tematiskās darba grupas, konsultācijas ar nozaru ministrijām, 

priekšlikumu iesniegšana interneta vietnē, vadības darba grupa, 

publiskā apspriešana. Tematisko darba grupu dalībnieki varēs 

piedalīties attīstības vajadzību apzināšanā un priekšlikumu 

sagatavošanā, Tematisko darba grupu vadīšanai tiks piesaistīti 

attiecīgie nozaru eksperti. Publiskā apspriešana tiks organizēta 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

Attīstības padomes priekšsēdētājs  /paraksts     Nikolajs 

Stepanovs 

 

 
 

  

http://www.vidzeme.lv/
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VPR Attīstības padomes 27.11.2013. lēmums prot. Nr. 5., 5.p. Par Vidzemes plānošanas 
reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam darba uzdevuma 

grozījumiem 

 



   
 

 VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 un attīstības programmas 2015-2020 izstrādes pārskats 

 
1. pielikums 

DARBA UZDEVUMS 

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2014.-2030. gadam  

izstrādei 

 

 

1. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes pamatojums: 

1.1. Reģionālās attīstības likuma 16.
1
 pants; 

1.2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 2. punkts, 11. panta 1. 

punkts un 19. pants; 

1.3. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturtā daļa;  

1.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā”. 

1.5. Ministru kabineta 16.07.2013. noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par plānošanas reģionu 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

 

2. Izstrādes mērķis: Izstrādāt Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

2014.-2030. gadam (turpmāk tekstā Stratēģija), kurā noteiktas plānošanas reģiona ilgtermiņa 

attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. 

 

3. Izveidot Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas kopīgu izstrādes darba 

grupu, organizēt tematiskās darba grupas. 

 

4. Izstrādes vadītājs - Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas nodaļas vadītājai Ieva 

Kalniņa. 

 

5. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām,: 

5.1. ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteiktos ilgtermiņa 

attīstības mērķus un prioritātes; 

5.2. izvērtējot un ņemot vērā spēkā esošos Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentus, nodrošinot pēctecību; 

5.3. izvērtējot Vidzemes plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas; 

5.4. ņemot vērā Rīgas, Latgales un Zemgales plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijās noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes. 

 

6. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas saturs: 

6.1. Stratēģiskā daļa, kurā ietverts: 

6.1.1. reģiona ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija); 

6.1.2. ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un prioritātes; 

6.2. Telpiskās attīstības perspektīva, kas sastāv no aprakstošās un grafiskās daļas ietverot: 

6.2.1. nozīmīgākos esošos telpiskās struktūras elementus, vēlamās ilgtermiņa 

izmaiņas, galvenās funkcionālās telpas; 

6.2.2. apdzīvojuma struktūru un attīstības centrus; 

6.2.3. galvenos transporta koridorus un infrastruktūru (piemēram, valsts galvenos un 

reģionālos autoceļus, dzelzceļus, ostas, lidostas), maģistrālos inženierkomunikāciju 

tīklus un objektus; 

6.2.4. dabas teritoriju telpisko struktūru, tai skaitā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

tīklu; 

6.2.5. kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas; 

6.2.6. ainaviski vērtīgās un citas īpašas teritorijas 

6.3. Vadlīnijas vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādei; 

6.4. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzības kārtība.  

7. Sabiedrības līdzdalības plāns: 
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7.1. Sabiedrības līdzdalība tiek nodrošināta ar sabiedrības informēšanu un iespēju 

līdzdarboties visā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes procesa laikā. 

7.2. Izstrādāto ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu nodod publiskajai apspriešanai, kurā 

sabiedrības pārstāvji var iepazīties ar izstrādāto attīstības plānošanas dokumenta projektu un 

rakstiski sniegt viedokli par to. 

7.3. Publiskās apspriešanas termiņš - 4 nedēļas. 

7.4. Publiskās apspriešanas laikā organizē vismaz vienu sabiedriskās apspriedes sanāksmi, 

kurā sabiedrības pārstāvji tiek iepazīstināti ar izstrādāto ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

projektu. Sanāksmes kopsavilkumu un dalībnieku sarakstu ievieto reģiona mājaslapā 

www.vidzeme.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. 

7.5. Publiskās apspriešanas laikā saņemtos institūciju atzinumus un privātpersonu 

priekšlikumus un iebildumus apkopo un izvērtē. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu 

pilnveido atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem. 

7.6. Kopsavilkumu par publiskās apspriešanas rezultātiem ievieto reģiona mājaslapā 

www.vidzeme.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. 

7.7. Sabiedrības informēšanas veidi: 

7.7.1. paziņojumi par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes procesu reģiona 

mājaslapā www.vidzeme.lv; 

7.7.2. elektroniskie paziņojumi reģionā ietilpstošajām vietējām pašvaldībām un citām 

stratēģijas izstrādē iesaistītajām personām; 

7.7.4. preses relīžu sagatavošana un izsūtīšana masu medijiem. 

7.8. Pārskatu par sabiedrības līdzdalības plāna izpildi iekļauj pārskatā par ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas izstrādi, kuru elektroniski noformē atsevišķā sējumā un 

nodrošina to glabāšanu un pieejamību Vidzemes plānošanas reģionā. 

8. Izstrādes process un izpildes termiņi. 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/
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IZSTRĀDES PROCESS UN IZPILDES TERMIŅI 

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam 

 

Nr. 

p.k. 

Pasākums Termiņš 

1. Sagatavošanās Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (IAS) izstrādei  

1.1. VPR lēmums par IAS izstrādes uzsākšanu, nosakot: 

8. IAS izstrādes periodu; 

9. Atbildīgos par IAS izstrādes vadību un uzraudzību; 

10. Darba uzdevumu IAS izstrādei; 

2012. gada jūnijs 

1.2. Lēmuma par IAS izstrādes uzsākšanu publicēšana mājas lapā www.vidzeme.lv, 

kā arī tā nosūtīšana uz VARAM 

2013. gada 

decembris 

1.3. Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu 

līderus, rezultātu apkopošana pašreizējās situācijas raksturošanai un stratēģiskās 

daļas izstrādei 

2014. gada 

janvāris-2014. gada 

augusts 

1.4. Ar IAS saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze 2013. gada 

decembris-2014. 

gada marts 

2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas dokumentu izstrāde  

2.1. 1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze 2013. gada 

decembris-2014. 

gada aprīlis 

2.2. 2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde 2014. gada aprīlis-

augusts 

2.3. 3.posms – Telpiskās attīstības perspektīvas izstrāde 2014. gada aprīlis-

augusts 

2.4. IAS 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā 2013. gada augusts 

3. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (ja nepieciešams) 2014. gada aprīlis –  

augusts 

4. Publiskā apspriešana  

4.1. VPR lēmums par IAS un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai 

2014. gada 

septembris 

4.2. Paziņojuma par IAS un vides pārskata projekta publisko apspriešanu 

publicēšana mājas lapā, www.vidzeme.lv 

2014. gada 

septembris 

4.3. IAS projekta publiskās apspriešanas organizēšana 2014. gada 

septembris -  

4.4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana 2014. gada oktobris 

4.5. IAS un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana, 

rezultātu apkopošana 

2014. gada oktobris 

4.6. IAS un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, 

kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.vidzeme.lv  

2014. gada oktobris 

5. IAS un vides pārskata gala redakcijas apstiprināšana un publiskošana  

5.1. VPR izstrādātā IAS galīgās redakcijas nodošana VARAM un vides pārskata 

projekta nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai 

2014. gada 

decembris 

5.2. VPR lēmuma par IAS apstiprināšanu un publicēšana mājas lapā 2014. gada 

decembris 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.vidzeme.lv/
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VPR Attīstības padomes 27.11.2013. lēmums prot. Nr. 5., 3.p. Par Vidzemes plānošanas 
reģiona Attīstības programmas 2014.-2020. gadam darba uzdevuma grozījumiem 
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1.pielikums 

DARBA UZDEVUMS 

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādei 

 

1.  Attīstības programmas izstrādes pamatojums: 

1.1. Reģionālās attīstības likuma 16.
1
 pants; 

1.2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 2. punkts, 11. panta 1. punkts 

un 19. pants; 

1.3. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturtā daļa;  

1.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā”. 

1.5. Ministru kabineta 16.07.2013. noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par plānošanas reģionu 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

2. Izstrādes mērķis: Izstrādāt Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmu 2014.-2020. gadam, 

kurā noteikts rīcību kopums reģiona ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai 

3. Izveidot un organizēt tematiskās darba grupas. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas nodaļas 

vadītājai Ievai Kalniņai. 

5. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām,: 

5.1. ievērojot Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam (turpmāk NAP 2020) 

noteiktās prioritātes, stratēģiskos mērķus un atbalstāmos rīcības virzienus; 

5.2. ievērojot Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030. 

gadam noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes; 

5.3. izvērtējot un ņemot vērā Vidzemes plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentus – Vidzemes plānošanas reģiona telpisko (teritorijas) 

plānojumu 2007.-2027. gadam, Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmu 

2007.-2013.gadam un atsevišķu nozaru plānošanas dokumentus un pētījumus; 

5.4. izvērtējot Vidzemes plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības 

programmas; 

5.5. ņemot vērā Rīgas, Latgales un Zemgales plānošanas reģionu attīstības programmas. 

6. Attīstības programma saturs: 

6.1. Stratēģiskā daļa, kas ietver: 

6.1.1. reģiona vidēja termiņa attīstības prioritātes; 

6.1.2. rīcības virzienus (pasākumu kopumu); 

6.1.3. reģiona ekonomikas profils; 

6.2. Rīcības plāns, kas ietver: 

6.2.1. plānotās darbības un to izpildes termiņus; 

6.2.2. investīciju projektus, to finansējuma apjomu un avotus; 

6.2.3. plānoto darbību rezultātus; 

6.2.4. īstenošanas periodu; 

6.2.5. par rīcības plānu un investīciju projektu īstenošanu atbildīgās personas. 

6.3. Ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība. 

7. Attīstības programmas izstrādē izmanto aktuālu pašreizējās situācijas raksturojumu, ņemot vērā 

reģiona sociālekonomiskās attīstības tendences un prognozes. 

8. Sabiedrības līdzdalības plāns: 

8.1. Sabiedrības līdzdalība tiek nodrošināta ar sabiedrības informēšanu un iespēju 

līdzdarboties visā attīstības programmas izstrādes procesa laikā. 

8.2. Attīstības programmas izstrādē iesaista vismaz šādas sabiedrības mērķgrupas: 

8.2.1. valsts institūcijas; 

8.2.2. vietējās pašvaldības; 

8.2.3. izglītības un zinātniski pētnieciskās iestādes/institūti; 

8.2.4. uzņēmēju apvienības; 

8.2.5. reģionālās kultūras un tūrisma iestādes; 

8.2.6. nevalstiskās organizācijas; 

8.2.7. vietējās rīcības grupas. 
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8.3. Lai nodrošinātu sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu attīstības programmas izstrādē, izveido 

tematiskās darba grupas. Par tematisko darba grupu izveidi un iespējām tajās pieteikties 

publicē informāciju reģiona mājaslapā www.vidzeme.lv, kā arī informē citos sabiedrībai 

pieejamos veidos. 

8.4. Izstrādāto attīstības programmas projektu nodod publiskajai apspriešanai, kurā sabiedrības 

pārstāvji var iepazīties ar izstrādāto attīstības plānošanas dokumenta projektu un rakstiski 

sniegt viedokli par to. 

8.5. Publiskās apspriešanas termiņš - 4 nedēļas. 

8.6. Publiskās apspriešanas laikā organizē vismaz vienu sabiedriskās apspriedes sanāksmi, 

kurā iepazīstina sabiedrības pārstāvjus ar izstrādāto attīstības programmas projektu. 

Sanāksmes kopsavilkumu un dalībnieku sarakstu ievieto reģiona mājaslapā www.vidzeme.lv 

sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. 

8.7. Publiskās apspriešanas laikā saņemtos institūciju atzinumus un privātpersonu 

priekšlikumus un iebildumus apkopo un izvērtē attīstības padomē. Attīstības programmas 

projektu pilnveido atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem. 

Kopsavilkumu par publiskās apspriešanas rezultātiem ievieto reģiona mājaslapā 

www.vidzeme.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. 

8.8. Sabiedrības informēšanas veidi: 

8.8.1. paziņojumi par attīstības programmas izstrādes procesu reģiona mājaslapā 

www.vidzeme.lv; 

8.8.2. paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas mājaslapā www.varam.gov.lv; 

8.8.3. elektroniskie paziņojumi reģionā ietilpstošajām vietējām pašvaldībām un citām 

stratēģijas izstrādē iesaistītajām personām; 

8.8.4. preses relīžu sagatavošana un izsūtīšana masu medijiem. 

8.9. Pārskatu par sabiedrības līdzdalības plāna izpildi iekļauj pārskatā par attīstības 

programmas izstrādi, kuru elektroniski noformē atsevišķā sējumā un nodrošina to 

glabāšanu un pieejamību Vidzemes plānošanas reģionā. 

9. Izstrādes process un izpildes termiņi: 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/
http://www.vidzeme.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.varam.gov.lv/
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1. pielikums 

IZSTRĀDES PROCESS UN IZPILDES TERMIŅI 

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2014.-2020. gadam 

 

Nr. 

p.k. 

Pasākums Termiņš 

1. Sagatavošanās attīstības programmas (AP) izstrādei  

1.1. VPR lēmums par AP izstrādes uzsākšanu, nosakot: 

11. AP izstrādes periodu; 

12. Atbildīgos par AP izstrādes vadību un uzraudzību; 

13. Darba uzdevumu AP izstrādei; 

14. Sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde. 

2012. gada jūnijs 

1.2. Lēmuma par AP izstrādes uzsākšanu publicēšana mājas lapā www.vidzeme.lv, 

kā arī tā nosūtīšana uz VARAM 

2013. gada 

novembris 

1.3. AP izstrādes darba plāna izstrade  2014. gada 

decembris-janvāris 

1.4. Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu 

līderus, rezultātu apkopošana pašreizējās situācijas raksturošanai un stratēģiskās 

daļas izstrādei 

2014. gada 

janvāris-2014. gada 

augusts 

1.5. Ar AP saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze 2013. gada 

decembris-2014. 

gada marts 

2. Attīstības programmas dokumentu izstrāde  

2.1. 1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze 2013. gada 

decembris-2014. 

gada aprīlis 

2.2. 2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde 2014. gada aprīlis-

augusts 

2.3. 3.posms – Rīcības plāna izstrāde 2014. gada aprīlis-

augusts 

2.4. 4.posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde 2014. gada aprīlis-

augusts 

2.5. AP 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā 2013. gada augusts 

3. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (ja nepieciešams) 2014. gada aprīlis –  

augusts 

4. Publiskā apspriešana  

4.1. VPR lēmums par AP un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai 

2014. gada 

septembris 

4.2. Paziņojuma par AP un vides pārskata projekta publisko apspriešanu publicēšana 

mājas lapā www.vidzeme.lv 

2014. gada 

septembris 

4.3. AP projekta publiskās apspriešanas organizēšana 2014.gada 

septembris -  

4.4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana 2014. gada oktobris 

4.5. AP un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana, 

rezultātu apkopošana 

2014. gada oktobris 

4.6. AP un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, 

kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.vidzeme.lv  

2014. gada oktobris 

5. AP un vides pārskata gala redakcijas apstiprināšana un publiskošana  

5.1. VPR izstrādātā AP galīgās redakcijas nodošana VARAM un vides pārskata 

projekta nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai 

2014. gada 

decembris 

5.2. VPR lēmuma par AP apstiprināšanu un publicēšana mājas lapā 2014. gada 

decembris 

 

 

Attīstības padomes priekšsēdētājs   (paraksts)   Hardijs Vents 

 

http://www.vidzeme.lv/
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VPR Attīstības padomes 31.10.2014. lēmums prot. Nr. 8., 4.p. Par Vidzemes plānošanas 
reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. un Attīstības programmas 2014.-

2020. gadam nodošanu publiskajai apspriešanai 
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VPR Attīstības padomes 23.01.2015. lēmums prot. Nr. 1., 9.p. Par Vidzemes plānošanas 
reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. un Attīstības programmas 2014.-

2020. gadam izstrādes termiņa pagarināšanu 
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1. Pielikums 

 
IZSTRĀDES PROCESS UN IZPILDES TERMIŅI 

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam 

 

Nr. 

p.k. 

Pasākums Termiņš Atzīme par 

izpildi 

Precizētais 

termiņš 

1. Sagatavošanās attīstības programmas (IAS) izstrādei 

1.1. VPR lēmums par IAS izstrādes uzsākšanu, 

nosakot: 

IAS izstrādes periodu; 

Atbildīgos par IAS izstrādi; 

Darba uzdevumu IAS izstrādei; 

2012. gada 

jūnijs 

Izpildīts 

 

13.06.2012. 

1.2. Lēmuma par IAS izstrādes uzsākšanu 

publicēšana mājas lapā www.vidzeme.lv, kā arī 

tā nosūtīšana uz VARAM 

2012. gada 

jūnijs 

Izpildīts 

 

14.06.2012. 

 Valsts un pašvaldību institūciju informēšana 

par IAS izstrādes uzsākšanu un apstiprināto 

darba uzdevumu 

2013. gada 

novembris 

Izpildīts 

 

14.06.2012. 

1.3. Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot 

nozaru speciālistus un viedokļu līderus, 

rezultātu apkopošana pašreizējās situācijas 

raksturošanai un stratēģiskās daļas izstrādei 

2014. gada 

janvāris-

2014. gada 

augusts 

Izpildīts 

 

2014. gada 

aprīlis-jūnijs 

1.4. Ar IAS saistītu augstāka un līdzīga līmeņa 

dokumentu analīze 

2013. gada 

decembris-

2014. gada 

marts 

Izpildīts 

 

2014. gada 

marts 

2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde    

2.1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze 2013. gada 

decembris-

2014. gada 

aprīlis 

Izpildīts 

 

31.12.2014. 

2.2. Stratēģiskās daļas izstrāde 2014. gada 

aprīlis-

augusts 

Izpildīts 

 

10.11.2014. 

2.3. Telpiskās attīstības perspektīvas izstrāde 2014. gada 

aprīlis-

augusts 

Izpildīts 

 

31.12.2014. 

2.5. IAS 1.redakcijas projekta izskatīšana attīstības 

padomē 

2013. gada 

augusts 

Izpildīts 

 

31.10.2014. 

3. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (ja 

nepieciešams) 

2014. gada 

aprīlis –  

augusts 

  

3.1. Konsultācijas ar Vides pārraudzības valsts 

biroju (VPVB) par IAS īstenošanas iespējamo 

ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par 

SIVN nepieciešamību 

2014. gada 

aprīlis 

Izpildīts 

 

2014. gada 

21. janvāris 

3.2. Iesniegums VPVB SIVN nepieciešamības 

izvērtēšanai 

2014. gada 

aprīlis 

Izpildīts 

 

2014. gada 

21. janvāris 

3.2. Iesniegums VPVB SIVN nepieciešamības 

izvērtēšanai 

2014. gada 

aprīlis 

Izpildīts 

 

2014. gada 

21. janvāris 

http://www.vidzeme.lv/
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3.3. Vides pārskata izstrāde, ja Vides 

pārraudzības valsts birojs atzīst, ka tas ir 

nepieciešams 

2014. gada 

aprīlis 

VPVB 

27.01.2014. 

lēmums Nr.4 par 

SIVN procedūras 

nepiemērošanu  

27.01.2014. 

4. Publiskā apspriešana    

4.1. VPR lēmums par IAS un vides pārskata 

projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

2014. gada 

septembris 

Izpildīts 31.10.2014. 

4.2. Paziņojuma par IAS un vides pārskata 

projekta publisko apspriešanu publicēšana 

mājas lapā www.vidzeme.lv 

2014. gada 

septembris 

Izpildīts 31.10.2014. 

4.3. IAS projekta publiskās apspriešanas 

organizēšana 

2014.gada 

septembris -  

Izpildīts 10.11.14.-

14.12.2014. 

4.4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana 2014. gada 

oktobris 

Izpildīts 15.01.2015. 

4.5. IAS un vides pārskata projekta publiskās 

apspriešanas rezultātu izvērtēšana, rezultātu 

apkopošana 

2014. gada 

oktobris 

Procesā 23.01.2015. 

4.6. IAS un vides pārskata publiskās 

apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, 

kopsavilkuma publicēšana mājas lapā 

www.vidzeme.lv  

2014. gada 

oktobris 

Procesā 23.01.2015. 

5. IAS projektu pilnveidošana atbilstoši 

publiskās apspriešanas rezultātiem un 

saskaņošana 

   

5.1. IAS projektu pilnveidošana atbilstoši 

publiskās apspriešanas rezultātiem 

31.03.2015. Procesā 31.03.2015. 

5.2. Pilnveidoto IAS projektu un ziņojuma par 

publiskās apspriešanas rezultātiem 

iesniegšana Attīstības padomei izskatīšanai 

31.03.2015 Procesā 31.03.2015. 

5.3. VPR Attīstības padomes lēmums par 

pilnveidoto IAS projekta nodošanu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinumu saņemšanai (VARAM) 

un lēmuma publicēšana mājaslapā 

www.vidzeme.lv 

31.03.2015.  31.03.2015. 

5.4. Pilnveidoto IAS projektu iesniegšana 

VARAM atzinumu saņemšanai 

30.04.2015.  30.04.2015. 

6. IAS apstiprināšana un publiskošana    

6.1. VARAM atzinumu saņemšana (maks.30 

dienas) 

2015. gada 

maijs 

 2015. gada 

maijs 

 VARAM atzinumos izteikto iebildumu un 

priekšlikumu izvērtēšana, un, ja 

nepieciešams, saskaņošanai nosūtītās IAS 

projekta precizēšana, un iesniegšana 

Attīstības padomei izskatīšanai 

2015. gada 

jūnijs 

 2015. gada 

jūnijs 

6.2. VPR lēmuma par IAS apstiprināšanu un 

publicēšana mājas lapā 

2015. gada 

jūnijs 

 2015. gada 

jūnijs 

 

Attīstības padomes priekšsēdētājs   (paraksts)    Hardijs Vents 
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2. Pielikums 

 

IZSTRĀDES PROCESS UN IZPILDES TERMIŅI 

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2014.-2020. gadam 

Nr. 

p.k. 

Pasākums Termiņš Atzīme par 

izpildi 

Precizētais 

termiņš 

1. Sagatavošanās attīstības programmas (AP) izstrādei 

1.1. VPR lēmums par AP izstrādes uzsākšanu, 

nosakot: 

AP izstrādes periodu; 

Atbildīgos par AP izstrādi; 

Darba uzdevumu AP izstrādei; 

2012. gada 

jūnijs 

Izpildīts 

 

13.06.2012. 

1.2. Lēmuma par AP izstrādes uzsākšanu 

publicēšana mājas lapā www.vidzeme.lv, kā arī 

tā nosūtīšana uz VARAM 

2012. gada 

jūnijs 

Izpildīts 

 

14.06.2012. 

 Valsts un pašvaldību institūciju informēšana par 

AP izstrādes uzsākšanu un apstiprināto darba 

uzdevumu 

2013. gada 

novembris 

Izpildīts 

 

14.06.2012. 

1.3. Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot 

nozaru speciālistus un viedokļu līderus, 

rezultātu apkopošana pašreizējās situācijas 

raksturošanai un stratēģiskās daļas izstrādei 

2014. gada 

janvāris-

2014. gada 

augusts 

Izpildīts 

 

2014. gada 

aprīlis-jūnijs 

1.4. Ar AP saistītu augstāka un līdzīga līmeņa 

dokumentu analīze 

2013. gada 

decembris-

2014. gada 

marts 

Izpildīts 

 

2014. gada 

marts 

2. Attīstības programmas dokumentu izstrāde    

2.1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze 2013. gada 

decembris-

2014. gada 

aprīlis 

Izpildīts 

 

31.12.2014. 

2.2. Stratēģiskās daļas izstrāde 2014. gada 

aprīlis-

augusts 

Izpildīts 

 

10.11.2014. 

2.3. Rīcības plāna izstrāde 2014. gada 

aprīlis-

augusts 

Izpildīts 

 

31.12.2014. 

2.5. AP 1.redakcijas projekta izskatīšana attīstības 

padomē 

2013. gada 

augusts 

Izpildīts 

 

31.10.2014. 

3. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (ja 

nepieciešams) 

2014. gada 

aprīlis –  

augusts 

  

3.1. Konsultācijas ar Vides pārraudzības valsts 

biroju (VPVB) par AP īstenošanas iespējamo 

ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par 

SIVN nepieciešamību 

2014. gada 

aprīlis 

Izpildīts 

 

2014. gada 

21. janvāris 

3.2. Iesniegums VPVB SIVN nepieciešamības 

izvērtēšanai 

2014. gada 

aprīlis 

Izpildīts 

 

2014. gada 

21. janvāris 

3.3. Vides pārskata izstrāde, ja Vides pārraudzības 

valsts birojs atzīst, ka tas ir nepieciešams 

2014. gada 

aprīlis 

VPVB 

27.01.2014. 

lēmums Nr.4 

27.01.2014. 

http://www.vidzeme.lv/


   
 

 VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 un attīstības programmas 2015-2020 izstrādes pārskats 

par SIVN 

procedūras 

nepiemērošanu  

4. Publiskā apspriešana    

4.1. VPR lēmums par AP un vides pārskata projekta 

nodošanu publiskajai apspriešanai 

2014. gada 

septembris 

Izpildīts 31.10.2014. 

4.2. Paziņojuma par AP un vides pārskata projekta 

publisko apspriešanu publicēšana mājas lapā 

www.vidzeme.lv 

2014. gada 

septembris 

Izpildīts 31.10.2014. 

4.3. AP projekta publiskās apspriešanas 

organizēšana 

2014.gada 

septembris -  

Izpildīts 10.11.14.-

14.12.2014. 

4.4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana 2014. gada 

oktobris 

Izpildīts 15.01.2015. 

4.5. AP un vides pārskata projekta publiskās 

apspriešanas rezultātu izvērtēšana, rezultātu 

apkopošana 

2014. gada 

oktobris 

Procesā 23.01.2015. 

4.6. AP un vides pārskata publiskās apspriešanas 

kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma 

publicēšana mājas lapā www.vidzeme.lv  

2014. gada 

oktobris 

Procesā 23.01.2015. 

5. AP projektu pilnveidošana atbilstoši publiskās 

apspriešanas rezultātiem un saskaņošana 

   

5.1. AP projektu pilnveidošana atbilstoši publiskās 

apspriešanas rezultātiem 

31.03.2015. Procesā 31.03.2015. 

5.2. Pilnveidoto IAS un AP projektu un ziņojuma 

par publiskās apspriešanas rezultātiem 

iesniegšana Attīstības padomei izskatīšanai 

31.03.2015 Procesā 31.03.2015. 

5.3. VPR Attīstības padomes lēmums par 

pilnveidoto IAS un AP projektu nodošanu 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinumu saņemšanai (VARAM) un 

lēmuma publicēšana mājaslapā 

www.vidzeme.lv 

31.03.2015.  31.03.2015. 

5.4. Pilnveidoto AP projektu iesniegšana VARAM 

atzinumu saņemšanai 

30.04.2015.  30.04.2015. 

5. AP apstiprināšana un publiskošana    

5.1. VARAM atzinumu saņemšana (maks.30 dienas) 2015. gada 

maijs 

 2015. gada 

maijs 

 VARAM atzinumos izteikto iebildumu un 

priekšlikumu izvērtēšana, un, ja nepieciešams, 

saskaņošanai nosūtītās AP projekt precizēšana, 

un iesniegšana Attīstības padomei izskatīšanai 

2015. gada 

jūnijs 

 2015. gada 

jūnijs 

5.2. VPR lēmuma par AP apstiprināšanu un 

publicēšana mājas lapā 

2015. gada 

jūnijs 

 2015. gada 

jūnijs 

 

 

Attīstības padomes priekšsēdētājs   (paraksts)    Hardijs Vents 
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3. pielikums VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS 

MINISTRIJAS ATZINUMS 
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4. pielikums DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS LAPAS 
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5. pielikums TEMATISKO DARBA GRUPU KOPSAVILKUMI 
 

Seminārs Vidzemes jauniešiem  

2014.g. 28. marts, V.Valtenbergs  

Pozitīvais scenārijs  
Izglītība 

Izglītības iespējas un patstāvīga pilnveidošanās jauniešu skatījumā ir priekšnoteikums 

labvēlīgam dzīves scenārijam. Tomēr augstu tiek vērtētas ne tikai zināšanu ekonomikā 

atzīstās profesijas, bet arī profesionālās iemaņas (pavārs, celtnieks) un interešu izglītība 

(mūzika). Izglītības piedāvājums ir daudzveidīgs un nodrošina gan akadēmisko, gan 

pielietojamo prasmju apgūšanu pieejamos veidos. Tiesa gan, šobrīd augstākās izglītības 

iespējas jaunieši pārsvarā saista ar Rīgu, minot to, ka pēc studijām Rīgā varētu atgriezīsies 

dzimtajā vietā, lai veidotu ģimeni.  

Nodarbinātība 

Savas uzņēmējdarbības uzsākšana  un paplašināšana t.sk. arī ārpus valsts robežām sakarā ar 

rūkošo vietējo tirgu. Populāra kļūst sociālā uzņēmējdarbība, maza mēroga lauksaimniecība un 

radošās industrijas. Aizvien izplatītāks ir teledarbs.  

Daži jaunieši saskata sevi darbā pašvaldībās, veicinot to attīstību un pārrobežu sadarbību.  

Veselība un labjūta 

Rūpes par veselību un veselīgu dzīves veidu.  

Līdzdalība  
Iesaistīšanās labdarības aktivitātēs.  

Iekļaušana 
Pozitīvajā scenārijā jaunieši saredz sevi ar plašu un daudzveidīgu sociālo kontaktu tīklu. 

Nozīmīgs ir tuvāko un apkārtējo atbalsts un sapratne pēc atgriešanās no dzīves emigrācijā.  

Negatīvās izpausmes  
Izglītība 

Vidējā un augstākā izglītības sistēma ir neelasīga pret iedzīvotājiem, kuri nonākuši grūtās 

dzīves situācijās un spiesti uz laiku pārtraukt mācības. Netiek piedāvāta iespēja atgūt 

nokavēto. Netiek piedāvātas adaptācijas programmas tiem jauniešiem, kuri devušies ilgstošā 

akadēmiskā atvaļinājumā. Profesionālā izglītība nenodrošina prasmes, kas ir pieprasītas 

reģionālajā darba tirgū vai arī tās nav atbilstošā līmenī. Aktuāls ir arī darba ētikas trūkums.  

Nodarbinātība 

Jauniešu nodarbinātībā vērojama apburtā loka situācija. Jaunieši nodarbināti nekvalificētos 

darbos, kas ir sociāli nedroši un nepiedāvā izaugsmes iespējas. Līdz ar to, pilnvērtīgu darba 

pieredzi iegūt grūti.  

Nedaudzajiem individuālo uzņēmējdarbību uzsākušajiem trūkst personības līdzsvara un 

prasmju uzņēmuma vadīšanā. Tādēļ jaunie bieži uzņemas neadekvātus risku un nokļūst 

parādsaistībās, no kurām izkļūšanu saskata vienīgi emigrējot.  

Veselība un labjūta 

Paaugstinās jaunu cilvēku saslimstības risks, biežāki ir iztukšošanās un depresijas stāvokļi.  

Attiecības tiek uzsāktas un neapdomāti un partneri nav emocionāli nobrieduši.  Daudzi 

attiecības saskata vienīgi kā glābiņu, jo nespēj atrisināt problēmu situācijas.  

Palielinās alkohola un narkotiku lietotāju skaits.  

Līdzdalība  
Iedzīvotājus vada eksistenciālas motivācijas, kas vērstas uz pārtikas un mājokļa 

nodrošināšanu.  Tādēļ līdzdalība sociālās un politiskās aktivitātēs ir zema un pakārtota 

projektu un kampaņu aktivitātēm. Jauniešiem nav motivācijas iesaistīties brīvprātīgajā darbā.  

Iekļaušana 
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Tā kā jauniešu sociālais tīkls ir šaurs un aprobežojas tikai ar ģimenes saitēm, tas nenodrošina 

pieeju ārējiem resursiem – informācijai par darba un izaugsmes iespējām.  

Jaunieši nespēj saskatīt un novērtēt iespējas pašpilnveidei un darbam.  

Tomēr arī attiecības ar tuvākajiem bieži vien ir negatīvas un nespēj nodrošināt jaunajiem 

cilvēkiem vajadzīgu emocionālo atbalstu grūtos brīžos. 

Sabiedrībā kopumā valda negatīva attieksme pret jauniešiem, it īpaši pret jaunajiem vecākiem 

bez izglītības.  

Es pasaulē 

Mobilitāte uz ārzemēm ir saistīta tikai ar iespēju nopelnīt strādājot mazkvalificēto darbu, 

nevis attīstīt personību. Atgriešanās bieži vien tiek saistīta ar nekustamā īpašuma ieguvi un 

ģimenes veidošanu.  

Dzīves vieta 

Nepietiekama mājokļu pieejamība, t.sk. īrēto mājokļiem. Augošās transporta izmaksus 

nozīmē augstākas vietējās mobilitātes izmaksas. Tāpēc izplatītāka ir starptautiskā migrācijā – 

pilnībā atstājot valsti. Tie, kuri nemigrē parasti dzīvo tur, kur dzimuši – bieži vien pie 

vecākiem. Tas, savukārt, ne vienmēr veicina personības briedumu un nepaplašina jauniešu 

sociālo tīklu.  
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Lauku apdzīvojuma attīstības iespējas un lauku 

pievilcība Vidzemes plānošanas reģionā 

2014.gada 30.aprīļa darba grupā iegūto priekšlikumu apkopojums un pārskats par 

galvenajiem secinājumiem 

SIA Nocticus,  

Dr.geogr. Andris Klepers 

T.: 29419818 

e-pasts: andris.klepers@va.lv 

Darba grupās dalībnieku, kurā pamatā ietilpa dažādu Vidzemes novadu pašvaldību 
attīstības, lauku un uzņēmējdarbības veicināšanas speciālisti, Vidzemes Augstskolas 
pārstāvji, galvenais darba uzstādījums tika balstīts uz risinājumu meklēšanu lauku 
pievilcības veicināšanai. Vietu pievilcības piramīda (sk. 1.attēlu), kas priekšplānā 
izvirza trīs galvenās vietas attīstībai nozīmīgās auditorijas, tika izmantots kā satura 
organizēšanas ietvars. Tās ir kā mērķgrupas vēstījuma nodošanai par lauku pievilcību 
no dažādiem skatupunktiem. Vienlaicīgi tās atrodas ciešā mijiedarbībā. 

 

1.attēls. Vietas pievilcības piramīda, kas rada pamatu vietu izaugsmei 

Galvenās mērķgrupas tika sadalītas vairākās apakšgrupās, kurām bija jānosaka 
prioritātes – cik tās ir nozīmīgas iesaistītās puses lauku attīstības kontekstā (sk. 
1.tabulu).  
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1.tabula. Mērķgrupu dalījums pēc svarīguma pakāpes lauku attīstības kontekstā – 
darba grupu rezultāts. 

Mērķgrupa 
vidējā 
prioritāte 

prioritāte 

1.grupa 2.grupa 3.grupa 4.grupa 

IEDZĪVOTĀJI 

esošie 1 1 1 1 1 

potenciālie 2,25 2 2 3 2 

bijušie, dzīvo ārvalstīs 3 3 3 2 4 

bijušie, dzīvo citur Latvijā 3,5 4 3 4 3 

UZŅĒMĒJI 

tradicionālo jomu 1,25 2 1 1 1 

jaunu, radošu nišu meklētāji 2,5 2 3 2 3 

potenciālie (jaunie eksperti) 2,5 2 2 4 2 

dzīvesstila 3,5 3 4 3 4 

VIESI 

apmeklētāji no pārējās Latvijas 1 1 1 1 1 

ārvalstu apmeklētāji 2,25 2 2 2 3 

apmeklētāji no tuvējās 
apkārtnes 

2,75 3 3 3 2 

Mērķgrupu dalījums varēja būt organizēts savādāk, izceļot citu būtisku 
segmentēšanas pazīmi. Darba grupas ietvaros varēja papildināt jau esošās ar citām 
mērķgrupām, kas netika izmantots.  

Esošie iedzīvotāji viennozīmīgi ir būtiskākie un viņu apmierinājums ar dzīves kvalitāti, 
darba iespējām reģionā būs nozīmīgs, lai nepamestu laukus. Potenciālie iedzīvotāji 
visticamāk ir šodienas pilsētnieki, kuri perspektīvā būtu gatavi mainīt dzīves vietu. 
Tas sakrīt ar prioritātēm viesu segmentā – vissvarīgākais ir viesis no Latvijas tālākām 
vietām (ne ārvalstīm vai tuvējās apkārtnes). Vieglāk gan būtu pastiprināt attiecības ar 
apkārtnes iedzīvotājiem – viesiem, kuriem par vietu ir labs priekšstats un ciešākas 
attiecības. Vietām ar augstāku pievilcību tie ir iespējamākie potenciālie iedzīvotāji. 
Periodiski notiek iedzīvotāju „apmaiņa”‖ – mazāk turīgi lauku iedzīvotāji no ciemiem 
pārceļas dzīvot uz tuvējām pilsētām, bet turīgākie pilsētnieki ieņem viņu vietu laukos. 
Augstākas prasības pret dzīves kvalitāti un lielāka maksātspēja piesaista labākus un 
dārgākus pakalpojumus, tādējādi ļaujot attīstīt esošo infrastruktūru un uzturēt vides 
kvalitāti. 

Novadu tūrisma attīstības speciālistiem – novērtēt tuvāko apkārtējo pilsētu 
iedzīvotāju mērķgrupu, kā saistošu novada tūrisma vietu un organizēto pakalpojumu 
apmeklētāju. Censties veidot regulāru saikni un uztvert kā mērķgrupu, kas var kļūt 
par potenciāliem vasaras māju īpašniekiem, iedzīvotājiem, sadarbībā ieinteresētiem. 
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Pašvaldībām censties nodrošināt tādu pakalpojumu līmeni un iespēju gūt 
ieņēmumus, lai nebrauktu prom, attīstīt ekonomisko pakalpojumu klāstu, īpaši: 

- ceļi un citi infrastruktūras objekti, pakalpojumi  

- sabiedriskais transports, medicīna, skolas, veikals  

- nodarbinātība atbalsts par lauku vides uzturēšanu 

Ārvalstīs dzīvojošie bijušie iedzīvotāji tiek uztverti kā perspektīvāki, kurus varētu 
piesaistīt atpakaļ un ar kuriem uzturēt saikni. Daļa no viņiem nekad nav pauduši, cik 
ilgs ir viņu uzturēšanās nodoms un bieži asociējas ar vārdu „pagaidām”. Arī šī grupa 
nav viendabīga, jo citi aktīvi seko notikumiem dzimtajā pusē, sūta daļu no nopelnītās 
naudas atpakaļ ģimenei. Lielākā daļa nav zaudējuši latvisko identitāti un vietjūtu, ko 
var secināt no sociālo tīklu profiliem. Daži minētie pretējo efektu veicinošie faktori: 
likvidēti uzņēmumi, trūkst pakalpojumu un vāja infrastruktūra.  

Pašvaldībā pagastu pārvalžu vai novada administrācijas līmenī būtu nozīmīgi rast 
resursus komunicēšanai ar bijušajiem iedzīvotājiem, kuri atrodas ārvalstīs. Vispirms 
apzinoties, kurās vietās galvenokārt viņi dzīvo vai strādā1 un tad uzturēt kontaktus, 
informējot par pasākumiem, darba vakancēm vai īpašu viņiem saistošu saturu 
visvairāk jau tieši sociālajos tīklos. Līdzīgu saikni var uzturēt ar bijušajiem 
iedzīvotājiem, kuri dzīvo citur Latvijā, iesaistot arī t.s. vietas identitātes produktus, 
kas ir ražoti vietēji, bet pieejami nacionāli, ietver vietas vārdu un tā apgrozījuma 
veicināšana, nodrošinātu lielāku iespēju saglabāt esošās darbavietas vai veicināt 
jaunu rašanos. 

Jārada ekonomiskais vai jāmeklē citi faktori, kas stimulētu atgriešanos 

- skaista un pievilcīga vide 
- sakopta infrastruktūra 
- iespēja veidot biznesu 

Jāliek akcents uz Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstīšanu laukos 

Laukos visvairāk novērtē tradicionālo jomu uzņēmējdarbību un vēsturiski tā tas arī ir 
attīstījies. Nodarbinātība ir vistiešākā mērā saistīta ar kvalificētu darbaspēku – 
iedzīvotāju skaitu un izglītību. Darba grupas diskusijās ieskicējās dilemma starp 
laukiem kā ražojošu telpu – lielo zemniecību un tradicionālo viensētu lauku 
saimniekošanu, kas ir ekonomiski grūtāk atspēkojama.  

Lauku pievilcības saglabāšanai vienlaicīgi jāskatās jaunu, radošu nišu meklējumos – 
kas vēl cits bez tradicionālās saimniekošanas varētu dažādot nodarbinātību un 
atbalstīt to uzņēmēju dzīves stilu, kuri apzinās lauku pievilcību kā vērtību. Darbs e-
vidē, tūrisms, bioloģiskā saimniekošana, uz noteiktām nišām orientēti pakalpojumi, 
mājražošana. Uzņēmējdarbības speciālistiem jāpalīdz konsultēt – īpaši jau jaunos 
ekspertus – potenciālos uzņēmējus - par šādām iespējām nākotnē ar vien vairāk. 

                                                           
1
 kā pierāda E.Apsītes-Beriņas (2013) pētījums, tad ir noteikti uzsvari, kurās 

mērķvalstīs un pat noteiktās pilsētās, to tuvumā ir vairāk konkrēto novada ārvalstīs 
strādājošo / dzīvojošo 
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Tūrisma attīstība ir atkarīga no novietojuma un lauku attīstībai nevar pārvērtēt 
ārvalstu tūrisma pienesumu. Eksportspējīgās teritorijās vienmēr būs augstāks 
pieprasījums visa veida lauku tūrisma pakalpojumiem, tai pašā laikā no ārvalstu 
tūrisma plūsmas nomaļākās vietās bieži ieguldītais resurss to piesaistei neatmaksājas 
kā cerēts. Tāpēc īpaši jānovērtē vietējā tūrisma un tuvākās kaimiņvalsts noteiktu 
pilsētu, reģionu tūristu piesaistes potenciāls. 

Pašvaldību vadītājiem, lēmuma pieņēmējiem vērts apspriest jaunas pozīcijas 
akcentēšanu pašvaldības struktūrā – cilvēkresursu piesaistes speciālists. Tas jau 
šobrīd tiek dalīts fragmentēti – tūristu piesaistes, uzņēmējdarbības piesaistes 
kontekstā. Lielāka efektivitāte būtu no kompleksas pieejas risinājumu meklēšanai, jo 
tieši cilvēkresursi vienu šīs grupas un savstarpējā to mijiedarbības izpratne var 
pavērst jaunu perspektīvu. 

VIDZEMES TELPISKAIS DALĪJUMS ATTIECĪBĀ UZ LAUKU PIEVILCĪBU 
DAŽĀDĀM MĒRĶGRUPĀM UN UZ SADARBĪBU VRSTU STRATĒĢIJU 
PRIEKŠLIKUMI 

Raksturotas pēc īpaši izceļamām kopīgām pazīmēm, kas ieskicē līdzīgu problemātiku, 
līdzīgu tendenci plašāk, nekā vienam novadam. Bija centieni ikvienu no telpām 
apzīmēt ar raksturīgu nosaukumu, aptuveni ieskicējot robežas. Vienai mērķgrupai 
varēja būt vairākas telpas, jo Vidzeme nav viendabīga. 

IEDZĪVOTĀJI 

Pievilcība apdzīvotībai analizēta kompleksi, ar atšķirīgiem akcentiem attiecībā uz 
dažādām mērķgrupām. Noteiktās vietās zonas pārklājās,  precīzas telpiskās robežas 
ir grūti nošķiramas. 

1. PIEROBEŽAS telpa, kas raksturīga ar lielāku iedomātas nomales efektu. Pārrobežu 
iniciatīvas un Igaunijas pilsētu tuvums, ceļu kvalitāte tiecas uz šīs zonas iekļaušanu 
vienotā telpā ar pārējām. Pastāv atšķirības starp Igaunijas pierobežu un Krievijas 
pierobežu. Lielākoties raksturīgs ļoti neliels apdzīvojums – lielākoties stās ir dabas 
pamatnes – mežs, purvi. Divas pilsētas – Valka un Ape rada izņēmumu šajā zonā. 
Citviet pastāv viensētas vai viensētu grupas. Daudzas mājas nav apdzīvotas vai tiek 
izmantotas tikai vasarā.  

Telpiskās plānošanas speciālistiem būtu jāprecizē apdzīvotības intensitāte un zonas 
aptuvenais lielums atkarībā no apdzīvotības blīvuma, kvalitatīvu ceļu tuvuma un 
attāluma līdz tuvākajam pakalpojumu centram. 

Risinājums – akcentēt pārrobežu sadarbību t.sk. pakalpojumu sniegšanas jomā 

. 

2. AINAVISKĀKĀS DZĪVES VIETAS LAUKOS (augstienes, ezeru krasti, upju ielejas) – 
veido lauku pievilcības kodolu iedzīvotājiem – vietas, kas tiek aizņemtas pirmkārt, ja 
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vien ir vēlme dzīvot laukos vai iegādāties / uzturēt īpašumu kā otrās mājas – 
vasarnīcu u.tml. Izteiksmīgs reljefs (piemēram, Vidzemes, Idumejas, Alūksnes 
augstiene), tiešs ūdeņu tuvums (lielie ezeri – ap Burtnieku, Alaukstu, Inesi, Vaidavas 
ezeru u.c.), ainaviskas upju ielejas (īpaši Gaujas senieleja, arī Amata, Abuls u.c). Pie 
šādām pievilcīgām vietām pieder arī vietas ar augstu bioloģisko daudzveidību – 
izteiksmīgu mozaīkveida ainavu – Gaujas nacionālais parks. Tomēr šis telpiskais 
kritērijs nav uztverams viennozīmīgi – papildu nozīmi rada šādu vietu attālums līdz 
nozīmīgākiem pakalpojumu centriem. Ja tas ir īpaši tuvu, tad arī ceļa kvalitāte netiek 
uztverta kā lielākais šķērslis. 

Telpiskās plānošanas speciālistiem būtu jācenšas kartēt ainaviskākās vietas pēc šiem 
vizuālajiem kritērijiem vienotā kontekstā ar lauku apdzīvotību un kā papildu kritērijs 
var tikt izmantota īpašuma tirgus cena kas ir maksa par pievienoto vizuālo vērtību. 
Nekustamo īpašumu vērtēšanas speciālisti parasti neiekļauj šādu kritēriju kā 
nozīmīgu cenas palielināšanai, taču sludinājumos par īpašumu pārdošanu tas tiek 
vienmēr uztverts kā virsvērtība – īpaša vizuāla pievilcība. 

Ainavu aizsardzības plāni varētu palīdzēt saglabāt ne vien dabas daudzveidību, bet 
darboties stimulējoši arī kultūrvides saglabāšanai – vietas, kur varētu koncentrēties 
noteikta dzīves stila piekritēji un atsevišķas citur pieļaujamas lauku 
apsaimniekošanas metodes te būtu ierobežotas. To gan nevar skatīt atrauti no 
nodarbinātības. 

3. LIELĀS PILSĒTAS (Valmiera, vienā grupā tika atzīmētas te arī Cēsis) – tiek uztvertas 
kā pievilcīgas dzīves vietas kompaktuma, izmaksu (īpaši pretstatā Rīgai) un pieejamo 
pakalpojumu daudzveidības ziņā. Vienlaicīgi kā ļoti zaļas pilsētas (Gauja, Stāvie krasti, 
parki u.c.) un viegli sasniedzamas arī no tuvākās apkārtnes. Lauku apdzīvotības 
kontekstā tās nav skatītas plašāk, taču kā augstākā ranga pakalpojumu centri tie ir 
būtiski tuvākajiem lauku apvidiem – tiešā veidā mijiedarbojas.  

4. GUĻAMRAJONI LIELĀKO PILSĒTU UN RĪGAS TUVUMĀ, uztverami arī kā novadi lielo 
pilsētu tuvumā ar augstu apdzīvotības blīvumu un intensīvāku būvniecību. Vienlaicīgi 
raksturīga augstāka mobilitāte, jo darbs un virkne pakalpojumu tiks izmantoti tuvajā 
pilsētā, kamēr dzīves vieta ir šeit.  

Šādā kontekstā aktualizējas gan iedzīvotāju vietas identitātes jautājums, gan arī 
deklarētās dzīves vietas aktualitāte saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
nomaksu / pašvaldības budžetu. Visās šādās vietās būs vajadzīgi vairāk uz sadarbību 
vērsti kompleksi risinājumi, jo apkārtējo novadu iedzīvotāji izmanto virkni 
pakalpojumu un infrastruktūru ikdienā.  

No administrēšanas izmaksu ietaupījuma aspekta tika aktualizēts stratēģisks 
jautājums – paplašināt pilsētu robežas, aptverot tuvākās apkaimes, kas funkcionāli 
jau ir daļa no pilsētas zonas. 

5. PILSĒTAS (Gulbene, Madona, Alūksne, Smiltene, Valka) - pilsētas ar galveno 
priekšrocību – kultūras un pakalpojumu kompakta pieejamība koncentrētā zonā, liels 
individuālo māju apbūves īpatsvars.  Iedzīvotāju kritiskā masa ļauj īstenot vairāk 
izvēles, paaugstināta mobilitāte, saikne ar citām reģiona pilsētām. 
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6. MAZPILSĒTAS UN LAUKU CIEMATI – arī šī zona saistīta ar apdzīvojuma 
koncentrāciju, taču ne pēc statusa, bet pēc funkcijas. Piemēram, Sedas pilsētas 
pakalpojumi nav izteikti vairāk nekā Naukšēnos, kas no apdzīvotības viedokļa vietas 
liek uztvert kā līdzīgā kategorijā esošas. Atsevišķi gan tika akcentēta arī telpiski 
nošķirama grupa - APDZĪVOTAS VIETAS, KURĀS IR LIELS CITTAUTIEŠU ĪPATSVARS 
(sakrīt ar bijušo rūpniecisko teritoriju centriem – piemēram, Seda, Zilaiskalns), kas 
rada sociālo vidi atšķirīgu vai mazāk pievilcīgu atsevišķiem segmentiem.  

Vietējiem sabiedrības līderiem, īpaši NVO sektoram nepieciešams izvērst kopienu 
stiprināšanas pasākumus, veicināt savstarpējo sadarbību 

Valsts mērogā būtu iespējams instruments lauku apdzīvotības veicināšanai - ar 
iedzīvotāju blīvumu sasaistīta nodokļu politika. 

7.VIENSĒTAS kā tradicionālās zemnieku saimniecības, taču arī pēc to funkcionalitātes 
– atsevišķas daudzdzīvokļu mājas; ražojošas saimniecības; dzīves vietas; vasaras 
mājas. Tas radītu labāku pārskatu ne tikai par dzīves vietu laukos, bet atšķirīgu spēku 
samēra sadalījumu kopā ar šo īpašumu funkcionalitāti. „Viensētnieki” ir viena no 
identitātei piedēvētām sajūtām, taču cik tas atbilst šā brīža situācijai un kā projecēt 
nākotnē? 

Atsevišķi uzsvērtas iespējas telpisko segmentēšanu veikt pēc iedzīvotāju skaita 
dinamikas: REGRESĪVIE LAUKU APVIDI, KUR APDZĪVOTĪBA TURPINA SAMAZINĀTIES 
un PROGRESĪVIE. 

 

2.attēls. Iedzīvotāju skaita samazinājums (%)  Vidzemē pa pagastiem. Avots: PMLP 

Iedzīvotāju reģistrs. Karte: Vidzemes plānošanas reģions. 
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Atsevišķi uzlūkojama potenciālo iedzīvotāju grupa, kas ir ar augstāku prioritāti par 
jau izbraukušajiem. Galvenie akcenti šīs grupas piesaistē tiek saistīti ar lauku dzīves 
priekšrocībām un vides pievilcību: tīru vidi, ainaviskumu, tuvumu dabas ritmiem, 
iedvesmu un emocionālu saskaņu. Tajā pat laikā tiek norādīts, ka infrastruktūra un 
pakalpojumu pieejamība ir būtiska. Lai var savienot darbu ar dzīvi laukos, 
neprecizējot tieši kāda veida darbs. Viens no piesaistes elementiem tiek identificēts 
īpašums – otro māju iegāde turīgākiem pilsētniekiem. Viena no saiknēm te arī bijušās 
senču saknes konkrētajā novadā var būt stimulējošs papildu motīvs pasākt ko vairāk 
– perspektīvā (piem. pensijas gados) pat pārvākties ārpus pilsētas. 

Tas tiek skatīts kontekstā ar nākošo tematisko virzienu – nodarbinātību. Taču lielas 
iespējas piesaistīt iedzīvotāju sabiedrībai t.s. jaunos ekspertus – studentus vai 
arodskolu audzēkņus, kuri pēc atbraukšanas no citiem novadiem pēc mācībām uzsāk 
savu uzņēmējdarbību vai iegūst darbu konkrētajā novadā. Aktualizējas jautājums par 
kvalitatīva mājokļa pieejamību, iespējām uzsākt savu uzņēmējdarbību.  

Dzīvojamā fonda uzlabošana un attīstīšana te ir viens no ieteiktajiem risinājumiem. 

Būtu iespēja veikt pētījumu par augstskolu (Vidzemes Augstskolai šādi dati jau ir) un 
arodskolu audzēkņu palikšanu dzīvot un strādāt tuvāk mācību vietai pēc aktīvo 
studiju noslēgšanās. Šāda veida izglītības iestāžu izvietojumu skatīt telpiski kopā ar 
mājokļu pieejamību (sk. 3.attēlu) 
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3.attēls. Dzīvojamā fonda tirgus aktivitāte Vidzemē pa pagastiem. Avots: SS.lv, 2014 

Datu atlase un karte: Vidzemes plānošanas reģions. 

Priekšlikums, kuram būtu daudz plašākas izmantošanas iespējas, apzinoties precīzas 
vajadzības un konkretizējot mērķgrupas, ir: vienotas informācijas sistēmas ieviešana 
Vidzemes reģionā, kas iekļautu aktuālus datus par nekustamā īpašuma pieejamību, 
pieejamiem pakalpojumiem, darba iespējām u.tml. Tas varētu būt universālāk 
lietojams, darbotos uz datu bāzes platformas un būtu kompleksāks risinājums. 

Attiecībā uz jaunajiem ekspertiem tika akcentēts virziens - lielo uzņēmumu filiāļu 
piesaiste reģionā, kas saista dzīves vietu ar nodarbinātības iespējām. Iniciatīva varētu 
būt no uzņēmumu darbiniekiem un kompāniju vadītāju izpratnes par iespēju strādāt 
uzņēmuma labā attālināti (darbs mājās) vai uzņēmējdarbības specifikas, kas reģiona 
filiāļu gadījumā var ietaupīt komunālās izmaksas. Pieaugtu mobilitātes izmaksas, 
taču ar precīzu koordinēšanu tas tiek uztverts kā viens no risinājumiem. 

Atšķirīga jauno iedzīvotāju grupa var būt seniori – pensijas gadus sasnieguši 
pilsētnieki, kuriem dzīves stils nesaistās ar pilsētvidi un īpaši galvaspilsētas komunālo 
pakalpojumu dārdzība rada papildu stimulu meklēt dzīves vietu laukos. Būtisks gan 
veselības aprūpes pakalpojumu tuvums, sasniedzamība. 

Attiecībā uz iedzīvotājiem, kas pārvākušies uz citu vietu Latvijā – motīvi ir dažādi un 
kāda konkrētāka telpiskā nošķiršana neieskicējas, taču viņi uztverama kā viena no 
grupām ar ko turpināt uzturēt saikni (izlaidumi, kapusvētki, mecenātisms u.c.). 
Attiecībā uz ārvalstīs dzīvojošajiem, kuru motīvi ir ļoti dažādi (darbs, laulības, 
izglītība, bēgšana no parādiem, u.c.) – pastāv iespēja konkretizēt izceļošanas 
mērķvalstis, reģionus vai pilsētas, kopienas, kur tieši konkrētā novada izceļojušo ir 
visvairāk (sk. 2.tabulu). Dati būtu mērķtiecīgi papildināmi, lai tieši no novadu 
pozīcijām iegūtu lielāku izpratni. 

2.tabula. Emigrējušo Vidzemes reģiona iedzīvotāju sadalījums pa novadiem 
un izceļošanas mērķa valstīm 

 
Lielbritānija Īrija 

Norvēģija 
& Zviedrija Vācija 

proporcija no LV 20,88 23,46 21,57 16,6 
respondentu skaits no 

Vidzemes 213 161 87 71 

LV kopā atbildējušo skaits 1053 618 404 426 

novads % % % % 

Alūksnes novads 1,4 3,72 0,5 0,7 

Amatas novads 
 

0,32 0,25 
 

Apes novads 0,47 0,81 0,25 0,23 

Beverīnas novads 0,09 0,49 0,25 0,23 

Burtnieku novads 0,09 0,81 0,74 0,23 

Cesvaines novads 0,28 

 

0,25 0,23 

Cēsu novads 4,56 5,18 4,46 1,64 

Ērgļu novads 0,38 0,49 0,74 0,7 
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Gulbenes novads 1,99 2,1 0,5 1,41 

Jaunpiebalgas novads 0,76 0,32 
 

0,47 

Kocēnu novads 0,38 0,32 0,99 0,23 

Līgatnes novads 0,38 0,32 
 

0,23 

Lubānas novads 0,47 0,16 
  

Madonas novads 2,56 1,62 3,22 3,52 

Mazsalacas novads 0,28 0,16 
  

Naukšēnu novads 

  

0,25 
 

Pārgaujas novads 0,19 
  

0,23 

Priekuļu novads 0,38 0,81 0,99 0,23 

Raunas novads 0,38 0,16 0,99 
 

Rūjienas novads 0,66 
 

0,74 0,7 

Smiltenes novads 1,4 
 

0,5 0,7 

Strenču novads 0,09 0,49 
  

Valkas novads 0,19 1,78 1,74 1,64 

VALMIERAS pilsēta 3,13 3,24 3,96 3,05 

Varakļānu novads 0,09 
 

0,25 
 

Vecpiebalgas novads 0,28 0,16   0,23 

Dati no Elīnas Apsītes-Beriņas pētījuma, 2012 / Vidzemes reģiona apkopojums - A.Klepers 

Vairāki priekšlikumi šajā sadaļā saistījās ar senču zemēm un nostalģiskiem motīviem, 
tradicionālo kultūru – iespējamais vēstījums var būt ne tikai „vieta, kur atgriezties”, 
bet arī „vieta, kur apglabāt”. Pragmatisks priekšlikums par precīzāku vajadzību 
izpratni un iespēju piedāvāt pakalpojumus attālināti, kas aktualizējas daudziem 
ārvalstīs nonākušajiem (kvalifikācijas kursi dzimtajā valodā; ikdienas cita veida 
pakalpojumi) 

Gan uz jaunu iedzīvotāju piesaisti, gan bijušo iedzīvotāju atgriešanās stimulēšanai 
aktualizējas dažādu nišu meklējumi. Piemēram, uzsāktā iniciatīvu ar ekoloģisko 
kopienu laukos – eko pilsētu Liezeres pagastā. Tas ir noteikta dzīves stila un 
pārliecības jautājums uz ko tiktu veidota un piesaistīta noteiktas vērtības atbalstoša 
kopiena. Cita veida raksturs – Amatciems, kas arī vērsts uz īpašu vērtību apvienošanu 
lauku vidē. 

Apdzīvotības pievilcība laukos ir cieši saistīta ar labu ceļu kvalitāti, kas joprojām 
paliek par vienu no lielajiem attīstības virzieniem. Otrs attīstības virziens, kas tika 
akcentēts vairakkārt – pakalpojumu pieejamība, kur būtiska ir starpnovadu, īpaši 
blakus kaimiņu sadarbība. Atsevišķi akcentējams vietu mārketings un novadu 
zīmolvedība, kas precīzi pozicionētas stiprās puses, īpašo identitāti un piedāvājumu 
var palīdzēt paspilgtināt un saistīt ar emocijām, vēlmi būt piederīgam (attiecībā uz 
esošajiem) vai izvēlēties starp citiem līdzīgiem (potenciālajiem iedzīvotājiem). 

 
UZŅĒMĒJI 
TELPISKIE AKCENTI ATTIECĪBĀ UZ LAUKU PIEVILCĪBU UZŅĒMĒJDARBĪBAI 
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Uzņēmējdarbības telpiskie akcenti ir cieši saistīti ar apdzīvotības blīvumu, piekļuvi 
resursiem, īpaši atbilstoši kvalificētam darbaspēkam. Vietām ir svarīgs novietojums 
un sava vēsturiskā attīstības specifika. Bez telpiskajām teritorijām liela nozīme ir 
transporta un loģistikas tīkliem – ceļiem, noteiktās sfērās arī dzelzceļam, mazāk 
ūdenstransportam. 

1. LAUKU APVIDI, KAS ATRODAS TUVĀK LIELAJIEM PAKALPOJUMU CENTRIEM, 
PILSĒTĀM, GALVENAJIEM CEĻIEM – ARĪ T.S. VIDZEMES ATTĪSTĪBAS TRĪSSTŪRĪ. Tās ir 
teritorijas ar labāku piekļuvi kvalificētam darbaspēkam, labāku infrastruktūru, īsāku 
laiku līdz pakalpojumu centros bāzētiem specifiskiem pakalpojumiem, labākām 
komunikācijām (lai gan nosacīti, jo arī šajā ekonomiski aktīvākajā zonā ir vietas ar 
mobilo telefona sakaru pārrāvumiem vai nekvalitatīvi zemes ceļi). Tās skatāmas 
kompleksi ar lielo centru (pilsētu) attīstību. Tās rada labākus priekšnoteikumus 
dažāda veida uzņēmējdarbības attīstībai. Tieši šajā zonā aktīvāk attīstās ražojošās 
tradicionālās nozares –pārtikas, ceļu būve, metālapstrāde (resursietilpīgās ir daudz 
ciešāk saistītas ar dzelzceļa tīklu, kas telpiski īpaši izceļams), taču nozīmīga. 

Aktuāls jautājums par nozīmīgākajiem faktoriem un funkcionālās zonas attālumu 
atkarībā no uzņēmējdarbības veida. 

2.LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJAS – izteikti apvidi ar lauksaimniecībā izmantojamām 
zemēm, kurās notiek ražošana. Varētu mēģināt skatīt atsevišķi vietas, kur izteiktāk 
koncentrējas bioloģiskās saimniecības un lauksaimniecība kā dzīvesveids, hobij-
zemniecība (iespējams, ka saikne ar Natura 2000 vietu tīklu – īpašumiem 
aizsargājamās dabas teritorijās, kur intensīvāka saimniekošana ir ierobežota). Šīs 
teritorijas ir vairāk pakļautas ainavas un vizuālās vides pievilcības izmaiņai. Daļēja 
iespēja izmantot veco padomju laiku lauku saimniekošanas infrastruktūru. Par 
stratēģiskām kļūst viensētas, kas atrodas tiešā lielāko īpašumu tuvumā – starp tiem, 
taču neapdzīvotas, mazāk nozīmīgas var tik pakļautas nojaukšanai. Interesi par 
īpašumiem, uzņēmējdarbību joprojām uzturēs ārzemnieki, kas neregulāri uzturas 
kādā no īpašumiem. 

3. GALVENĀS MEŽISTRĀDES TERITORIJAS – tas gan mazāk saistās ar apdzīvojumu, jo 
vairāk liecina par to, kur atrodas meža resursi. Taču atsevišķi kartēti privātie meži, 
kas atrodas apdzīvotu saimniecību tuvumā ļauj prognozēt arī šo teritoriju 
apsaimniekošanu ilgtermiņā un ciešāk saistīsies ar apdzīvotību. Gan te, gan 
iepriekšējā grupā nozīmīgs faktors ir vienlaidu platību nodrošinājums. Iespēja 
attīstīties tradicionālajām nozarēm un pakalpojumiem, kas ar tām saistīti. Nozīme jau 
ilgākā laikā izveidotām mežsaimniecības tradīcijām. 

4. AINAVISKĀKĀS TERITORIJAS, KUR VAIRĀK KONCENTRĒJAS TŪRISMS, 
MĀJAMATNIECĪBA, MĀJRAŽOŠANA, taču jāsaista kopā ar tirgus pieprasījumu. Tās ir 
teritorijas, kas īpaši vērstas uz laukiem kā kvalitatīvu dzīves telpu dzīvošanai – zona 
jau tika līdzīgi izcelta arī pie apdzīvotības (upju ielejas, ezeru malas, izteiksmīgs reljefs 
u.c.). Īpaši apzināmas vietas, kas atbalsta noteikta veida specifisku tradicionālo 
mājamatniecību – vai tā ir mālu, niedru, ķērpju, kūdras, ūdens utt. pieejamība. Taču 
tikpat būtiska ir zināšanu izcelšana un spēja pakalpojumu komercializēt. Spilgts 
piemērs ir Priekuļu novada „Nīmaņos” kaltie Autīnes cirvji un citi dzelzs instrumenti: 
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http://www.autinetools.com/ Ar zināšanām, īpaši kvalitatīvu darbu, dizainu kā 
pievienoto vērtību, labu zīmolvedību un mārketinga komunikāciju panākts līdzsvars 
starp atrašanās vietu un spēju pārdot savu produkciju par pasaules cenām globālajā 
tirgū. 

1 un 4 identificētā zona vairāk ļauj koncentrēties uz jaunu, radošu nišu meklējumiem, 
netradicionāliem uzņēmējdarbības veidiem, kas var būt orientēti gan uz globālo 
tirgu, gan specifiski apkalpot vietējo, reģionālo segmentu. Pieaugtu iespēja 
attālinātam darbam no mājām, kur būtiska ir koncentrēšanās, iedvesma, radošums. 
Tas īpaši varētu attiekties uz jaunu cilvēku piesaisti. Nepieciešamais atbalsts ir labs 
interneta pieslēgums darbam no mājām, izmantojot ICT. 

Noteikti darbības veidi var izmantot lauku vides izolētību kā priekšrocību (piem., eko-
produktu ražotāji, jogas nometnes, komandu stiprināšanas treniņu vietas u.tml.). Pie 
jaunu, radošu nišu meklētājiem tiek uzskaitīti vairāki virzieni, kādos uzņēmējdarbība 
varētu norisināties: dažādi pakalpojumi, tāpat jauna veida netradicionālas tūristu 
piesaistes (kinostudija, mazās fabrikas). Pieaug pieprasījums pēc ekoloģiskās / 
bioloģiskās produkcijas, pārtikas ražotāju produkcija. Potenciāls attīstīt senioru 
mājas, kas izmanto ainavisko vidi, saistot to ar piekļuvi veselības, aprūpes 
pakalpojumiem. Tas varētu būt perspektīvi arī ārvalstu latviešiem, kuri atgrieztos 
senioru gados Latvijā. 

Arī tradicionālā amatniecībā rodas jaunas nišas, kur svarīga ir piekļuve specifiskiem 
dabas resursiem. Ainavas pievilcība un bagāta vietas kultūrvēsture sniedz vietas tēla 
fonu, palīdz produktu pārdošanā, iesaistot mārketinga palīdzību. Nozīmīgas varētu 
būt nevalstisko organizāciju iniciatīvas – īpaši jauno ekspertu – potenciālo uzņēmēju 
piesaistei. Tā gan būtu attīstāma ar publisko-privāto partnerību sadarbību, jo būtiska 
ir arī visaptveroša un mērķtiecīga valsts politika. 

Vajadzīgs apzināt potenciālās ražošanas teritorijas un pašvaldības speciālistiem 
mācēt par tām konsultēt, veicināt to apriti – konkrētas brīvās teritorijas noteiktiem 
uzņēmējdarbības veidiem. Jāattīsta pasākumi investīciju vides pievilcībai, kas varētu 
būt primāri mērķējama uz bagātākiem vietējiem investoriem. Jāiesaistās konkrētās 
jomas speciālistu piesaistē. Būtiski ir risinājumi loģistikas uzlabošanai. 

Telpiskajā perspektīvā būtiska ir SVĀRSTMIGRĀCIJAs apzināšana – cik plašā teritorijā 
un apjomā lauku iedzīvotāji dodas uz darbu uz blakus novadiem vai pilsētu centriem, 
tālākām darba vietām. Kāda ir proporcija pret tiem, kuri dzīvo un strādā uz vietas. 

IDENTIFICĒTIE RISINĀJUMI LAUKU PIEVILCĪBAS VEICINĀŠANAI UZŅĒMĒJIEM 

KOPĪGĀS INICIATĪVAS 

 Uzturēt un uzlabot komunikāciju, ceļu infrastruktūru, sakarus; 

 Izveidot plašāko bezvadu interneta pārklājumu Latvijā 

 Attīstīt valsts nodokļu politiku kā atbalsta instrumentu lauku uzņēmējdarbības 
(ne tikai lauksaimniecības) attīstībai. 

 Atbalstīt klasterus, pudurošanos, tīklveida stratēģijas  un dažādu sfēru 
sadarbības formas. 

http://www.autinetools.com/
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 Nodrošināt informācijas apriti, pastiprināt vietējo produktu mārketingu. 

 Lauku novadu zīmolvedības potenciāls – izmantot to vairāk. 

 Izveidot vienotu Vidzemes Uzņēmējdarbības attīstības aģentūru (analogi LIIA, 
tikai reģiona līmenī), kas darbotos kompleksi un pārskatot visu reģionu, 
iespējas, potenciālu; būtu ar lielāku kapacitāti kā viens pašvaldības darbinieks 
ar virkni apvienotiem pienākumiem; 

 Attīstīt zinātniski pētniecisko institūtu tīklu, kas sadarbotos ar uzņēmējiem 

 Vienotas politikas izstrāde Vidzemes reģiona pašvaldībām 

 Datu bāze reģiona līmenī par uzņēmējdarbības iespējām, darbavietām, 
mājokļiem u.c. – informatīvā atbalsta platforma 

JAUNU NIŠU ATTĪSTĪŠANAI, POTENCIĀLO UZŅĒMĒJU PIESAISTEI 

 Vairāk popularizēt zaļā novada un kvalitatīvas dzīves vides priekšrocības, kas 
var piesaistīt dzīvesstila uzņēmējus, kuri lielāku vērtību saskata līdzsvarotā 
dzīvē, neliela apjoma uzņēmējdarbībā, pretstatā lielai ražošanai un iespējai 
nopelnīt. 

 Atbalstīt zaļo lauksaimniecību, ekoproduktu ražošanu, bioloģiskās 
saimniecības iniciatīvas, kompleksi attīstīt ar zemnieku tirgiem pilsētās 

 Lauku uzņēmējdarbību (ne tikai lauksaimniecību) atbalstoša valsts nodokļu 
politika, pašvaldību konsultatīvais atbalsts jaunajiem uzņēmējiem. 

TRADICIONĀLAJĀS NOZARĒS 

 Lauksaimniecība kā prioritāte, taču nozīmīgas arī citas tradicionālās nozares, 
līdzšinējās iestrādnes ar potenciālu attīstīties. Lielsaimniecības kā lauku 
ražojošās vienības 

 Rūpniecību balstīt uz vietējām izejvielām 

 Dažādot ekonomiku, piemēram, arī tradicionālajās nozarēs – linu audzēšana 
u.c. 

 Vidzemes zīmola nostiprināšana, ražots Vidzemē kā priekšrocība tirgū. 

 Investīciju potenciāla datu bāzes izveide, integrēšana kvalitatīvā un operatīvā 
informācijas apritē. 

 Pastiprināta partnerība starptautiskajā vidē 
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VIESI 

Skatāmi ciešā kopsakarībā ar lauku pievilcību un novadu attīstības mērķiem – daudz 
plašāk, nekā tikai viena no uzņēmējdarbības nozarēm (viesmīlība), jo palīdz risināt 
virkni citus ar vietas attīstību saistītus jautājumus (reprezentatīvā, lauku dzīves stilu 
atbalstošā funkcija u.c.). 

Tūrisma pieprasījuma izvietojums ir nevienmērīgāks, nekā tūrisma resursu 
koncentrācija (sk. 4.attēlu), ko nosaka atrašanās pie galvenajām tūrisma plūsmām un 
to cik apmeklētājus piesaistoša ir vieta attiecībā pret citām līdzīgām Vidzemē. 
Spriežot pēc tūrisma objektu blīvuma, Vidzemes reģionā nav vietu, kas nebūtu kaut 
kādā pakāpē saistošas tūristiem. Sabiedrība gan kopumā patērē ap desmit reižu 
mazāk, nekā tūrisma organizatori spēj piedāvāt. Precīzi uzdodams jautājums par 
mērķgrupu uzrunāšanu un piedāvājuma pozicionēšanu, nefragmentētu plašāku 
piedāvājuma veidošanu vietējo galamērķu ietvaros. 

 

4.attēls. Tūrisma pieprasījuma un tūrisma resursu koncentrācijas atšķirības Vidzemes 
reģionā. 

Galvenās zonas un mērogi: 

Nozīmīgākās tūrisma eksporta teritorijas (vienlaicīgi ir arī nozīmīgākās nacionālā 
mērogā – sk. 5.attēlu) 

- Gaujas NP galamērķis- ne administratīvajās, bet funkcionālajās robežās, kas 
arī ir tūrisma klastera organizatoriskā pamatne; 

- Via Hansetaica – galvenais tūrisma eksporta- tranzīta ceļš reģionā, otrais 
nozīmīgākais (pēc Via Baltica) nacionālā mērogā. 
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Nozīmīgākās nacionālā mēroga teritorijas 
- Lielākie apdzīvotie centri ar labu piekļuvi – piesaista gan ar tradicionālajiem 

tūrisma objektiem, lauku saimniecībām un pasākumiem; 
- No pakalpojumu centriem attālākas vietas, kas piesaista ar kādu specifisku 

objektu vai pasākumu un var būt nozīmīgs tūrisma plūsmas ietekmētājas 
(piemēram, festivāls Laba Daba Līgatnes novada Ratniekos). 

Vietējās nozīmes tūrisma teritorijas 
- Tūrisma objekti kas tiek popularizēti, taču to apmeklējums ir nozīmīgs vietējā 

mērogā, neregulāri un mazākā skaitā ir viesi no tālākiem Latvijas reģioniem, 
neregulāri arī ārvalstu tūristi. 

 
5.attēls. Tūrisma eksporta ziņā konkurētspējīgākās teritorijas Vidzemes reģionā. 

Atšķirīgi telpiski būtu iespēja izcelt tūrisma vietas pēc to tematiskās piederības – 
dominējošā tūrisma piedāvājuma: Dabas un piedzīvojumu tūrisms (izteikti upes, 
purvi, lielā mērā piekraste u.c.), piepilsētu rekreācijas zonas (pie visām pilsētām, 
izteiktāk pie lielāka mēroga), kultūras un kultūrvēstures zonas – izteiktāk apdzīvotas 
vietas ar daudzveidīgu kultūras mantojumu un apdzīvotības centri ar regulāriem 
kultūras pasākumiem. Koncentrācijai un tuvumam citām tematiski saistītām vietām 
arī šeit ir nozīme, lai arī noteiktās nišās šāda veida pakalpojumi var būt attālāki un 
brauks motivācijas, nevis ērtuma dēļ. 

Atšķirīgi nodalāmi arī iepirkšanās un pakalpojumu centri, kas īpaši akcentē lielākās 
pilsētas un to ietekmi uz apkārtējiem novadiem. 

Telpiski iespējams kartēt arī pēc galvenajām pieprasījuma mērķgrupām  (sk. 6.attēlu 
ar Igaunijas tūristu plūsmu Vidzemē) – no kurienes ierodas vadošo mērķgrupu tūristi. 
Līdz šim tas ir veikts ar ārvalstu plūsmu, taču varētu organizēt arī pētījumu nacionālā 
mērogā – kura galvenā vērtība būtu tieši reģiona novadiem – sniegt precīzāku kopējo 
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priekšstatu par Rīdzinieku vai lielo pilsētu iecienītākajiem galamērķiem, tuvās 
pierobežas reģionu aktivitāti utml. 

 

 
6.attēls. Igaunijas tūristu pieprasītākie tūrisma galamērķi Vidzemes reģionā. 

APMEKLĒTAJI NO TUVĒJĀS APKĀRTNES galvenokārt ir paši vidzemnieki – izteiktāk no 
blīvi apdzīvotām vietām. Meklējot ikdienas dzīves pretstatus brīvajā laikā ir izteikta 
mijiedarbība: pilsētnieki-lauki, laucinieki-pilsēta, kas gan paaugstinoties mobilitātei, 
arvien vairāk integrējas, jo Vidzemes reģiona pilsētas nav nošķirtas tik ļti no lauku 
vides. Nozīmīgi apmeklētāju plūsmu ietekmē pasākumi, īpaši izceļot kultūras, arī 
sporta pasākumus. Atsevišķa aktīva grupa ir skolēni. Īpaša grupa ir arī medicīnas 
pakalpojumi un pakalpojumu pieejamība kopumā, kas lielākiem centriem papildus 
izraisa lielāku apmeklētāju piesaisti no reģiona (daudzveidība, izmaksas, informācijas 
pieejamība, dažādām mērķa grupām). Tie gan bieži ir īsi apmeklējumi, kas ilgst dažas 
stundas un praktiski mērķi var saistīties vienlaicīgi ar iepirkšanos, t.sk. atpūtu. 

APMEKLĒTĀJI NO PĀRĒJĀS LATVIJAS 
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Lielā mērā tie ir kultūras pasākumu apmeklētāji, kultūras centri izvirzās galvenajās 
pozīcijās, tik pat daudz arī sporta pasākumu apmeklētāji. Dominējoši apmeklētāju 
izcelsmes vieta ir Rīga un tās apkārtnes novadi, pilsētas. Nozīmīgs motīvs arī te ir 
pretstats ikdienai - ainava, vide un tās ir spēcīga kombinācija, ja labs ainavas vai 
sporta pasākums ir sasaistīts ar brīvdabas iespējām. 

Apmeklētāju piesaistē ģeogrāfiskā vietas izcelsme nav pats svarīgākais, vairāk 
jākoncentrējas uz padziļinātu dzīvesstila izpratni un atbilstoša pakalpojuma 
veidošanu dažādām mērķa grupām.  

Kā nozīmīgi motīvi ir radu vai draugu apmeklējums, kas arī vienlaicīgi savijas ar citiem 
motīviem. Atšķirīgs segments ir biznesa vides meklētāji, darījumu segments – t.sk. 
pieredzes apmaiņas braucieni, nacionālā mērogā profesionālais sports uz sporta 
centriem u.c. Reģiona īpaši akcentējamie tūrisma produkti turklāt ir arī alus un 
gardēžu tūrisms, ūdenstūrisms. 

ĀRVALSTU APMEKLĒTĀJI 

Nav viendabīgs segments – īpaši būtu ieskicējami viesi no pierobežas (Igaunija, 
Krievija). Tūristus no citām valstīm piesaista lielāka apjoma galamērķi (Gaujas NP vai 
Vidzeme kopumā). Lietišķie kontakti būs saistīti ar sadraudzības pilsētām, novadiem, 
lielākajiem uzņēmumiem u.c. Tie var būt arī tūristi, taču vienlaicīgi - investori, biznesa 
vides meklētāji. Atšķirīgs segments ir radi un draugi, kas apciemo reģiona 
iedzīvotājus – atkarībā no viņa dzīves vietas un kontekstā ar tuvākajām pievilcīgajām 
tūrisma vietām. 

Reģions tiek skatīts no dažādu dzīvesstilu interešu viedokļa, priekšrocības no 
iesaistīšanās kompleksos maršrutos un bieži vien tā ir viena no ceļojuma dienām 
plašākā Baltijas valstu vai Baltijas jūras reģiona braucienā. Bieži tie ir ārvalstu  
tūroperatoru organizētie ceļojumi ar mazām iespējām ietekmēt viņu plānojumu pa 
ceļam – viss jau ir rezervēts un izlemts iepriekš. 

Arī šajā grupā kā stiprā puse dominē ainaviskums, mazietekmēta vide, dabas 
daudzveidība un kultūra, noteiktu nišu intereses (putnu vērošana, medības, 
piedzīvojumu tūrisms, t.sk. ūdenstūrisms). Zināmi nostaļģijas un industriālā 
mantojuma piedāvājumi (bānītis), ārzemniekiem pat vairāk nekā vietējiem – 
ziņkārība par padomju laika piedāvājumu. Sporta infrastruktūra. Precīzs ir Gaujas NP 
veidotais pozicionējums par pievilcīgāko tūrisma galamērķi ārpus Rīgas un Jūrmalas – 
koncentrēti apvienojas ainaviskums, daba, kultūra, vēsture un piedzīvojumu iespēja. 

IDENTIFICĒTIE RISINĀJUMI LAUKU PIEVILCĪBAS VEICINĀŠANAI VIESIEM 

Joprojām būtiski ir ceļu kvalitātes un trūkstošā asfalta seguma jautājums, kas virknei 
tūristu piesaistēm vai atsevišķiem apvidiem neļauj pilnvērtīgi iekļauties tūrisma 
plūsmā. Tiek norādīts uz nepieciešamību pastiprināt likumdošanas bāzi, neprecizējot 
konkrētas darbības sfēras. 
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Jāturpina strādāt pie nefragmentēta piedāvājuma veidošanas. Jāpalielina precīzi 
segmentēta un kvalitatīva tūrisma informācija dažādos komunikācijas kanālos. 
Jācenšas veidot vienota informācijas sistēma, ko viegli pielāgot dažādiem kanāliem. 
Pozicionējums un piedāvājuma akcenti gan nav tulkojami automātiski uz jebkuru no 
valodām – jāņem vērā starpkultūru pieprasījuma īpatnības. Jāprot paņemt nauda no 
katra viesa, kas bieži lauku tūrismā ir problēma. Piedāvājums precīzi jāsaista ar 
potenciālās mērķgrupas loģistikas iespējām. 

Vēl vairāk jāaktivizē starpnovadu sadarbība – pudurošanās funkcionālo galamērķu 
ietvaros – ne tik izteikti katra novada piedāvājums, vairāk pēc loģistikas un līdzīgu 
interešu apvienojuma. Piedāvājums pašiem tūrisma piesiastu īpašniekiem, 
organizatoriem jāveido kompleksi – saiknē ar ēdināšanas un nakšņošanas iespējām.  

Komercializācija veicama saudzīgi – gan no Ilgtspējības viedokļa, gan akcentējot 
mūsu pašu identitātei nozīmīgas vērtības, kuras nevajadzētu devalvēt. Brīvdienu 
galamērķu piedāvājums ir pārskatāms, jo virkne pakalpojumu, t.sk. iepirkšanās vietu 
nestrādā svētdienās, kas bieži ir viens no labākajiem laikiem ceļošanai.  

Jāpilnveido loģistikas sistēma un navigācija, savstarpēji satīklojot vairākus  

asociācijas, Gaujas NP tūrisma klastera un Vidzemes plānošanas reģiona tūrisma 
veicināšanas darbības – lai tās nav savstarpēji konkurējošas, bet papildinošas un 
viena otru pastiprinošas. Pilnīga dublēšanās izskaušana nav iespējama. Tika izvirzīts 
priekšlikums par Gaujas NP tūrisma klastera un Vidzemes tūrisma asociācijas 
saplūšanu vienotā institūcijā. Nozīmīgs gan ir pārstāvniecības efekts – asociācijai ir 
jābūt visu reģionu iekļaujošai, cenšoties pārskatīt visu galamērķi. Klastera darbība ir 
vērsta daudz izteiktāk uz eksportu un paaugstinātu kvalitāti, kas ir sava veida 
koncentrētā teritorijā veidojusies izlase. Koordinēšanas jautājumi ir aktuāli. 

Tūrisms ir uzņēmējdarbība, taču vienlaicīgi tas ir vērtējams kā vietu mārketinga 
nesējs – ārlietu sektors ikvienai lauku apdzīvotai vietai. Daudzos novados pat ar 
tuvāko pilsētu pieprasījumu ir pietiekami, lai tūrisms būtu atbalstoša darbība 
uzņēmējiem, kas izvēlējušies lauku dzīves stilu kā prioritāti. Viņu mērķis nav primāri 
nopelnīt, ražojot iespējami vairāk un paplašinoties. Tie arī bieži paliks kā ģimenes 
nelieli uzņēmumi ar vēlmi iegūt stabilu nodrošinājumu, joprojām apvienojot to ar cita 
veida darbībām laukos. 
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Kaudzīšu ğimenes atvases Mariannas Ieviņas izcili aktuālais stāsts par lauku burvību un 

viņas kā pilsētnieces pavadītajām bērnībām Amatas novada Domēru mājās – labs 

iedvesmas avots novada un lauku pievilcības zīmolvedībai. Foto: A.Klepers 

 

 

Lauku apdzīvojuma attīstības iespējas un lauku pievilcības 

veicināšana Vidzemes plānošanas reģionā 

 

2014.gada 5.jūnija otrās kārtas Vidzemes novadu pašvaldību attīstības, lauku un 

uzņēmējdarbības veicināšanas speciālistu, Vidzemes Augstskolas un Vidzemes 

plānošanas reģiona pārstāvju darba grupās iegūto priekšlikumu apkopojums un pārskats 

par galvenajiem secinājumiem 

SIA Nocticus, Dr.geogr. Andris Klepers 

T.: 29419818, e-pasts: andris.klepers@va.lv 

Otrajā darba grupas tikšanās reizē, kas notika 2014.gada 5.jūnijā Auciema muižā, 
piedalījās 25 Vidzemes novadu pašvaldību attīstības, lauku un uzņēmējdarbības 
veicināšanas speciālisti, kā arī Vidzemes Augstskolas un Vidzemes plānošanas reģiona 
pārstāvji. Tā kā līdzšinējo darba grupu rezultāts (pirmā kārta norisinājās 30.aprīlī) jau 
ievirzīja daudz konkrētākus attīstības virzienus (sk. 1.attēlu), īpaši uzņēmējdarbībā un 
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tūrismā, tad otrajā kārtā lielāks akcents tika likts tieši uz lauku apdzīvotības 
veicināšanu un tika konkretizētas pirmajā reizē izceltās idejas. 

Jau iepriekš izstrādātajos Vidzemes nākotnes attīstības scenārijos 2030, attiecībā uz 
lauku pievilcību optimālajā scenārijā ieskicēti šādi iespējamie attīstības virzieni: 

Zīmolvedība – no neizteiksmīgas kampaņveidīgas izlīdzēšanās uz ilgtermiņa 
zīmolvedību 

 Vietas pievilcība pozicionēta un saskaņota ar ekonomiskās attīstības 
stratēģiju. 

 Kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība, pievilcīga dzīves vide un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas veicinās pastāvīgo iedzīvotāju piesaistīšanu vietai. 

 Nemateriālā potenciāla izmantošana Pie Vidzemes attīstības resursiem 
jāpieskaita ne vien dabas vērtības, bet arī ar tām saistītās nemateriālās 
vērtības, piemēram, klusums. 

 Vietējie iedzīvotāji izrāda interesi un iesaistās vietas pievilcības aktivitātēs. 

Radoši risinājumi pakalpojumu nodrošināšanā 

 Veselības un izglītības pakalpojumi, bērnu vai senioru aprūpes pakalpojumi 
tiek nodrošināti arī attālās vietās un mazajās pilsētās, bet pakalpojuma 
piegādes veidi kļūst daudz elastīgāki un tiek balstīti IKT izmantošanā.  

 Izplatīta kļūs mobilā veselības aprūpe, senioru aprūpe un tālmācība 

Integrēti risinājumi dažādām iedzīvotāju grupām un dzīves notikumiem 

 Veidojas integrēti pakalpojumu grozi aktīvākajām iedzīvotāju grupām 
(jauniem, labi izglītotiem iedzīvotājiem un imigrantiem), kā arī sociālajām 
grupām (topošajiem un jaunajiem vecākiem, alternatīvo dzīvesveidu 
piekritējiem, pedagogiem, senioriem).  

 Pakalpojumi tiek sniegti sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām vai 
privātajiem uzņēmumiem.  
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Daudzveidīgs 
izglītības 

piedāvājums 

Nodarbinātība 

t.sk. attālināti 

Veselīgs 
dzīvesveids 

iekļaušana 

Mobilitāte 
(pieredzes 
gūšanai) 

līdzdalība 

Dzīves vieta 
(jaunai ģimenei) 

Reģ. nozīmes 
ekon. zona ar 

loģistikas 
centru 

Tīklu veidošana 

Reģ. nozīmes 
biznesa inkubators 

Sadarbības projekti  
(ViA, pašvaldības, 

uzņēmēji) 

Kopīga zīmolvedība 

Kopīgs tūrisma 
pakalpojumu 
piedāvājums 

Reģ. uzņēmējd. 
attīstību 

koordinējošs centrs 

Investīciju piesaiste 

Visu sezonu tūrisma 
piedāvājums 

Ražojošo nozaru eksporta 
veicināšana 

Radošās industrijas 

Eksports un 
specializācija 

Diaspora ka resurss 
Ražošanas teritoriju 

infrastruktūrā 
Dzīves vides attīstībai, 
reģiona zīmolvedībai 

Start-up atbalsts 
VBII attīstība 

Pašvaldību granti 
Kopdarba telpas 

Speciālām 
grupām veidoti 
pakalpojumu 

grozi 

Prioritarizācija 

Vienota interešu 
aizstāvība 

Citu veidu 
meklēšana  

(e-pakalpojumi, 
mobilie) 

Koordinācija 

Sadarbība  
(kopīgi pakalpojumi, 

tīklu veidošana) 

Velo 
infrastruktūras 

izveide, 
savietojamība 

Autoceļu 
infrastruktūras 

mērķtiecīga 
uzlabošana, 

racionāla 
uzturēšana ST plūsmu 

saskaņošana, 
izmaksu 

optimizēšana, 
elastīgums 

Finansējuma 
piesaiste un 

gudra 
izmantošana 

1.attēls. Lauku pievilcības veicināšanai nozīmīgi attīstības virzieni pārvaldībā (Avots: K.Veitners, I.Kalniņa, VPR) 

CILVĒKS 

EKONOMIKA 

TERITORIJA 

PĀRVALDĪBA 



      
 

Tīklveida stratēģijas lauku ekonomikā  

 Vidzemē - 10 labi specializējušies un precīzi atbilstošām mērķauditorijām pozicionēti 
tūrisma rajoni − vietējā tūrisma galamērķi. To saturu veidos savstarpēji papildinošas 
klasteru struktūras ar sazarotu saistīto nozaru sadarbības tīklojumu. Tas nodrošinās 
lielāku reģiona pievilcību un konkurētspēju attiecībā pret citiem reģioniem un 
paaugstinās pakalpojumu eksportu tuvākajos Baltijas jūras reģiona starptautiskajos 
tirgos. 

Lauku pievilcības veicināšanā un zīmolvedības attīstīšanā nozīmīgi nošķirt fiziskos labumus un 
emocionālos labumus – vispirms jau izpratnes līmenī. Lauku pievilcības veicināšanai pašvaldību 
mērķtiecīgā komunikācijā vēl vairāk jāuzsver arī emocionālie labumi, kas bieži tiek lietoti 
argumentācijā sadzīviskās sarunās – kāpēc izvēlēties dzīvot laukos? 

1.tabula. Darba grupās identificētie fiziskie un emocionālie labumi, kāpēc izvēlēties dzīvot 
laukos 

FIZISKIE LABUMI EMOCIONĀLIE LABUMI 

SVAIGS GAISS 

KLUSUMS 

SASKARSME AR DABU; MEŽA, ZEMES, ŪDENS 

RESURSI 

AINAVA 

FIZISKAS AKTIVITĀTES SVAIGĀ GAISĀ  

SAVRUPS ĪPAŠUMS 

NEPĀRSLOGOTS LOĢISTIKAS TĪKLS, VIEGLĀK 

PLĀNOT 

INFRASTRUKTŪRAS KVALITĀTE 

IESPĒJA RAŽOT SAVUS PRODUKTUS, PAŠU 

AUDZĒTA PĀRTIKA 

PAKALPOJUMU NODROŠINĀJUMS 

BRĪVA VIETA PĀRVIETOTIES 

DROŠA UN ATTĪSTOŠA VIDE 

LĒTĀKI PAKALPOJUMI UN MĀJOKLIS, 

IESPĒJAS TO IETEKMĒT 

BRĪVA, VIEGLA PIEEJA PIE PĀRVALDES 

STRUKTŪRĀM 

 

MIERS UN HARMONIJA 

PAŠREALIZĒŠANĀS IESPĒJAS AUGSTĀKAS 

NEKĀ PILSĒTĀ – CILVĒKS TIEK NOVĒRTĒTS 

(RADOŠĀ PAŠIZPAUSME, PAŠDARBĪBA – 

APSTĀKĻI MUDINA IESAISTĪTIES) 

KOMUNIKĀCIJA – KOPIENAS VEIDOŠANĀS, 

DARUDZĪGUMS, KAIMIŅU BŪŠANA. TAI PAŠĀ 

LAIKĀ SAVRUPĪBA, IESPĒJA BŪT VIENAM 

VIEGLĀK VEIDOT INTEREŠU GRUPAS, 

KOPIENAS 

PERSONALIZĒTA PAKALPOJUMU PIEEJA 

(piem. skolas autobuss), SASKARSME 

SKAIDRI IZTEIKTI, PAMANĀMI DABAS RITMI, 

TO CIKLISKUMS 

DABISKAIS DZĪVESVEIDS, PRAKTIZĒŠANA – 

MEDĪBAS, MAKŠĶERĒŠANA u.c. 

SAVS BARAVIKU KALNIŅŠ; LAUKU PIRTS 

DROŠĪBA – ĪPAŠI BĒRNIEM (PERSONISKĀKA 

PIEEJA), BĒRNU RADOŠUMS UN ATTĪSTĪBA 

LAUKU VIDĒ 

TUVĀK TRADĪCIJĀM, 

KULTŪRVĒSTURISKAJAM MANTOJUMAM 

PATIESUMS 
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DZIMTAS SAKNES, SENTIMENTS, SENČU 

NOSTAĻĢIJA 

VAR SLINKOT – NEKAS PAR TO NEBŪS 

 

Turpinājumā darba grupas strādāja pie lauku apdzīvotības pievilcības izaicinājumu 
meklējumiem dažādos cilvēka dzīves vecumposmos. Tas ir vēl viens precīzāks skatījums uz 
sabiedrību, ņemot vērā segmentēšanu. Dažādas vajadzības un aktualitātes dažādos vecuma 
posmos ir atšķirīgas. Svarīgi arī izprast, kurš attiecīgajās situācijās ir galvenais lēmumu 
pieņēmējs. 

2.tabula. Periodiski notikumi dažādos cilvēka dzīves posmos (Avots: V.Valtenbergs, pielāgojot 
no: http://www.personalfutures.net/id67.html) 

Dzīves posms Notikumi  Krīzes 

Jaundzimušie  Mācīšanās staigāt  

Vieglas slimības  

Nopietna slimība 

Bērni  Skola 

Izaugsme – fiziskā, intelektuālā, garīgā 

Nelieli savainojumi, vieglas slimības  

Nopietna slimība 

Vienaudžu vardarbība 

Vecāku šķiršanās  

Jaunieši Skola 

Izaugsme – fiziskā, intelektuālā, garīgā 

Pubertitāte, emocijas, sekss 

Uz risku orientēta uzvedība 

Negadījumi, nopietni savainojumi  

Aresti  

Grūtniecība  

Vecāku šķiršanās  

Vecāka vai drauga nāve 

Jaunie pieaugušie  Pabeigta izglītība 

Karjeras uzsākšana 

Izvākšanās no vecāku mājām  

Laulības / Pirmais bērns  

Negadījumi  

Slimība vai savainojums 

Darba zaudēšana  

Pieaugušie Karjeras uzsākšana 

Ģimenes uzturēšana 

Pēdējais bērns  

Finansiālais spiediens 

Šķiršanās 

Darba zaudēšana 
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Vidēja vecuma 

pieaugušie  

Menopauze 

Novecošanas pazīmes 

Tukšā ligzda 

Mazbērni  

Vecāku došanās pensijā  

Atzinības par sasniegumiem 

Augstākie ienākumi, uzkrājumi  

Nopietna hroniska slimība sev vai 

partnerim 

Vecāku slimība vai nāve 

Ciešana noziegumā 

Darba zaudēšana 

Izšķiršanās  

Neatkarīgā 

novecošana  

Agrīnās pensionēšanās vai turpmāka darba 

izvēles  

Brīvais laiks / Ceļošana 

Mazbērni, mazmazbērni  

Novecošanas pazīmes 

Pārvākšanās, jauni draugi  

Problēmas bērnu dzīvēs  

Pensionēšanās  

Sociālās lomas maiņa 

Nopietna slimība sev vai partnerim  

Kļūšana par aprūpētāju  

Nespēja vadīt automašīnu  

Viegli 

ievainojama 

novecošana 

Vājums  

Kognitīvās problēmas 

Pakrišanas draudi 

Apkrāpšanas risks, uzbrukuma risks 

Krišana, ievainojums  

Kļūšana par aprūpējamo  

Atkarīgā 

novecošana  

Mazinās aktivitāte  

Medicīniskās problēmas 

Atkarība no citiem  

Kontroles zaudēšana par dzīvi 

Ievietošana pansionātā  

Dzīves beigas  Mazinās aktivitāte  

Medicīniskās problēmas 

Atvadīšanās  

Galīgā diagnoze 

Slimnīca, hospiss  

Diskusijas koncentrēšanai no šiem dzīves posmiem darba grupas turpinājumā diskutēja par 
četriem nozīmīgākajiem, vairākus vispārinot: 

1. BĒRNI, JAUNIEŠI 

2. JAUNIE PIEAUGUŠIE (t.sk. plāno ģimenes pieaugumu vai jau var būt ar jaundzimušo) 

3. PIEAUGUŠIE 
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4. SENIORI 

„Jauno pieaugušo” kā atsevišķas grupas izdalīšana bija līdz šim pašvaldību plānošanas praksē 
mazāk izmantots skatījums. Tieši šajā dzīves posmā ļoti bieži tiek pieņemti lēmumi par dzīves 
vietas maiņu, kas lauku apdzīvotības kontekstā tāpēc ir īpaši akcentējams. 

Sākotnēji darba grupās identificēti nozīmīgākie mērķi – rīcību virzieni, kas būtu īstenojamas 
katrā no šiem četriem dzīves posmiem ar mērķi veicināt lauku apdzīvotību. Nākamajā solī tie 
tika sadalīti prioritārā secībā (1 - vissvarīgākais; 2 - svarīgs; 3 - mazāk svarīgs), kas iegūts kā 
četru darba grupu vērtējuma vidējais rādītājs (sk. 3.tabulu). Daži rīcību virzieni, kas ir bez 
vidējiem vērtējumiem, papildināti darba procesā, taču nav apspriesti plašāk ārpus vienas 
grupas ietvariem. 

 

3.tabula. Rīcību virziens – mērķis lauku padzīvotības veicināšanai 

 

1. BĒRNI, JAUNIEŠI 

RĪCĪBU VIRZIENS – MĒRĶIS LAUKU APDZĪVOTĪBAS 

VEICINĀŠANAI 

PRIORITĀTE  

(1 - vissvarīgākais; 2 - 

svarīgs; 3 - mazāk 

svarīgs) 

FORMĀLĀ UN NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA (Vispusīgi izglītoti 

bērni, jaunieši. Izglītības iespējas pietuvinātas vietas un 

kopienas specifikai) 

1,00 

VESELĪBAS APRŪPE 1,25 

IESPĒJA ATTĪSTĪT IEMAŅAS, DARBA PRASMES 1,50 

DROŠA VIDE, DROŠĪBA 1,50 

SATURĪGAS BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS IESPĒJAS 2,50 

PIESKATĪTS BĒRNS 
2,63 

2. JAUNIE PIEAUGUŠIE  

RĪCĪBU VIRZIENS – MĒRĶIS LAUKU APDZĪVOTĪBAS 

VEICINĀŠANAI 

PRIORITĀTE  

(1 - vissvarīgākais; 2 - 

svarīgs; 3 - mazāk 

svarīgs) 

MĀJOKLIS / DZĪVESVIETA (Pirmās pastāvīgās dzīvesvietas 

pieejamība. Prakses un darbavietas. Tradicionālas un 

alternatīvas izklaides iespējas. Komunikāciju 

1,00 
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infrastruktūra) 

DARBA IESPĒJA (t.sk. MEISTARA UN ZEĻĻA PRINCIPS) 1,00 

INTERNETS 1,50 

DŽIPS ĢIMENEI, NODROŠINĀTA MOBILITĀTE  2,00 

IESPĒJA IZVĒLĒTIES – PAKALPOJUMI (piem. ģimenes 

ārstu) 

2,25 

KULTŪRAS IESPĒJAS 2,38 

SPECIALIZĒTA IZGLĪTĪBA 2,75 

3. PIEAUGUŠIE 

RĪCĪBU VIRZIENS – MĒRĶIS LAUKU APDZĪVOTĪBAS 

VEICINĀŠANAI 

PRIORITĀTE  

(1 - vissvarīgākais; 2 - 

svarīgs; 3 - mazāk 

svarīgs) 

STABILS DARBS, FINANSIĀLA NODROŠINĀTĪBA 1,00 

KVALITATĪVA DZĪVES VIDE – PAKALPOJUMI, DARBS 1,25 

MŪŽIZGLĪTĪBA 1,75 

SADARBĪBA, KOOPERĀCIJA 1,75 

HOBIJI UN BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS IESPĒJAS 2,13 

REHABILITĀCIJAS IESPĒJAS (FIZISKĀS UN EMOCIONĀLĀS) 2,50 

VASARAS MĀJAS – INTEGRĒTS PIEDĀVĀJUMS 2,75 

SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES, KULTŪRA & IZKLAIDE  

LAUKU PAKALPOJUMU SERVISS (kas var apkalpot viensētu)  

VESELĪBAS APRŪPE (vecākiem un bērniem)  

4. SENIORI 

RĪCĪBU VIRZIENS – MĒRĶIS LAUKU APDZĪVOTĪBAS VEICINĀŠANAI 
PRIORITĀTE  

(1 - vissvarīgākais; 2 

- svarīgs; 3 - mazāk 
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svarīgs) 

VESELĪBA – PROFILAKSE, ĀRSTĒŠANA – ATTĀLINĀTIE 

PAKALPOJUMI 

1,00 

SOCIĀLĀ APRŪPE, PAŠAPRŪPE 1,00 

KVALITATĪVA DZĪVES VIDE 1,63 

SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES, integrēšana sabiedrībā 1,75 

DZĪVESPRIEKS UN DZĪVOT PRIEKS 1,75 

TRANSPORTS PĒC IZSAUKUMA 2,13 

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI (VISIEM) 2,25 

DZĪVESZIŅAS NODOŠANA, PIEREDZES PĀRNESE 2,50 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA 2,75 

 

Identificētie prioritārie virzieni ir cieši saistīti ar vairākām sfērām, kas aptver dzīves un 

darbavietas nodrošinājumu, pakalpojumu pieejamību, mobilitāti un saikni ar tuvākajiem 

pakalpojumu centriem. Šie darba rezultāti nav skatāmi atrauti no citās darba grupās iegūtajiem 

rezultātiem – t.sk. pakalpojumu grupā. 

Nākamajā etapā prioritārie rīcību virzieni un mērķi lauku apdzīvotības veicināšanai tika 

idealizēti – kāda ir vēlamā, optimālā situācija šajā jomā ilgtermiņā – 2030.gadā. Secīgi tika 

domāts – kā mēs to sasniedzām? Ko mēs paveicām vidējā termiņā (2020) un kas bija jāiesāk 

uzreiz (2017), lai jau īsā termiņā uzsāktu virzību ideālā / optimālā mērķa sasniegšanai.   
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Identificēto prioritāro attīstības mērķu ideālais / optimālais stāvoklis ilgtermiņā 
un risinājumi to sasniegšanai vidējā termiņā un īstermiņā.  

 

Lauku pievilcības veicināšana bērniem un jauniešiem: 

Prioritāte Nr.1. FORMĀLĀ UN NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA 

 

 
 

IQ – prāta inteliģence 

EQ – emocionālā inteliģence 

SQ – garīgā inteliģence 

PQ – fiziskā inteliģence 

Galvenās identificētās iesaistītās puses: 

Par pedagogu tālākizglītību un darbu ar ģimenes izglītošanu: paši izglītojamie un ģimenes; LR 
Izglītības un zinātnes ministrija; augstskolas un mūžizglītības centri; NVO; pašvaldību izglītības 
nodaļas & sociālie dienesti; mazākā mērā LR Labklājības ministrija. 

Par nodrošinātu materiāli tehnisko bāzi & mūsdienīgu, kvalitatīvu mācību vidi un kvalitatīvas un 

vispusīgas izglītības pieejamību: paši izglītojamie un ģimenes; pašvaldības un to pārvaldībā 

esošās izglītības iestādes; plānošanas reģions, LR Izglītības un zinātnes ministrija, resursu 

piesaiste no ES administrētajiem fondiem (VARAM & EM u.c.), privātās iniciatīvas. 

Atsevišķi uzsvērta sociālās un veselības mācības nozīme personības attīstībai.  

- Jāizstrādā un jāievieš 
pedagogu tālākizglītības 
programmas 

- Jāizstrādā un jāievieš 
vecāku (ģimenes) 
izglītošanas programmas 

- Jāveic efektīvi pasākumi 
demografiskās situācijas 
uzlabošanai un starpkultūru 
integrācijai 

- Jāveic darbs ar jauniešiem 
no sociāli mazaizsargātām 
ģimenēm 

- Aktīvi jāpiesaista resursi, it 
īpaši finanšu līdzekļi 

- Jānodrošina pedagogu 
tālākizglītība 

- Jāturpina mērķtiecīgs darbs 
ar ģimeni, vecākiem 

- Jānodrošina piekļuve 
kvalitatīvai un vispusīgai 
izglītībai 

- Jānodrošina un jāuztur 
materiāli tehniskā bāze un 
jāveido mūsdienīga, 
kvalitatīva mācību vide 

Vispusīgi 
izglītītots bērns 

un jaunietis  

(IQ + EQ + SQ 
+PQ) 

2017 

2017 

 

2020 2030 
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Lauku pievilcības veicināšana jaunajiem pieaugušajiem: 

Prioritāte Nr.1. MĀJOKLIS / DZĪVESVIETA 

 

 
 

Darba grupa centās skatīt kompleksu šī jautājuma risinājumu, jo darba iespējas laukos vai 
tuvākajās pilsētās ir tikpat nozīmīga prioritāte. 

Attiecībā uz darba iespēju nodrošinājumu jau 2020.gadā jābūt plašām iespējām strādāt (arī 
izglītoties) attālināti. Tiek veicināts uzņēmējdarbības gars, un jāattīsta paš-nodarbinātība, kas 
turpina attīstīties pudurošanās un sadarbības tīklu virzienā. Lai to sasniegtu, īstermiņā (2017) 
jāuzlabo IKT sistēmas; jāveicina sadarbība un kooperatīvu attīstība, darbības specializēšana un 
sadarbība konkurences apstākļos. Saistīta prioritāte ir specializēta izglītība: apmaiņas 
programmas; izstrādātas vadlīnijas duālai izglītībai; atbilstošas izglītības programmas, sevišķi 
IKT. Vidējā termiņā (2020) ir jau plaši izveidotas un ieviestas apmaiņas programmas (atbildīgas 
pašvaldības un mācību iestādes); izstrādātas un ar labu koordināciju ieviestas reģiona līmeņa 
prakšu programmas (uzņēmēji un pašvaldība, VPR); tiek īstenotas duālās izglītības programmas 
(profesionālās skolas un uzņēmēji). 

 

Galvenās identificētās iesaistītās puses: 

Mācību iestādes (īpaši tās, pēc kurām visbiežāk jaunieši uzsāk pastāvīgas personiskās dzīves un 
darba gaitas – profesionālās skolas un augstskolas); pašvaldības, uzņēmēji, NVO, mediji, LAD, 
LLKC, atbildīgie valsts un reģionālās politikas izstrādātāji, Nodarbinātības valsts aģentūra. 

Labās prakses piemērs studentu piesaistīšanai lauku pievilcības un uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātēm – 
saistībā ar darba iespējām: JCI Latvia organizētais studentu konkurss „Radām novadam” 

- Jāatbalsta projekti jauno 
ģimeņu mājokļu izveidei 

- Jāatbalsta būvniecību 
veicinoša (sakārtota) 
politika  

- Jāīsteno pašvaldību 
iniciatīvas talantu piesaistē, 
jauniešu noturēšanā 
reģionā - sadarbībā ar 
profesionālajām skolām, 
augstskolām 

- Ir uzbūvēti un joprojām 
jāveicina jaunu mājokļu 
būvēšana 

- Darbojas skaidra īres 
politika 

- Jāievieš atbalsta 
programma mājokļu 
aprīkošanai ar IKT - 
nodrošina attālināta darba 
iespējas 

- Jāīsteno pašvaldību, 
skolu, NVO un privātās 
iniciatīvas talantu piesaistē, 
jauniešu noturēšanā 
reģionā 

Ērts, kvalitatīvs 
mājoklis pievilcīgā 

lauku vidē ar labām 
mobilitātes iespējām 

saistītām ar 
darbavietām 

2017 

2017 

 

2020 

2017 

 

2030 

2017 
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http://www.radamnovadam.lv/. Līdzīgas iniciatīvas var būt gan no pašvaldības, gan plānošanas reģiona puses – 
mērķstipendijas konkrētas ievirzes lauku attīstības problemātikas, nodarbinātības risinājumiem, ko izzina, pēta un 
aprobē studiju laikā, bet īsteno praksē ar nosacījumu, ka pēc stipendijas daži gadi jāstrādā šī novada, reģiona 
noteiktajā tematikā. 

 

Lauku pievilcības veicināšana pieaugušajiem: 

Prioritāte Nr.1. STABILS DARBS UN FINANSIĀLA NODROŠINĀTĪBA 

  

 
 

Plašākas debates izraisījās par uzsvērtu un kompleksu kopējās valsts politikas maiņu lauku 
attīstības jomā: izteiktāki kohēzijas risinājumi, uzsverot dažādas stimulējošas iniciatīvas lauku 
apdzīvotības veicināšanai (mājokļu būves atbalsts, nodokļu atlaides, lauku attīstību veicinoša 
izglītības un nodarbinātības politika u.c.).  

 

Galvenās identificētās iesaistītās puses: 

Valsts, pašvaldības un uzņēmēji, VPR 

  

Jāīsteno valsts politikas 
maiņa lauku attīstības 
jomā: 

- uz lauku attīstību vērsta 
nodokļu politika 

- sadarbība, iniciatīva no 
reģioniem 

Jārada stabila platforma 
uzņēmējdarbības attīstībai: 

- investīciju piesaiste 

- lokālā politika 
uzņēmējdarbības 
atbalstam 

- atbalsts izglītībai, zinātnei 

Aktīvs, vesels, 
izglītots, nodrošināts 

iedzīvotājs laukos 

2017 

2017 

 

2020 

2017 

 

2030 

2017 

 

http://www.radamnovadam.lv/
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Lauku pievilcības veicināšana senioriem: 

Prioritāte Nr.1. VESELĪBA – PROFILAKSE, ĀRSTĒŠANA – ATTĀLINĀTIE PAKALPOJUMI 

 

 
 

Galvenās identificētās iesaistītās puses: 

Valsts, reģionālās slimnīcas (t.sk. ģimenes ārsti, laboratorijas, doktorāti u.c.), VPR, 
apdrošināšanas organizācijas, pašvaldības un uzņēmēji. 

 

  

- Jāizstrādā efektīva 
veselības pārbaudes 
sistēma, jānodrošina 
mērķtiecīga saziņa par tās 
labumiem sabiedrībai  
(reģiona līmeņa izpēte, 
informācijas avots) 

- Jāistrādā un jāīsteno 
profilakses sistēmas 
pilotprojekts (reģionālās 
slimnīcas + VPR; obligatā 
apdrošināšana ) 

Profilakse: 

- Jāievieš obligātās 
veselības pārbaudes 
sistēma (mobila) - esošās 
veselības sistēmas ietvaros 
(valsts budžets), vai arī 
privāta (apdrošināšana) 

- Jāīsteno veselīga 
dzīvesveida izpratnes 
veicināšanas pasākumi 

- Jāveicina mobilie 
risinājumi (pašvaldība, 
privātie) 

Jānodrošina speciālistu 
pieejamība: 

- Jāveido speciālistu 
motivācijas programma 
(pašvaldības - telpas, 
iekārtas), speciālistu 
asociācijas, VPR 
(koordinācija) 

Kvalitatīva dzīvildze, 
ko nodrošina 

veselīgs dzīvesveids, 
kvalitatīva un 

savlaicīga profilakse 
& 

piekļuve 
kvalitatīviem 

ģimenes ārstu un 
speciālistu 

pakalpojumiem 

2017 

2017 

 

2020 

2017 

 

2030 

2017 
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VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PAŠVALDĪBU DARBINIEKU IETEIKUMI  
PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI  

 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR PASĀKUMU UN APLŪKOTAJIEM JAUTĀJUMIEM  
 

Pasākums:  Darba grupa, kas analizēja Vidzemes reģionā pieejamos pakalpojumus un 
   sniedza ieteikumus pakalpojumu attīstībai un izveidei  

Norises datums:  2014.gada 15.maijs  

Vieta:   Smiltene 

 

Mērķis:  

Fiksēt pakalpojumu pieejamību un vajadzības reģionā, saistībā ar apdzīvojuma struktūru un Reģionālas 

attīstības pamatnostādnēs definēto  pakalpojumu grozu, kā arī identificēt iespējamās sadarbības 

stratēģijas šo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā. 

 

Aplūkotās un novērtētās pakalpojumu grupas (saskaņā ar Reģionālās attīstības pamatnostādnēs 

definēto pakalpojumu grozu un pakalpojumu iedalījumu): 

 Kultūras pakalpojumi;  

 Veselības pakalpojumi;  

 Sociālie pakalpojumi;  

 Izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta pakalpojumi. 

 

Izmantotais apdzīvoto vietu iedalījums: 

 Pagastu centri, ciemi;  

 Novadu nozīmes attīstības centri; 

 Reģionālas nozīmes attīstības centri;  

 Nacionālas nozīmes attīstības centrs. 

 

Pakalpojumu pieejamības līmenis un izvietojums: 

Otrajā kolonnā norādīts mazākais apdzīvojuma centrs, kurā jānodrošina pakalpojums. Tas nozīmē, ka 
pakalpojums tiek nodrošināts arī visos tajos attīstības centros, kas ir lielāki par tabulā norādīto 
apdzīvojuma centru.  

 

 



      
 

2. PAKALPOJUMU NOVĒRTĒJUMS UN PRIEKŠLIKUMI  
 
2.1.  Izglītības pakalpojumi 

 

Pakalpojums 

Pieejamības līmenis 
un izvietojums  

(mazākais apdzīvojuma 
centrs, kurā jānodrošina 

pakalpojums) 

Pakalpojuma sniegšanas veids  Finansējuma avoti 

Skaidrojumi, komentāri Priekšlikumi 
Stacionārs 

pakalpojums 

 

Mobils 
pakalpojums 

 

Elektronisks 
pakalpojums 

@ 

 
Valsts vai 

pašvaldību 
finansēts 

pakalpojums  

 
Maksas 

pakalpojums 

 

Pirmsskolas 
izglītība  

Pagasts (katrs)  x   x x 

Nepieciešams ar iestādes darba 
laiku saskaņots transporta 
pakalpojums nokļūšanai izglītības 
iestādē un mājās 

Kā alternatīva var tikt 
attīstīts maksas aukļu 
pakalpojums 

Sākumskolas 
izglītība  
(1.-4.klase)  

Pagasts (katrs)  x   x  

Nepieciešams ar iestādes darba 
laiku saskaņots transporta 
pakalpojums nokļūšanai izglītības 
iestādē un mājā 

 

Pamatskolas 
izglītība  
(5.-9.klase)  

Novadu nozīmes 
attīstības centri  

x  x x  

Nepieciešams ar iestādes darba 
laiku saskaņots transporta 
pakalpojums nokļūšanai izglītības 
iestādē un mājā 

 

Vidusskolas 
izglītība  

Novadu nozīmes 
attīstības centri  

x  x x x 

Dalībnieku viedokļi atšķiras. Daļa 
dalībnieku uzskata, ka jāvērtē 
skolēnu skaits katrā vidusskolā, 
skolu attālums līdz reģionālas 
nozīmes attīstības centriem un 
pārklājums reģiona griezumā  

Sekmēt neklātienes mācību 
iespēju izmantošanu 

Ģimnāzijas 
izglītība  

Nacionālas nozīmes 
attīstības centrs  

x  x x    

Profesionālā 
izglītība  

Reģionālas nozīmes 
attīstības centri  

x   x x 
Reģionā būtu nepieciešamas ne 
vairāk kā 3 profesionālās izglītības 

Pašvaldībām regulāri 
apkopot un sniegt 



 

 VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 un attīstības programmas 2015-2020 izstrādes pārskats 

iestādes, kas: 
 piedāvātu iespējas apgūt duālo 
izglītību (paplašinātās specialitātes); 
 specializētos tādu profesiju 
apguvē, kas ļautu turpināt mācības 
Vidzemes augstskolā (mehatronika); 
 elastīgi reaģētu uz ekonomikas 
pieprasījumu un izstrādātu un 
ieviestu jaunas izglītības 
programmas, kas atbilst ražotāju 
pieprasījumam  

interesentiem un izglītības 
iestādēm informāciju par 
novadā pieejamām prakses 
vietām un darba vakancēm 
 
Paplašināt profesijas 
apguves iespējas cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām Alsviķu 
profesionālajā skolā 

Profesionālās 
ievirzes izglītība 
mūzikā un mākslā  

Novadu nozīmes 
attīstības centri  

x   x x   

Augstākā 
izglītība 

Reģionālas nozīmes 
attīstības centri un 
nacionālas nozīmes 
attīstības centrs 

x   x x 

Reģionā ir pieejamas Latvijas 
augstākās izglītības iestāžu filiāles 
un Vidzemes augstskola 
 
Būtiski ir saglabāt Vidzemes 
augstskolā no valsts budžeta 
finansēta studiju vietas  

Vidzemes augstskolā izveidot 
un attīstīt inženiertehnisko 
novirzienu 
 
Ieviest vidusskolās un 
ģimnāzijā specializētas 
mācību programmas, kas 
rosinātu jauniešus iegūt 
augstāko izglītību 
 
Sekmēt Vidzemes 
augstskolas, vispārizglītojošo 
un profesionālo skolu, 
pētniecības institūciju, 
uzņēmējdarbības atbalsta 
institūciju un darba devēju 
sadarbību  

Speciālā izglītība  
Reģionālas nozīmes 
attīstības centri  

x   x  
Nepieciešams novērtēt reģionā 
esošo speciālās izglītības iestāžu 

Paplašināt profesijas 
apguves iespējas cilvēkiem ar 
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piepildījumu un pārklājumu, un tās 
ir:  
 Valmieras vājdzirdīgo un 
nedzirdīgo bērnu internātvidusskola 
 Vaidavas internātpalīgskola 
 Dauguļu internātpalīgskola 
 Dzelzavas internātpalīgskola  

īpašām vajadzībām Alsviķu 
profesionālajā skolā  

Ārpusskolas 
izglītība (bērnu 
un jauniešu 
centri)  

Novads (katrs)  x x x x x   

Mūžizglītība  
Novadu nozīmes 
attīstības centri 

x x x x x 
Mūžizglītības pakalpojumus 
iespējams nodrošināt, izmantojot 
bibliotēku un sākumskolu resursus  

Veicināt mūžizglītības 
pakalpojumu esamību un 
pieejamību, tos attīstot 
dažādu jomu sadarbības 
kontekstā (piemēram, 
izglītība un kultūra)  

Interešu izglītība  Pagasts (katrs) x x x x x 
Interešu izglītības pakalpojumus 
iespējams nodrošināt, izmantojot 
bibliotēku un sākumskolu resursus  

 

Zinātnes 
pakalpojumi 

Novadu nozīmes 
attīstības centri 

      

Sekmēt Valsts Priekuļu 
laukaugu selekcijas institūtā 
radīto zināšanu izmantošanu 
tautsaimniecībā  

Bibliotēku 
pakalpojumi  

Pagasts (katrs) x x x x  

Stacionāras bibliotēkas neesamību 
var kompensēt, izveidojot un 
nodrošinot mobilās bibliotēkas 
pakalpojumu, kā arī paplašinot 
elektronisko resursu izmantošanas 
iespējas un sekmējot e-grāmatu un 
periodikas izdevumu lasīšanu  

 

Sports 
Novadu nozīmes 
attīstības centri 

x   x x   
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2.2.  Sociālie pakalpojumi 
 

Pakalpojums 

Pieejamības līmenis 
un izvietojums  

(mazākais apdzīvojuma 
centrs, kurā jānodrošina 

pakalpojums) 

Pakalpojuma sniegšanas veids Finansējuma avoti 

Skaidrojumi, komentāri Priekšlikumi Stacionārs 
pakalpojums 

 

Mobils 
pakalpojums 

 

Elektronisks 
pakalpojums 

@ 

Valsts vai 

pašvaldību 

finansēts 

pakalpojums 

Maksas 

pakalpojums 

 

Rehabilitācijas 
centri  

Reģionālas nozīmes 
attīstības centri 

x   x x   

Pansionāti 
vecāka 
gadagājuma 
cilvēkiem  

 
Novadu nozīmes 
attīstības centri 
 

x   x x 

Pansionātu pakalpojumus 
nepieciešams diferencēt, nosakot 
dažāda līmeņa un iekļauto 
pakalpojumu klāsta apjomu, tai 
skaitā brīvā laika pavadīšanas 
iespējas par dažādu cenu  

Veidot augsta līmeņa 
pansionātus kā maksas 
pakalpojumu ārvalstīs 
dzīvojošas mērķauditorijas 
apkalpošanai  
 
Veidot visa reģiona 
vajadzībās balstītu 
pansionātu tīklu, izmantojot 
esošo bāzi 

Sociālās 
aprūpes centri  

Novadu nozīmes 
attīstības centri 

x   x x   

Dienas centri 
senioriem  

Novadu nozīmes 
attīstības centri 

x  x x x 

Minimālais pakalpojumu apjoms: 
 sociālā aprūpe 
 medicīniskā aprūpe  
 brīvā laika pavadīšanas iespējas  
 pasākumi saskarsmei ar citiem 
cilvēkiem  

Seniori, kuriem ir īslaicīgi 
ierobežotas iespējas nokļūt 
un uzturēties dienas centrā, 
varētu iesaistīties 
pasākumos, izmantojot 
elektroniskos saziņas 
līdzekļus (piemēram, 
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literāros lasījumus klausīties 
mājās pie datora) 

Dienas centri 
cilvēkiem ar 
īpašām 
vajadzībām  

Novadu nozīmes 
attīstības centri 

x   x x   

Sociālā māja vai 
sociālais 
dzīvoklis  

Novadu nozīmes 
attīstības centri 

x   x x   

Mājas aprūpe  
Novadu nozīmes 
attīstības centri 

 x  x x 
Nodrošināms, sadarbojoties blakus 
esošām pašvaldībām uz savstarpēja 
sadarbības līguma pamata 

Vientuļu iedzīvotāju aprūpes 
kvalitātes un pakalpojumu 
saņemšanas ātruma 
uzlabošanai ieviest ātrās 
reaģēšanas rīkus (piemēram, 
drošības poga, GPS, īsie 
numuri)  

Pamatpakalpoj
umi: duša, veļas 
mazgātava 

Pagasts  x x  x x   

Vides 
pieejamības 
pakalpojumi  

Novads (visā 
teritorijā)  

       

Nakts 
patversme  

Reģionālas nozīmes 
attīstības centri 

x   x x   

Atskurbtuve  
Reģionālas nozīmes 
attīstības centri 

x   x x   

Specializētā 
transporta 
pakalpojumi  

Novads (visā 
teritorijā) 

 x  x x 
Pakalpojuma koordinācijas punkts 
izvietots novada centrā  

 

Izglītojoši un 
pašcieņu 
paaugstinoši 
pasākumi 

Pagasts, ciems  x  x x    
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ilgstošiem 
sociālās 
palīdzības 
saņēmējiem  

 

Citi uz pakalpojumu grupu attiecināmie priekšlikumi:  
 

  Svarīgi ir savlaicīgi apzināt, kuras reģiona sociālo pakalpojumu institūcijas ir plānots reorganizēt vai slēgt un pakalpojumus deinstitucionalizēt, un izstrādāt 
risinājumus, kas atbilst novada iedzīvotāju vajadzībām, un pašvaldību finansiālajām iespējām. Tas ir viens no šā plānošanas perioda uzdevumiem.  

  Specifiskām mērķa grupām, piemēram, jaunajām māmiņām, jaunajiem vecākiem, jaunajiem uzņēmējiem jāveido pakalpojumu grozi no privātajiem, 
publiskajiem un NVO sniegtajiem pakalpojumiem.  

2.3.  Veselības aprūpes pakalpojumi 
 

Pakalpojums 

Pieejamības līmenis 
un izvietojums  

(mazākais apdzīvojuma 
centrs, kurā jānodrošina 

pakalpojums) 

Pakalpojuma sniegšanas veids Finansējuma avoti 

Skaidrojumi, komentāri Priekšlikumi 
Stacionārs 

pakalpojums 

 

Mobils 
pakalpojums 

 

Elektronisks 
pakalpojums 

@ 

 
Valsts vai 

pašvaldību 

finansēts 

pakalpojums 

 
Maksas 

pakalpojums 

 

Neatliekamā 
medicīniskā 
palīdzība  

Vismaz sekojošās 
pašvaldībās 
izvietotas 
neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības brigādes: 
Rūjiena, Valka, Cēsis, 
Smiltene, Alūksne, 
Gulbene, Ērgļi, 
Jaunpiebalga, Madona, 
Varakļāni, Valmiera 

x x  x  

Jānodrošina tāds neatliekamās 
medicīniskās palīdzības pārklājums 
reģionā, lai ikvienu iedzīvotāju 
varētu sasniegt iespējami īsā laikā. 
Nodrošināt pārklājumu vismaz 
esošajā līmenī  

 

Slimnīcas  

Nacionālas nozīmes 
attīstības centrs, 
vismaz 4 reģionālas 
nozīmes attīstības 

x   x x  
Reģionālajos centros veidot 
aprūpes slimnīcas  
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centros: Alūksne, 

Madona, Cēsis, Valka  
Ambulatorie 
pakalpojumi:  

 

Poliklīnikas, 
veselības centri  

Novadu nozīmes 
attīstības centri 

x  x x x 

Jānodrošina tāds poliklīniku un 
veselības centru pārklājums 
reģionā, lai ikviens iedzīvotājs 
varētu sasniegt poliklīniku un 
saņemt veselības aprūpes un 
ārstniecības pakalpojumus ar 
saviem spēkiem un resursiem 
(izņemot personas, kurām 
ierobežotas rīcības un kustību 
spējas)  

 

Dienas 
veselības 

aprūpes centri  

Novadu nozīmes 
attīstības centri 

x x  x x 
Darbojošies kā dienas stacionāri pie 
slimnīcām  

Slimnīcām attīstīt mobilos 
pakalpojumus, kas tiek sniegti 
katrā novadā izvietotos 
dienas veselības aprūpes 
centros  
 
Apvienot sociālo pakalpojumu 
centrus un dienas veselības 
aprūpes centrus, tādā veidā 
efektivizējot pakalpojumu 
saņemšanu (padarot 
pakalpojumus pieejamākus) 
un optimizējot finanšu 
resursu izmantošanu 
(samazinot ar iestāde 
uzturēšanu saistītās izmaksas) 

Ģimenes ārstu 
prakses  

Vismaz novadu 
nozīmes attīstības 
centri, ja iespējams, 

x  x x x 
 Ieviest e-pakalpojumus, kas 

nodrošinātu iespēju ārstiem 
izrakstīt un pacientiem 
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veidot pagastos  saņemt receptes attālināti, 
ārstiem elektroniski saņemt 
pacientu analīžu un citu 
izmeklējumu rezultātus, veikt 
pacientu vizītes pieteikumu 
pie speciālistiem, aplūkot 
pacientu informāciju par 
skrīninga un vakcinācijas 
vēsturi un plānu  

Feldšerpunkti  
Pagasti, ciemi, kuros 
nav ģimenes ārstu 
prakses  

x   x  

 Attīstīt feldšerpunktos 
veselības istabas, kur 
iedzīvotāji var izmērīt 
asinsspiedienu, saņemt 
injekcijas, citus pakalpojumus  

Medicīniskā 
aprūpe mājās  

Novadu nozīmes 
attīstības centri 

 x  x x 
  

Ģimenes ārstu 
prakses  

 x x  x x 
  

Zobārstniecības 
pakalpojumi  

Vismaz sekojošās 
pašvaldībās pieejams 
pakalpojums: 
Rūjiena, Valka, Cēsis, 
Smiltene, Alūksne, 
Gulbene, Ērgļi, 
Jaunpiebalga, 
Madona, Varakļāni, 
Valmiera 

x x  x x 
Tiek apkalpoti arī citu pašvaldību, 
kurās speciālists nav pieejams, 
iedzīvotāji 

Nodrošināt diennakts 
zobārstniecības pakalpojumu 
akūtiem gadījumiem vismaz 
Valmierā  

Aptiekas  
Novadu nozīmes 
attīstības centri 

x x  x x  

Radīt mobilo aptieku - iespēju 
veikt zāļu pasūtījumus 
internetā vai pa telefonu ar 
piegādi mājās  

Sabiedrības 
izglītošana 

Novadu nozīmes 
attīstības centri 

x x x x   
Izveidot speciālistu tīklu, kas 
pēc savstarpēji koordinētas 
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veselības 
jautājumos  

un plānotas pieejas izglītotu 
sabiedrību par veselības 
skrīningu un slimību 
profilaksi, veselīgu 
dzīvesveidu, un citiem ar 
veselības profilaksi un 
atjaunošanu saistītiem 
jautājumiem  

Informācija par 
veselības 
pakalpojumiem  

Novadu nozīmes 
attīstības centri 

  x x   

Izveidot un nodrošināt 
vienotu reģiona (optimālā 
variantā valsts) informatīvo 
tīklu par visiem ar veselības 
aprūpi saistītiem 
pakalpojumiem, to 
pieejamības un izmantošanas 
nosacījumiem  

Veselības 
apdrošināšanas 
pakalpojumi 
fiziskām 
personām par 
sabiedrībai 
pieejamu cenu  

Novadi   x  x 

  

 
Citi uz pakalpojumu grupu attiecināmie priekšlikumi:  
 
  Precizēt pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos lietoto terminoloģiju tā, lai tā atbilstu Latvijas normatīvajos aktos un attīstības plānošanas 

dokumentos lietotajai terminoloģijai. Precīza atbilstība var būt nepieciešama un izšķiroša gadījumos, kad ES fondu finansējums būs paredzēts noteikta veida vai 
līmeņa iestāžu un noteiktu pakalpojumu attīstībai.  

  Apzināt reģiona ārstniecības iestādēs nepieciešamo ārstu specializāciju un skaitu un izstrādāt kopīgu stratēģiju par reģionam piesaistāmajiem speciālistiem 
un nodrošināmajiem ārstniecības pakalpojumiem (izvietojums, mobilitāte, finansēšanas modelis, u.c. aspekti).  

  Veikt reģiona iedzīvotāju veselības situācijas monitoringu, lai iegūtu datus pašvaldību griezumā.   



 

 VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 un attīstības programmas 2015-2020 izstrādes pārskats 

  Attīstīt un nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus īpašām mērķa grupām, t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un cilvēkiem ar saslimšanām, kuru 
esamības gadījumā nepieciešami ilgstoši vai pastāvīgi ārstniecības pakalpojumi.  

  Lai atslogotu veselības aprūpes iestādes, īpaša uzmanība būtu jāpievērš sabiedrības veselības veicināšanas aktivitātēm.  

 
 
 
 
2.4  Kultūras pakalpojumi 

 

Pakalpojums 

Pieejamības līmenis 
un izvietojums  

(mazākais apdzīvojuma 
centrs, kurā jānodrošina 

pakalpojums) 

Pakalpojuma sniegšanas veids Finansējuma avoti 

Skaidrojumi, komentāri Priekšlikumi 
Stacionārs 

pakalpojums 

 

Mobils 
pakalpojums 

 

Elektronisks 
pakalpojums 

@ 

 
 

Valsts vai 

pašvaldību 

finansēts 

pakalpojums 

 
 

Maksas 

pakalpojums 

 

Multifunkcionāls 
kultūras centrs  

Valmiera, Cēsis  
x   x x  

Radīt iespēju iegādāties 
biļetes elektroniski  

Teātris 
Nacionālas nozīmes 
attīstības centrs  

x x   x 
Valmieras teātra izbraukuma 
izrādes vietējās pašvaldībās  

Radīt iespēju iegādāties 
biļetes elektroniski  

Bibliotēka Pagasts  x x x x x  

Sekmēt publisko interneta 
pieejas punktu veidošanos 
bibliotēkās 
 
Attīstīt mobilās bibliotēkas 
pakalpojumu, lai nodrošinātu 
grāmatu un periodikas 
pieejamību teritorijās, kas 
atrodas salīdzinoši tālu no 
bibliotēkām. Ieviest grāmatu 
iepriekšēju pasūtīšanu, 
izmantojot e-pastu vai 
telefonu  

Muzejs, Novada nozīmes x   x    
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pastāvīga 
ekspozīcija  

attīstības centrs  

Tautas nams, 
kultūras nams, 
saieta nams  

Novada nozīmes 
attīstības centrs 

x   x x   

Mūzikas un 
mākslas 
pašdarbība 

Pagasts  x   x x   

Baznīca, 
draudzes nams  

Pagasts  x   x  
  

Brīvdabas 
estrāde  

Pagasts  x   x x 
 Organizēt brīvdabas kino 

seansus  

Kultūrizglītība  Pagasts, ciems  x  x x x   

Kultūrtūrisms  Pagasts, ciems  x x x x x 

 Attīstīt mobilās aplikācijas 
individuālo ceļotāju piesaistei 
kultūrtūrisma objektiem 
reģionā  
 
Sekmēt radošo industriju kā 
kultūrtūrisma pakalpojumu 
sniedzēju attīstību (amatu 
mājas, mākslas studijas, 
daiļamatnieki, u.c.)  

 
Citi uz pakalpojumu grupu attiecināmie priekšlikumi:  
 
  Jāprecizē multifunkcionālā kultūras centra pakalpojumu klāsts.  

  Reģionālas nozīmes attīstības centros jānodrošina viesmākslinieku pasākumu īstenošanas iespējas.  

  Palielināt esošo kultūras institūciju funkcijas, paplašinot to piedāvājamo pakalpojumu klāstu.  

 
 
 



   
 

12 
 

3.  UZ VISĀM PAKALPOJUMU GRUPĀM ATTIECINĀMIE PRIEKŠLIKUMI 
 

 Nepieciešama skaidra valsts politika un plāns par valsts finansēto pakalpojumu 
izvietojumu un apjomu vairāku gadu periodam, kas ļautu efektīvāk plānot un ieviest 
reģiona un novadu līmenī nodrošināmos pakalpojumus  

 Nepieciešams apkopojums, kādi pakalpojumi reģionā ir pieejami un kāds ir to 
izvietojums. Apkopojums ne retāk kā 1x gadā jāaktualizē.  

 Nepieciešama vienota pakalpojumu novērtēšanas metodika. Ne retāk kā 1x 2 gados 
jāveic reģionā pieejamo pakalpojumu monitorings. 

 Katrai pakalpojumu grupai jānodefinē minimālais pakalpojumu grozs, kuram jābūt 
pieejamam katrā pagastā.  

 Lai iedzīvotāji varētu izmantot piedāvātos pakalpojumus, būtiski ir nodrošināt transporta 
pakalpojumus un vides pieejamību, tai skaitā: gājēju pārejas un ietves, pa kurām var 
pārvietoties ar ratiņkrēslu; gājēju pārejas, kas aprīkotas ar skaņas sensoriem neredzīgiem 
un vājredzīgiem cilvēkiem; lifti un pacēlāji pakalpojumus sniedzošās iestādēs, un citi. 

 Atbalsta orientāciju uz mobilo pakalpojumu sniegšanu, bet dalās viedokļi par to, vai 
mobilais pakalpojums pilnībā aizvietos tās sociālās funkcijas, kuras nodrošināja klātienē 
sniegtais pakalpojums (piemēram, mobilās bibliotēkas). 

 Mobilo pakalpojumu klāsts jākoncentrē ap konkrētu vietu pagastā, kas kalpotu gan kā 
pakalpojumu pieteikšanas, gan koordinācijas punkts.  

 Jāveido un jāīsteno vienota investīciju piesaistes stratēģija.  

 Jāpaplašina e-risinājumu izmantošana pakalpojumu sniegšanā.  

 Igaunijas un Latvijas pierobežā informācija par atsevišķiem pakalpojumiem jānodrošina 
arī igauņu valodā. 

 Plānojot pakalpojumus, jāņem vērā reģiona pierobežas pašvaldību specifika, kas rada 
apstākļus, kuros novada iedzīvotāji dodas saņemt pakalpojumus uz blakus esošajiem 
plānošanas reģioniem, kā arī blakus esošo plānošanas reģionu pašvaldību iedzīvotāji 
ierodas saņemt pakalpojumus Vidzemes reģiona pašvaldību teritorijā atrodošās iestādēs. 

 Optimizējot pakalpojumus un attīstot mobilos pakalpojumus, vienlaikus jāattīsta 
transporta un ceļu infrastruktūra, lai nodrošinātu pakalpojumu sasniedzamību, kā arī 
telekomunikācijas sakaru pieejamība un kvalitāte.  

 Smiltenes novads paredz novada nozīmes centra - Palsmanes ciems - veidošanu.  

 

 
4.    SADARBĪBAS STRATĒĢIJAS  
 
Pakalpojumi, kuru izveide un pieejamība īstenojama pašvaldību sadarbībā: 
 
 Izglītības pakalpojumi, attīstot vienotu vispārējās izglītības iestāžu tīklu 

 Profesionālas ievirzes mūzikas un mākslas izglītības iespēju nodrošinājums  

 Vienots kultūras pakalpojumu tīkls  
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 Mobilie sociālie pakalpojumi 

 Mobilie veselības aprūpes pakalpojumi 

 Pansionāti vecāka gadagājuma cilvēkiem 

 Atskurbtuves  

 Pieaugušo izglītība (profesionālā un interešu)  

 Speciālistu piesaiste slimnīcām veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai  

 Dzīvnieku patversmes (Alūksne un Gulbene)  

 

Sadarbības modeļi un mehānismi: 
 
 Sadarbība kopīgā pakalpojumu sniegšanā vieglāk iespējama bijušo rajonu robežās. 

Piemēram, bijušajā Valmieras rajonā jau šobrīd darbojas kopīga izglītības pārvalde un 
būvvalde.  

 Perspektīva teritorija vienoto pakalpojumu plānošanai ir Ziemeļvidzemes pašvaldības: 
Rūjiena, Mazsalaca, Naukšēni, kā arī kaimiņu pašvaldības, piemēram, Jaunpiebalga un 
Vecpiebalga. 

 Sadarbību īsteno, slēdzot vienošanos un veicot savstarpējos norēķinus.  

 Iespējama sadarbība investīciju piesaistei un nodarbinātības veicināšanai.  

 Pašvaldības varētu izskatīt iespēju veidot fondu kopīgi uzturamo pakalpojumu attīstībai 
(piemēram, veselības speciālistu piesaistei). 

 
 
5.    UZ PĀRVALDĪBU ATTIECINĀMIE PRIEKŠLIKUMI  

 Pārvaldības līmeņu koordinācija, nodrošinot nacionālo finansējumu sabiedrības veselības 
veicinošām aktivitātēm pašvaldībām.  

 Pārvaldības līmeņu koordinācija, nodrošinot valsts līmeņa administratīvo pakalpojumu 
sniegšanu apvienotajos pakalpojumu sniegšanas centros. 

 Nodrošināt vienotu reģiona interešu aizstāvību sarunās par veselības aprūpes 
finansējumu. Līdzīgi kā šobrīd tas tiek darīts transporta pārvadājumu un ceļu uzturēšanā. 
Vienotas pārstāvniecības gadījumā būtu iespējams sagatavot vienotu sarakstu ar 
trūkstošajiem veselības aprūpes speciālistiem.  

 Nepieciešams vienoties par minimālo pakalpojumu grozu arī pagastu līmenī.  

 Nepieciešama sadarbības tīklu veidošana ar NVO un privātajiem uzņēmumiem, kuri 
sniedz pakalpojumus.  

 Pakalpojumu kartes izveide un uzturēšana - centralizēta datu bāze par aktuāliem 
pakalpojumiem, piemēram, par sociālās aprūpes centriem, kuros ir brīvas vietas. 

 Inovatīvo pakalpojumu sniegšanas piemēru apzināšana un popularizēšana.  

 Pilotprojektu pieeja pakalpojumu sniegšanā, t.sk. arī mobilo pakalpojumu un e-
pakalpojumu pilotprojektu izstrāde un ieviešana vairākām Vidzemes pašvaldībām. 
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Sagatavoja Irīna Kulitāne, darba grupas moderatore 

Izmantoti darba grupu izstrādātie materiāli un Visvalža Valtenberga un Irīnas Kulitānes 

pasākuma laikā veiktās piezīmes 

2014.gada 20.maijā  

TEMATISKĀ DARBA GRUPA „PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA” 17.06.2014 SMILTENE 

REZULTĀTU APKOPOJUMS 

 

Darba grupas mērķis: 

Balstoties uz iepriekšējās darba grupas rezultātiem, identificēt prioritārās rīcības 

pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā.  

 

Iepriekšējā darba grupa fiksēja pakalpojumu pieejamību un vajadzības reģionā, saistībā ar 

apdzīvojuma struktūru un Reģionālas attīstības pamatnostādnēs definēto pakalpojumu 

grozu, kā arī identificēja iespējamās sadarbības stratēģijas šo pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanā. Atbilstoši Reģionālās attīstības pamatnostādnēs definētajam pakalpojumu 

grozam skatīja kultūras, veselības, sociālos, izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta 

pakalpojumus.  

 

Iepriekšējā darba grupa identificēja tādus aktuālos jautājumus kā pakalpojumu 

prioritarizācija, citu pakalpojumu sniegšanas veidu meklēšana (e-pakalpojumi, mobilie), 

sadarbība (kopīgi pakalpojumi, tīklu veidošana), koordinācija, vienota interešu aizstāvība un 

speciālām grupām veidoti pakalpojumu grozi. Kā galvenos dalībnieki izvirzīja šādus rīcības 

virzienus: pārvaldības līmeņu koordinācija, vienota investīciju piesaistes stratēģija, reģionā 

pieejamo pakalpojumu apkopojums (pakalpojumu karte), vienota pakalpojumu 

novērtēšanas metodika / monitorings, minimālā pakalpojumu groza definēšana katrai 

pakalpojumu grupai pagasta līmenī, sadarbības tīklu veidošana ar NVO un uzņēmumiem, 

inovatīvu pakalpojumu sniegšanas piemēru apzināšana un popularizēšana un pilotprojektu 

pieeja. 

 

Papildus identificētās pakalpojumu grupas: 
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Šīs darba grupas uzdevums bija identificēt papildus pakalpojumu grupas, kuras netika 

diskutētas iepriekš. Dalībnieki izvirzīja šādas papildus pakalpojumu grupas un pakalpojumu 

veidus, kuru sniegšana ir saskatāma nepieciešamība pēc sadarbības vairāk kā vienas 

pašvaldības līmenī: 

 

Pakalpojumi centros un pilsētās: 

- Komunālie pakalpojumi (ietverot siltumapgādi, ūdensapgādi, kanalizāciju un 

notekūdeņus, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ielu uzturēšanu un remontu, 

dzīvojamā fonda apsaimniekošanu, skvēru, kapsētu apsaimniekošanu u.c.) 

- Enerģētikas pakalpojumi (kas gan daļēji ietver iepriekš uzskaitītos pakalpojumus, gan 

ietekmē šo pakalpojumu izmaksas un kvalitāti).  

 

Saistībā ar komunālajiem un enerģētikas pakalpojumiem izvirzītās rīcības: 

- Enerģētikas jautājumu koordinēti risinājumi (institucionāli) 

- Kopīgu enerģētikas iepirkumu rīkošana, tomēr neveicinot monopolu veidošanos un 

mazo piegādātāju izspiešanu 

- Fonds kreditēšanai 

- Ēku siltināšanas shēmas arī zemākos centros 

- Pieslēgšanās iespēju risinājumi 

- Nepieciešamība pārskatīt kritērijus ūdenssaimniecību projektiem (>2000) 

- Nepieciešamība apzināt ūdenssaimniecības projektu īstenošanas statusu un 

nodrošināt projektu trešo un ceturto kārtu īstenošanu. 

- Jauno notekūdeņu tehnoloģiju ieviešana, lokālo sistēmu veidošana 

 

Mērķa grupas, kam nepieciešami mērķēti pakalpojumi:  

- Ģimenes,  

- Uzņēmējus 

- Migrantus 

- Reemigrējošos 

- Diasporu. 

 

 

Darba grupas identificētās prioritāras rīcības katrā no pakalpojumu grupām 
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Prioritārās rīcības [punktu skaits]: 

Izglītības pakalpojumi 

1. Reģionālā politika profesionālo izglītības iestāžu uzturēšanā, attīstībā, finansēšanā, 

specializācijas noteikšanā [11] 

2. Reģionālie pētījumi par darba tirgu: Nepieciešamās specialitātes, specifiskās izglītības 

ievirzes, integrācija ar izglītības sistēmu [10] 

3. Reģiona sadarbība ar valsts pārvaldes organizācijām finansējuma piesaistē, lai izglītības 

pakalpojumi būtu pieejami ikvienam (transports, iestāžu/pakalpojumu izvietojuma 

plānojums) [5] 

4. Reģiona koordinēta iespēja saņemt zinātniski pētnieciskos pakalpojumus un izglītības 

pakalpojumus (uzņēmēji, skolēni, studenti) [4] 

 

Veselības pakalpojumi 

1. Primārās veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana (sadarbība ar NVD); Dienas 

veselības centra pakalpojumu nodrošināšana [10] 

2. Stacionārā neatliekamā veselības aprūpe, rehabilitācija (atgriešanās darbā, efektivitāte. 

«Zelta stunda» [9] 

3. Veselīga dzīves veida popularizēšana, profilakse [8] 

4. Vienota informācijas sistēma par veselības pakalpojumiem [5] 

5. Vienota, līdzsvarota bērnu veselības aprūpe ne tikai Rīgā [2] 

 

Kultūras pakalpojumi 

1. Vienota informācijas sistēma + mobilā aplikācija par kultūras tūrisma iespējām līdz 

pagasta līmenim (ieskaitot mākslinieciskās, pašdarbības aktivitātes) [11], aktīvās atpūtas 

iespējām, kā arī sporta pasākumiem [2], fizkultūru, sportu [1], muzeju pasākumiem, 

ekspozīcijām un kultūrizglītības iespējām. 

2. Novadu motivēšana uz sadarbību [7] 

 

Sociālie pakalpojumi 

1. Sociālā aprūpe mājās (mobilā sociālā aprūpe) [14] 

2. Ilglaicīgā un īslaicīgā sociālā aprūpe [11] 

3. Multifunkcionālais dienas centrs (senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) [4] 
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Pakalpojumi centros 

1. Reģiona līmeņa tūrisma informācijas centrs [10] 

2. Uzņēmējdarbības atbalsta centrs [9] 

3. Koordinēti enerģētikas risinājumi [8] 

4. Sabiedriskā transporta risinājumi (reģiona līmenī) [5] 

5. Dzīvnieku patversmes, kapsētas [2] 

 

Pakalpojumi specifiskam mērķa grupām 

1. Ģimenēm (dzīvei, atpūtai un izklaidei) piemērotu pakalpojumu veidošana reģionā [4] 

2. Imigrantiem un re-emigrantiem domātas speciālas apmācību programmas, lai 

nodrošinātu integrāciju sabiedrībā ar [3] 

 

 

 

PRIORITĀRĀS RĪCĪBAS 

Izglītība 

2017.g. - Darba tirgus izpēte (reģions) 
- Profesionālās izglītības programmu esošā piedāvājuma izpēte (izglītības 

iestādes, uzņēmēji) 
- Nepieciešamo resursu plānošana un piesaiste (ne tikai finanses) 
- Sadarbības veidošana ar uzņēmējiem 

2020.g. - Profesionālās izglītības modeļa izstrāde un ieviešana (reģions, 
profesionālās izglītības iestādes, pašvaldības, valsts) 

- Finansēšanas modeļa izstrāde un ieviešana 

2030.g. - Reģionāli koordinēta profesionālās izglītības sistēma – elastīga, spēj ātri 
reaģēt, ir materiāli un resursu nodrošināta 

 

Veselība 

2017.g. - Obligātā valsts veselības apdrošināšanas ieviešana (reģions nodrošina 
pārstāvniecību priekšlikumu sniegšanā un sabiedriskajā apspriešanā) 

- Medicīnas darbinieku / speciālistu nodrošinājums primārajā veselības 
aprūpē 

- Finansējums 
- Reģiona un izglītības iestāžu sadarbība medicīnas darbinieku izglītības 

jautājumos  
- Reģions skaidri zin, kas ir nepieciešams veselības jomā 
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2020.g. - Savlaicīga pieejamība veselības aprūpes pakalpojumiem (izmeklējumi, 
operācijas) 

- Līdz ar to samazināsies ar veselības aprūpi saistītās izmaksas 
(invaliditātes pabalsti u.c.) 

- Paaugstināsies kvalitatīvie mūža gadi 

2030.g. - Vesels cilvēks – valsts bagātība 

 

Sociālais 

2017.g. - Punktu koordinācija (cik vienību ir nepieciešams, to bāzēšanās vietas) 
- Aprīkojuma iegāde 
- Sociālo darbinieku speciālā apmācība sociālās aprūpes sniegšanā 

2020.g. - 2017.gadā izveidotās sistēmas izvērtēšana, uzlabošana 
- Aprīkojuma modernizācija 
- Nepieciešamības gadījumā mobilo vienību paplašināšana vai 

sašaurināšana, popularizējot iedzīvotāju veselīgo dzīves veidu 

2030.g. - Kvalitatīva un pieejama sociālā aprūpe mājās (mobilā sociālā aprūpe) 

 

Kultūra 

2017.g. Izveidots koordinācijas modelis, kas sāk strādāt 

 

Aktieri: pašvaldību specialisti, tūrisma specialisti, asociāciju pārstāvji, reģions 

2020.g. Apmierināts iedzīvotājs, tūrists, kultūras darbinieks 

2030.g. Kultūras informācijas sistēma 

 

 

Pakalpojumi centros 

2017.g. - Resursu apzināšana 
- Vienota tūrisma attīstības plāna izstrāde (projekti) 

2020.g. - Vienotas tūrisma kartes 
- Vienoti tūrisma infrastruktūras projekti 
- Tūrisma informācijas sistēma strādā 

2030.g. - Tūrisma informācijas sistēma 
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Pārskats par Pārvaldības darba grupu 

Norise:  2014.gada 21.maijs, Cēsis 

Dalībnieki: Vidzemes Plānošanas Reģiona Padomes dalībnieki, administrācijas 

pārstāvji. 

Moderators: Juris Jerums 

 

Ievads 

Pārskats ir veidots apkopojot seminārā klātesošo dalībnieku pausto darba procesā, 

identificētās problēmas un sadarbības iespējas, kombinējot tās ar atziņām no atsevišķu 

citu Vidzemes reģiona darba grupu dalībniekiem vai pārskatiem, kā arī semināra 

moderatora pieredzes pārvaldības jautājumos pašvaldību sektorā un ārpus tā. 

Minētais pārskats ir izmantojams kā darba materiāls tālākai diskusijai par pārvaldību 

Vidzemē, kā arī kā ieguldījums attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. 

 

Pārvaldība kā vienojošais elements 

Vidzemes reģiona stratēģija tiek strukturēta cilvēkkapitāla, uzņēmējdarbības un 

teritorijas domēnos, kuru vienojošais elements ir pārvaldība.  

 

Tiek pieņemts, ka mēs kopumā vēlamies virzīties uz labāku pārvaldību. Tomēr, 

atšķirsies viedokļi par to, kas ir laba pārvaldība, kā arī viedokļi par kritēriju 

svarīgumu un secību. Šis ir mēģinājums konkretizēt labas pārvaldības jēdzienu 

reģionā kopumā, vienlaicīgi respektējot katras pašvaldības lomu labas pārvaldības 

nodrošināšanā.  

Pašvaldību un reģiona loma ir īpaši būtiska pārvaldības nodrošināšanā, jo valsts 

līmeņa institūciju darbība pārsvarā ir organizēta vertikāli, savu kompetences domēnu 

ietvaros, savukārt reģiona attīstības un iedzīvotāju praktiskās vajadzības ir horizontāli 

Pārvaldība 

Cilvēkkapitāls 

Teritorija 

 

Uzņēmējdarbības 
vide 
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orientētas. Tādējādi, reģiona līmenis un pašvaldību līmenis ir pirmā vieta, kur 

iedzīvotāju vajadzības tiek skatītas kopumā. 

Piemēram, viens no paredzamajiem nākotnes izaicinājumiem būs imigrācija. Nav 

skaidrs, kura no valsts ministrijām uzņemsies iniciatīvu šajā jautājumā: Tieslietu, 

Iekšlietu, Ekonomikas, Ārlietu, Labklājības? Ir skaidrs, ka šajā jautājumā ir 

nepieciešama koordinēta politika, atbilstoši vietējām vajadzībām- reģionu līmenis ir 

pirmais, kurā to būtu iespējams praktiski iniciēt, lai pēc tam virzītu reģionu viedokli 

uz katru no iesaistītajām valsts iestādēm. 

 

Labas pārvaldības mērķauditorija 

Pārvaldības kvalitātes vērtējums būs atšķirīgs atkarībā no skatpunkta. Atšķirsies 

pārvaldība, kas būs primāri orientēta uz dabas resursiem, infrastruktūru, vēsturisko 

mantojumu, dabu vai cilvēkiem. Ņemot vērā ierobežotos resursus, vienlīdz laba 

pārvaldība no pilnīgi visiem skatpunktiem raugoties nav iespējama- vienmēr būs 

jāveic izvēle starp daudzajiem vēlamajiem projektiem un tiem, kurus ir iespējams 

īstenot ar pieejamajiem resursiem. 

No definētajiem domēniem: cilvēkkapitāla, uzņēmējdarbības un teritorijas, kā 

primārais tiek izvēlēts cilvēkkapitāla domēns, jo bez tā īsti nav jēgas pārējiem. Tas 

nenozīmē, ka šo domēnu drīkst aplūkot aprauti no pārējiem- gluži otrādi, tie ir 

savstarpēji cieši saistīti. Tomēr, izvēles situācijās, primāri būtu jāraugās uz 

cilvēkkapitāla attīstības iespējām. Tam ir papildus jēga arī tādēļ, ka ar uzlabotu 

cilvēkkapitālu, tiek paaugstinātas arī iespējas, ko sniedz uzņēmējdarbības un 

teritorijas resursi. 

1.tabula. Pārvaldības un Labas pārvaldības jēdzienu iztirzājums 

Kam? (Mērķis) Laba pārvaldība 

Vidzemes šodienas un 

nākotnes iedzīvotāju 

intereses*. 

 

Gan esošo, gan 

nākotnes iedzīvotāju. 

Gan tagadnes, gan 

nākotnes (ilgtermiņa, 

nākamo paaudžu) 

Efektīva, ātra, vienkārša, 

saprotama (atvērta), 

pamatota (uz 

pierādījumiem balstīta). 

 

Tālredzīga. Nesamazina 

iespējas nākotnes 

iedzīvotājiem, vai vēl 

labāk- uzlabo iespējas. 

Lēmumu pieņemšana par 

ierobežoto resursu 

izmantošanu. 

 

Maksimāls ieguvums no 

pieejamajiem resursiem. 

 

Lēmumu pieņemšana 
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intereses. 

 

 

*jāņem vērā, ka 

jāmeklē līdzsvars 

starp ilgtermiņa un 

nākamo paaudžu 

interesēm un šodienas 

vajadzībām. 

 

Ne tikai darīt lietas pareizi, 

bet arī darīt pareizās lietas. 

 

Lēmumi tiek pieņemti tajā 

līmenī, kurā to ir 

visefektīvāk izdarīt (gan 

par problēmām, gan 

iespēju izmantošanu). 

pašvaldību, reģiona līmenī. 

Reģionu ietekmējošu lēmumu 

pieņemšana valsts un ārpus 

valsts līmenī. 

 

Lēmumu pieņemšana 

uzņēmumu līmenī. 

 

Lēmumu pieņemšana 

individuālā līmenī. 

 

Pārvaldības uzlabošana 

Lai uzlabotu pārvaldību Vidzemē, būtu nepieciešama tālāka diskusija par Pārvaldības 

un Labas pārvaldības jēdzieniem (skat. 1.tabulu), lai vienotos par kopēju izpratni. 

Pārvaldības/ lēmumu kvalitātes uzlabošanai, var izdalīt trīs sadaļas: 

1. Lēmumu pieņēmēju spējas un kompetence; 

2. Lēmumu pieņemšanas process; 

3. Pieejamā informācija, tās detalizācija un kvalitāte; 

Šīs trīs sadaļas ir neatraujamas viena no otras un, lai nodrošinātu virzību uz labu 

pārvaldību, ir nepieciešams attīstīt katru no šīm sadaļām. 

Tāpat, būtu nepieciešama diskusija par Vidzemes reģiona nākotni ietekmējošajiem 

paredzamajiem faktoriem (piem. demogrāfija, migrācija, klimata pārmaiņu ietekme, 

u.c.).  

Tieši pārvaldība/lēmumu pieņemšana ietekmēs esošo resursu un spēju izmantošanu, 

un to, cik Vidzemes reģions būs gatavs nākotnes izaicinājumiem un iespējām (skat. 

3.pielikumu- Iespējamās nākotnes un shematiska lēmumu pieņemšanas ietekme uz 

reģiona attīstības  ceļu). 

 

Sadarbība un konkurence 

Organizācijas, t.sk. uzņēmumi un pašvaldības, vienlaicīgi atrodas gan sadarbības, gan 

konkurences situācijās. Piemēram, pašvaldības var konkurēt par iedzīvotāju piesaisti 
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vai uzņēmumu piesaisti savā starpā, bet sadarboties reģiona līmeņa infrastruktūras vai 

pakalpojumu nodrošināšanā, lai uzņēmumus vai iedzīvotājus vispār uz reģionu kā 

tādu varētu piesaistīt. Tāpat, sadarbība ir nepieciešama reģiona interešu pārstāvniecībā 

valsts līmenī un ārpus tās, jo katras atsevišķas pašvaldības svars ir nepietiekams, lai to 

ietekmētu. 

Vāja reģiona balss ir izdevīga citiem spēlētājiem, jo šajā gadījumā nav jāņem vērā 

Vidzemes reģiona intereses, jo tās netiek pietiekami skaļi un noturīgi paustas. 

Piemēram, valsts līmeņa institūcijas attiecībā uz savām struktūrvienībām vai 

veicamajām investīcijām var piekopt savu politiku, reģiona intereses vai nu neņemot 

vērā, vai lokalizējot konfliktu reģiona iekšienē, piemēram, šādā veidā: „Uz Vidzemes 

reģionu šogad ir plānoti x EUR, atbilstoši mūsu iestādes sastādītajam plānam, jūs kā 

reģions varat pateikt, kur uzskatāt par nepieciešamu kaut ko papildināt, taču tad 

vienlaicīgi pasakiet, kurā vietā kaut ko nedarīt”.  

Šādā veidā vispār tiek izslēgta diskusija par reģiona vajadzībām, kontekstā ar situāciju 

valstī kopumā. Reģiona vajadzības netiek apskatītas, reducējot reģiona ietekmi uz 

minimālām pārbīdēm kādas ārējas iestādes definētas „finanšu aploksnes” ietvaros. 

Sadarbībai vienmēr noteikti nav jābūt visa Vidzemes reģiona līmenī, sadarbības 

piemēri, kad tik pilnīga sadarbība ir pamatota, būs salīdzinoši reti. Biežāk ir pamats 

sadarboties vairāku pašvaldību grupām, kuras vieno atrašanās uz kopējām galveno 

ceļu asīm, upju baseini, uzņēmējdarbības un citas saites. Šādu- mazāku pašvaldību 

grupu sadarbība būs balstīta uz konkrētākām vajadzībām. Vienlaicīgi, ar reģiona 

kapacitāti ir iespējams veiksmīgāk palīdzēt lokālo problēmu risināšanā vai iespēju 

izmantošanā. 

Kā novērojams no darba grupām ar iedzīvotāju piedalīšanos, nereti vienas pašvaldības 

ietvaros nav iespējams (vai nav ekonomiski pamatoti) nodrošināt pieprasīto 

pakalpojumu apjomu esošajiem iedzīvotājiem. Tāpat, jāņem vērā visā pasaulē 

notiekošais un neizbēgamais iedzīvotāju migrācijas process no laukiem uz pilsētām.  

Arī šajā kontekstā, pašvaldību sadarbība ir būtiska, jo reģiona mazpilsētām un lauku 

pašvaldībām izdevīgāka ir sadarbība ar reģiona centriem, lai apturētu aizbraucošos 

iedzīvotājus reģionā, nevis Rīgā vai ārzemēs. Piemēroti ceļi un transporta iespējas, 

ļautu iedzīvotājiem izmantot darba vietu reģiona centros, bet dzīvesvietu nemainīt un 

saglabāt dzimtajās mazpilsētās un laukos. 

 

Plānošanas reģiona administrācijas loma 
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Šobrīd plānošanas reģionu loma ir ierobežota ar plānošanas un transporta 

koordinācijas jomu un projektu realizāciju, turklāt formāli plānošanas reģioniem nav 

īstu ietekmes instrumentu. 

Plānošanas reģiona iespējamās lomas: 

 Vidzemes reģiona interešu pārstāvniecība (Latvijā, ārpus Latvijas, Nacionāla 

līmeņa rīcībpolitikās, ES un EEA donoru līdzfinansējuma plānošanā), 

Vidzemes zīmola attīstība; 

 Iespēju (t.sk. pakalpojumu sniegšanas iespēju) identifikācija, kuras sniedzas 

pāri vienas pašvaldības robežām; 

 Problēmu identifikācija, kuras efektīvāk būtu risināt sadarbojoties vairākām 

pašvaldībām; 

 Problēmu/vajadzību un finansējuma iespēju sapārošana ar finansējuma 

avotiem. Analīze, kuru problēmu risināšanai vai iespēju izmantošanai ārējā 

finansējuma piesaiste ir mazticama- un tie jārealizē ar saviem resursiem; 

 Ierobežoto resursu apstākļos- sadarbības/izvēles kritēriju piedāvājums pa 

prioritātēm caur reģionālu skatījumu; 

 Vidzemes attīstībai noderīgo un/vai iedvesmojošo piemēru identifikācija, 

pilotprojekti, pieredzes braucieni, lai par piemēriem informētu lēmumu 

pieņēmējus;  
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Reģiona (t.i. vairāk kā vienas pašvaldības) līmeņa iniciatīvu idejas 

Informācijas apkopojums no rakstiskajām lapiņām 

 

Tūrisms 

Kopēja tūrisma maršruta piedāvājums, tajā skaitā maršruta izstrāde un nepieciešamo 

investīciju piesaiste tūrisma infrastruktūras  attīstībai; 

Burtnieka ezera kā reģionāla tūrisma (aktīvās atpūtas) centra attīstīšana, sadarbojoties 

Burtnieku, Mazsalacas, Rūjienas, Valmieras u.c. pašvaldībām; 

Līdzīgs potenciāls arī Sedas tīrelim un Lubānas ezeram. 

Tūrisma infrastruktūras koordinēšana; 

Tūrisma attīstība un slēgto dzelzceļa līniju izmantošana; 

Zaļo ceļu infrastruktūra (vecie dzelzceļi); 

Padomju laika atstātā kultūras mantojuma atjaunošana un pasniegšana kā unikālu 

tūrisma produktu; 

Kultūras mantojuma saglabāšana, kopēja izmantošana un popularizēšana; 

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana; 

 

Kopējas iniciatīvas, kopējas institūcijas, kopējas aktivitātes 

Apvienotas institūcijas dažādu pakalpojumu sniegšanai (piem.būvvalde, izglītības 

pārvalde, policija utt.- vēl aizvien maz piemēru; 

Vidzemes reģiona Krājaizdevu sabiedrības izveide (Beverīnas novadā ir. Lielāka 

teritorija- lielāki pieejamie resursi. Siltināšanai utml. pielietojumiem); 

Investoru piesaiste ar reģionāla pārklājuma skatījumu; 

Darba vietas (ražotnes); 

Primāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība; 

Izglītība, gan mūžizglītība, gan augstākā izglītība; 

Zināšanu pārnese, inovācija; 

Vienotu risinājumu (t.sk. pakalpojumu) veidošana noteiktām sabiedrības grupām 

(piem. jaunie uzņēmēji, jaunās ģimenes, diaspora); 

 

Ceļi, Sabiedriskais transports 

Vidzemes šoseja- reģiona loģistikas ceļš (uzņēmējdarbība + pakalpojumi); 

Ceļi; Ceļu infrastruktūra; 

Sakārtots ceļu tīkls ar saprotamu un pamatotu sabiedriskā transporta kustību 

vajadzīgajos virzienos; 

Sabiedriskais transports; Sabiedriskais transports; 

 

Citas idejas 

Vietējiem zemniekiem savu produkciju nodrošināt vietējos veikalos;  

Dabas zinātniski pētnieciskā centra izveide Varakļānu muižas pilī; 
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Transporta loģistikas centrs ar autostāvvietu, automazgātavu, viesnīcu un kafejnīcu 

pie A1 šosejas Rīga- Maskava, aptuveni 200km no Rīgas, pie Varakļānu pilsētas; 

Pašvaldību dzīvojamā fonda pieejamība jaunajām ģimenēm un re-emigrējošajiem 

iedzīvotājiem; 

Piemēri 

 

Šajā sadaļā ir sniegti pašvaldību sadarbības piemēri, vai atsevišķās pašvaldībās esošie 

piemēri, kas varētu kalpot kā iedvesmas avots citām pašvaldībām, lai risinātu līdzīgas 

problēmas.  

Vidzemē noteikti ir vēl citi sadarbības piemēri, par kuriem ir mazāk zināms. 

Iespējams, būtu noderīgs „Labas pārvaldības/ sadarbības” forums, kurā plašākā 

auditorijā apspriest sadarbības iespējas un dalīties ar sekmīgajiem piemēriem. 

 ZAAO- Ziemeļvidzemes Atkritumu Apsaimniekošanas organizācija, pašvaldību 

dibināts atkritumu apsaimniekotājs, kas ir ilgstošas, sekmīgas pašvaldību sadarbības 

piemērs; 

 Mazsalaca: 2014.gadā izveidota sadarbība starp Mazsalacas vidusskolu un Ogres 

tehnikumu, lai piedāvātu profesionālās ievirzes programmas Mazsalacā, tādējādi 

mazinot vidusskolnieku aizplūšanu; 

 Vidzemes augstskola- Ērgļu arodskola: sadarbība eko un pasīvajā būvniecībā. 

Izvēlētā ievirze sniedz plašas tālākās attīstības iespējas, saistībā ar maza 

energopatēriņa ēku, gudro māju būvniecību, tehnoloģiju pielietojumu 

energoefektivitātē, vietējo un ekomateriālu izmantošanas attīstību; 

 Madona un RTU Rīgas Biznesa skola: 2013.gadā uzsākta sadarbība, RTU RBS 

bakalaura līmeņa studentiem dodot konkrētas Madonas pašvaldības 

problēmsituācijas, lai ar studentu un pasniedzēju resursu meklētu risinājumus; 

 Ape- Vidzemes augstskola: 2014.gadā uzsākta sadarbība; 

 Reģionālā Pašvaldības policija: sadarbība starp Ķekavas, Baldones, Ikšķiles un 

Inčukalna pašvaldībām sniedz iespēju nodrošināt labāku tehnisko bāzi, 24h 

dežūrcentru, kā arī papildus pieejamos resursus masu pasākumu vai krīzes situāciju 

laikā; 

 Valka/Valga: veiksmīgi sadarbības piemēri, lai piesaistītu ārējo finansējumu. Sava 

unikālā- Robežpilsētas zīmola attīstība (Border Rock, Robežtirgus, u.c.); 

 Ķekavas pašvaldība: risinot akūtu bērnudārzu nepietiekamību pie ierobežotām jaunu 

objektu būvniecības iespējām, kā viens no risinājumiem 2012.gadā tika radīts Aukļu 

dienests. Dizainējot Aukļu dienestu, tas tika veidots pēc iespējas lietotājam draudzīgs, 

ar lielu elastību un minimālu birokrātiju. Rezultātā tika iegūta liela pieejamo 

pakalpojuma sniedzēju dažādība, kas vainagojās ar lielāku lietotāju apmierinātību. 

2013.gada beigās pieredze pārņemta valsts līmenī; 

 Zinoo – bērnu zinātkāres centrs Cēsīs. Tā vietā, lai izveidotu vēl vienu, citiem līdzīgu 

inkubatoru, tika rasta iespēja izveidot ko atšķirīgu. Sadarbībā ar Zinoo, vēlāk 

izveidota arī Cēsu Jaunā skola, ar dabaszinību ievirzi; 

 Cēsu diasporas konference ar mērķi uzrunāt Cēsiniekus visā pasaulē, lai nodrošinātu 

saikni ar pilsētu. Piemērs, kā pienesumu pilsētas attīstībai var dot arī cilvēki, kas 

nedzīvo uz vietas; 
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 Valmiera: pieredze ar atvērtā koda risinājumu izmantošanu; 

 Vidzemes augstskola/Valmiera/Cēsis- 2014.gada ViA izlaidums notika Cēsīs, tā 

veicinot kopējo sadarbību un reģiona identitātes veidošanos absolventos un viesos; 

 Citu reģiona pašvaldību piemēri. 
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Tagadne Iespējamās 

nākotnes 

Paredzamie nākotnes 

faktori (vajadzības, 

izaicinājumi); 

Neparedzamie nākotnes 

faktori (vajadzības, 

izaicinājumi); 

Iespējamie 

lēmumi 

 

Šodienas resursi 

 

Šodienas vajadzības 

Nākotnes resursi 

 

Nākotnes vajadzības 

Iespējamās nākotnes un shematiska lēmumu pieņemšanas ietekme uz reģiona attīstības  ceļu 
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TEMATISKĀ DARBA GRUPA „TRANSPORTS UN PIEEJAMĪBA” 

20.05.2014 VALMIERA 

REZULTĀTU APKOPOJUMS 

 

Darba grupas mērķis: 

Aktualizēt Vidzemes plānošanas reģiona SVID transporta un pieejamības jomā, 

balstoties uz iepriekš veiktu VPR novadu plānošanas dokumentu SVID apkopojumu., 

kā arī identificēt iespējamās sadarbības stratēģijas šo transporta un pieejamības 

nodrošināšanā. 

  

VPR novadu plānošanas dokumentu SVID apkopojums: 

STIPRĀS PUSES 

 

Blīvs autoceļu tīkls 

Atrašanās tranzīta koridoru tuvumā 

 

Funkcionējoša dzelzceļa esamība (t.sk. 

šaursliežu dzelzceļa līnija) 

 

 

Telekomunikāciju tīkls 

 

 

Attīstīts sabiedriskā transporta tīkls 

 

 

VĀJĀS PUSES 

 

Nesakārtoti valsts un pašvaldību nozīmes 

ceļi, ceļu seguma sliktā kvalitāte, ceļu 

sabrukuma tempi  

Dzelzceļa infrastruktūras samazināšanās 

 

Nepietiekami attīstīta velo infrastruktūra 

 

Maza telekomunikāciju un interneta 

pieejamība lauku teritorijās 

 

Sabiedriskā transporta pieejamība ir 

nepietiekama 

 

Nepietiekošas elektroapgādes jaudas, 

nestabilitāte, augstas pieslēguma 
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Maģistrālā gāzes vada pieejamība 

 

 

Ģeogrāfiski izdevīga atrašanās vieta un 

laba aizsniedzamība 

 

Pieredze fondu apguvē transporta jomā 

 

izmaksas 

 

Liels attālums starp teritorijām – zems 

apdzīvotības blīvums 

 

Dārgas un neefektīvas izmaksas 

infrastruktūras uzturēšanai 

IESPĒJAS 

 

Autoceļu stāvokļa plānveidīga uzlabošana 

un atbildīga uzturēšana 

Attīstīt infrastruktūru (starptautiskas 

nozīmes 

tranzīta ceļu attīstīšana, transporta 

mezgli); 

 

Dzelzceļa mezglu attīstība 

 

Mazo lidlauku attīstīšana, uzlabojot 

sasniedzamību 

 

Velo maršrutu izstrāde 

 

Sakaru infrastruktūras uzlabošana un 

ieviešana 

 

DRAUDI 

 

Ceļu un sakaru infrastruktūras stāvokļa 

turpmāka pasliktināšanās 

 

 

 

Esošo līniju slēgšana 
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Efektīva pierobežas teritoriju 

izmantošana tranzīta un transporta 

pakalpojumu nodrošināšanai 

 

Sadarbība  ar  blakus  esošajām  

pašvaldībām  reģiona  satiksmes  

infrastruktūras plānošanā 

 

Finanšu piesaiste 

 

 

 

 

 

 

Pieaugošas transporta izmaksas 

 

Darba grupas precizētais SVID: 

STIPRĀS PUSES 

 

- Optimāls autoceļu tīkls 

- Esoši / potenciāli tranzīta koridori 

(lielākā daļa teritoriju atrodas to 

tuvumā) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Funkcionējošs dzelzceļš daļā 

VĀJĀS PUSES 

 

- Ceļu kvalitāte – kavēklis uzturēšanas 

kvalitāte 

- Nepareizas transporta infrastruktūras 

tehnoloģijas 

 

- Finansējuma sadalījums pēc plūsmas 

intensitātes 

- Tranzītceļu uzturēšanas izmaksu 

proporcija valsts / pašvaldības 

- Nepietiekams finansējums 

pašvaldības ceļu uzturēšanai, autoceļu 

fonda neesamība 

- Pašvaldības ceļu sakārtošanas 

risinājumu trūkums, „baltie laukumi” 

plānošanā 

 

- Dzelzceļš tranzītam 

 

- Sabiedriskā transporta pieejamība, 

nepietiekamība brīvdienās / vasarā 

- Mazs pieprasījums  

- Maršrutu nepiemērotība darbaspēka 
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teritorijas 

 

- Attīstīts sabiedriskā transporta tīkls 

 

 

 

 

 

 

- Velo un ūdensceļu potenciāls 

 

 

 

 

 

 

- Attīstīts telekomunikāciju tīkls 

pilsētās 

- Mobilā interneta kvalitātes 

uzlabošanās 

 

- Gāzes vada pieejamība reģiona 

ziemeļu daļā 

mobilitātei 

- Ticami kustības densitātes rādītāji 

 

- Veloceļi gar maģistrālēm: izbūve, 

apkope, norādes 

- Pēctecības risinājumi velo 

infrastruktūrai 

- Veloceļu savietojamība 

- Dabas aizsardzības prasības kā 

ierobežojums ūdens transportam 

 

- IT un telekomunikāciju pieejamība 

visā teritorijā 

 

- Elektroapgāde, sadales tīkls 

IESPĒJAS 

 

- Mazāku parametru noteikšana 

satiksmes infrastruktūrai 

- Mērķtiecīga „svarīgo” autoceļu 

uzlabošana 

- Racionāla autoceļu uzturēšana 

- Ceļu kategoriju pārvērtēšana pēc 

noslodzes/ virzības 

- Valsts / pašvaldību sadarbība 

DRAUDI 

 

- Transporta izmaksu pieaugums 

nekvalitatīvu ceļu dēļ  

- Finansējuma trūkums / avoti 

- Degvielas kā resursa cena 
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satiksmes infrastruktūras plānošanā 

 

- Alternatīvi transporta pakalpojumi 

 

- Sabiedriskā transporta ietilpības 

diferenciācija pēc pieprasījuma 

 

- Mobila sabiedriskā transporta 

optimizēšana 

- Transporta izmaksu optimizēšana 

[pilsētās] (dienas biļetes) 

- Pasažieru vilciena maršrutu 

pārskatīšana (mazās pieturas) 

- Sabiedriskā transporta plūsmas 

saskaņošana 

 

- Robežas pārejas punktu attīstība 

(Vientuļi) 

- Efektīvāka pierobežas teritoriju 

izmantošana transporta / tranzīta 

pakalpojumiem 

 

- Sakaru infrastruktūras uzlabošana 

- Iespēja pieslēgties „tranzīta” 

optiskajiem kabeļiem 

 

 

 

 

 

- Sabiedriskā transporta 

sadārdzināšanās 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gāzes piegādes politizācija 
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Diskusiju rezumējums: 

Infrastruktūra 

Reģiona ceļa infrastruktūru veido blīvs ceļu tīkls. Tā uzturēšanas izmaksas kļūst 

aizvien dārgākas. Šobrīd jaunu ceļu izbūve, kvalitatīva seguma pārklājuma izveide un 

uzturēšana tiek uzskatīti par kritiskiem priekšnosacījumiem attīstībai. To nosaka gan 

objektīvie faktori - reģiona izkliedētais apdzīvojums, agrārā ekonomikas struktūra, kā 

arī subjektīvie faktori - iesakņojušies priekšstati par ceļu infrastruktūras nozīmi un 

iespēja ar sakārtotu infrastruktūru vieglāk iegūt iedzīvotāju atbalstu vēlēšanās. Bez 

kvalitatīvas ceļu infrastruktūras, svarīgi pieejamību noteicošie faktori ir arī ūdens 

transports, IKT infrastruktūra, elektrības un gāzes piegāde.  

 Ceļu melnā seguma uzklāšana un atjaunošana 

 Telekomunikāciju (interneta pieslēgumu un mobilā interneta) balto plankumu 

identificēšana  

 Pēdējās jūdzes risinājums pašvaldību optiskā interneta pieslēgumu 

izmantošanai 

 Veloceliņu tālāka izbūve un savienošana (galvenokārt pie aglomerācijām) vai 

pie intensīvi noslogotiem ceļiem.  

 Elektro-velosipēdu un elektro-automobiļu uzlādes terminālu izvietošana 

pilsētās.  

 Pāreja uz mazākas ietilpības autobusiem.  

 Apsvērt mazāku ceļa platumus. 

 Saīsināt vilciena dzelzceļa līnijas pasažieru vilciena Valga-Rīga kursēšanas 

laiku uz Rīgu, izvērtējot iespējas slēgt atsevišķas pieturas ar mazu pasažieru 

skaitu.  

 

 

 

Pārvaldība 

Reģionu lomu sabiedriskā transporta plānošanā samazinās. Tomēr risinājumi 

pieejamības nodrošināšanā lielā mērā ir atkarīga no pašvaldības lēmumiem un no 

VPR attīstības padomes lēmumiem. Paredzams, ka subsīdijās balstītais modelis 

sabiedriskā transporta finansēšanai pastāvēs arī turpmāk, taču aizvien svarīgāk ir 

meklēt arī alternatīvus veidus pieejamības nodrošināšanai.  

 

o Paplašināta izpratnes veidošana par pieejamību, kurā transporta infrastruktūra 

tiek uzlūkota kā galvenais, bet ne vienīgais pieejas nodrošināšanas veids. 

Pieejamību atsevišķu pakalpojumu jomā un zināšanu ekonomikas sektoros 
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iespējams nodrošināt arī ar komunikācijas tehnoloģiju palīdzību, ieviešot 

pašvaldību e-pakalpojumus, rīkojot tiešsaistes konferences, ieviešot klientu 

apkalpošanu pa Skype.  

o “ Vienas durvis pagastam” princips, kur  katram pagastam jābūt vismaz 

vienam labi uzturētam ceļam, pa kuru varētu braukt cauru gadu.  

 “Transports pēc pieprasījuma” modeļa ieviešana.  

 Iegūt un regulāri monitorēt datus par iedzīvotāju mobilitāti.  

 Nepieciešams noteikt kritērijus reģionālas nozīmes ceļu noteikšanai.  

 Ciešāka transporta sistēmu integrācija un vieda transporta plānošana.  

o VPR un valsts tieša sadarbība valsts nozīmes ceļu atjaunošanā.  

o Veidot saskanīgus laika grafikus starp sabiedriskā autotransporta 

savienojumiem.  

o Nodrošinot koordināciju privāto un pašvaldības pārvadātāju laika 

grafikos. 

o Nodrošinot pasažieru pārvadājumus arī ar skolas autobusiem.  

o Pāreja uz mazākas ietilpības autobusiem (7-14)  

 Rosināt uz klientu vērstas pieejas iedibināšanu elektroapgādes tīkla 

uzņēmumā. 

 

Transports pēc pieprasījuma  

Transports pēc pieprasījuma modelis paredzēts kā pašreizējo sabiedrisko transporta 

modeli papildinošs elements. Klients 48-72 stundas līdz pakalpojuma sniegšanai 

piesaka savu braucienu mobilitātes centram pa telefonu vai interneta 

lietojumprogrammu. Pakalpojumu nodrošina autopārvadājumu uzņēmums ar mazas 

ietilpības transporta līdzekļiem.  

 

Nepieciešams noskaidrot 

 Nepieciešams eksperta komentārs par optiskā interneta pieejamību VPR 

pašvaldību teritorijās.  

 Noskaidrot institūciju pozīcijas attiecībā uz skolas autobusu iespējamo 

izmantošanu arī pasažieru pārvadājumiem neblīvi apdzīvotās teritorijās.  

 

Papildus jautājums: reģiona nozīmes ceļu saraksta precizēšana 

Reģionālas nozīmes autoceļi ir definēti esošajā VPR teritorijas plānojumā. Šādu ceļu 

noteikšanai plānojuma tika lietots kritērijs: ceļš, kas savieno novada nozīmes centrus. 

Kopš plānojuma izstrādes ir notikušas būtiskas izmaiņas – novadu reformas ietekmē ir 

izveidojušies jauni centri, kas ne visi ir savienoti ar atbilstoša līmeņa un kvalitātes 

ceļiem.  
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Terminoloģijas problēma: pastāv valsts galvenie ceļi, valsts reģionālie un valsts 

vietējie ceļi. Svarīgi ir vienoties ko visi saprot ar apzīmējumu reģionālas nozīmes 

autoceļš, vienoties par terminoloģiju. 

Piedāvājums ir plānojumā definēt starptautiskos, starpreģionālos, starpnovadu un 

novadu nozīmes ceļus. Valsts nozīmes ceļus nav nepieciešams pārdefinēt. Reģionālas 

nozīmes ceļu izvēles kritērijs: ceļš pa kuru visoptimālāk nokļūst no novada centra līdz 

valsts ceļam.  

Priekšlikums: katram novadam iezīmēt kartē reģionālas nozīmes ceļu savam novadam 

vadoties pēc šī kritērija un nākošajā darba grupā vienoties. Ieteicams izmantot novadu 

teritorijas plānojumu jaunākās versijas un atlikt uz Jāņa sētas izdotās kartes. 

 

Sagatavoja: 

O.Spurdziņš 
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TEMATISKĀ DARBA GRUPA „TRANSPORTS UN PIEEJAMĪBA” 

12.06.2014 VALMIERA 

REZULTĀTU APKOPOJUMS 

 

Darba grupas mērķis: 

Balstoties uz iepriekšējā darba grupā identificētajiem aktuālajiem jautājumiem un 

sadarbības stratēģijām Vidzemes plānošanas reģionā, identificēt prioritārās rīcības 

transporta un pieejamības nodrošināšanā un definēt reģiona nozīmes autoceļu 

kritērijus. 

 

IEPRIEKŠĒJĀ DARBA GRUPĀ, KĀ ARĪ VIDZEMES VĒLAMAJOS 

SCENĀRIJOS IDENTIFICĒTIE RĪCĪBAS VIRZIENI UN BŪTISKIE 

JAUTĀJUMI: 

Transports un komunikāciju tehnoloģijas: 

- Ātrs dzelzceļa savienojums pa tiešo ar lielajām pilsētām (Rīga, Ventspils, 

Liepāja, Tartu) 

- Platjoslas internets: 

o Pēdējās jūdzes risinājums 

o Jānodrošina katrā ciemā ar min # 100 cilvēkiem 

o Jābūt pieejamam (iespējai) katrā mājā / bet dārgi [mērķa grupa 6-7% 

iedzīvotāju] 

o Ne pārāk dārgas tehnoloģijas 

- Elektromobilitāte publiskajā / saimnieciskajā transportā 

o Sasaiste ar saules / vēja enerģiju 

o Atšķirīgi risinājumi blīvi / reti apdzīvotās teritorijās 

o Atvērtība alternatīviem risinājumiem 

 

Inteliģentas transporta sistēmas: 

- Velotransports: 

o Elektrovelo infrastruktūra 

o Veloceliņu tīkls, arī joslas pilsētu aglomerācijā [#5000+]; īpaši paralēli 

lielas intensitātes autoceļiem 

o Biroju ēku iekārtošana: duša, novietnes 

- vienots un saskaņots sabiedriskā transporta kustības saraksts / pārsēšanās 

o lielāks sabiedriskā transporta kustības ātrums 
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o nokļūšana vispār no centriem ar # 100 iedzīvotājiem (2x dienā turp – 

atpakaļ, 3 x ar skolēniem) 

o ekspreši starp lielajiem centriem un Rīgu 

o saraksts jāveido pēc plūsmas 

o pieturu pārskatīšana, pieturas pēc pieprasījuma “virtuālā pietura” 

 

Prioritārās investīcijas autoceļos: 

Kritēriji: 

1) 2030.gadā no pagasta centra vismaz viens asfalta savienojums ar tuvāko 

pakalpojumu [novada] centru  

2) Savienot apdzīvotas vietas (200+) [savienot kaimiņus] vismaz divi 

savienojumi 

 

Ceļu iedalījums:  

- Starptautisks savienojums ar ārvalstīm caur robežpunktiem 

- Starpreģionāli savienojumi: 

o ar starptautiskiem centriem 

o ar nacionālas nozīmes centriem 

- Reģionāli savienojumi: 

o Savieno apdzīvotas vietas #1000 ar reģiona nozīmes centriem (7) 

o Savieno savā starpā arī reģiona nozīmes centrus 

- Starpnovadu savienojumi (savieno novadu nozīmes centrus) 

 

DARBA GRUPAS DEFINĒTĀS PRIORITĀRĀS RĪCĪBAS 

Prioritārā rīcība Vidzemes digitālais režģis: 

2017.g. Situācijas izpēte, trūkumu identificēšana: 

Līdz 2017 apkopot vajadzības:  

- fiziskā tīkla (optika?) optimālā struktūra ņemot vērā perspektīvo 

lietotāju vajadzības (pašvaldību noteiktie perspektīvie publiskie 

pieejas punkti 2030; uzņēmumu un privāto lietotāju izvietojums, 

ņemot vērā perspektīvo pieprasījumu),  

- identificēt galvenos tīkla struktūras trūkumus, identificēt "pēdējās 

jūdzes" infrastruktūras pieprasījumu (atliekot kartē perspektīvos 

pieejas punktus, esošos punktus, kā arī nepieciešamo un pamatoto 

"pēdējās jūdzes" infrastruktūru). 
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2020.g. Sakaru plānošanā notikusi pāreja uz tīklveida (režģveida) pieeju: 

- IAS vadlīnijās paredzēt: Vidzemes digitālā tīkla lietotāji ir 

pašvaldības, uzņēmumi un iedzīvotāji.  

- Tīkla infrastruktūras trūkumus un "pēdējās jūdzes" infrastruktūras 

investīcijas plānot, ņemot vērā plānoto pieprasījumu un 

infrastruktūras izbūves un uzturēšanas ekonomisko pamatotību. 

Visi centri nodrošināti ar platjoslas internetu: 

- Līdz 2020 novērst galvenos tīkla trūkumus, nodrošinot visus 

centrus (virs 100 cilvēkiem) ar platjoslas internetu 

- Ieteicams pašvaldībām nodrošināt publisku pieejas punktu 

apdzīvotās vietās ar perspektīvo iedzīvotāju skaitu virs 100 

iedzīvotājiem 2030.gadā. 

2030.g. Visā teritorijā ir iespējams izmantot maksimāli kvalitatīvus sakarus 

 

Prioritārā rīcība Vidzemes velopuķes sportam un tūrismam: 

2017.g. Attieksmes maiņa pret velosipēdistu: 

- Apmācības skolās 

- Autovadītāja apliecības iegūšanas procesā pilnīgāka velosipēdista 

lomas skaidrošana. 

- Veselīga dzīvesveida popularizēšana 

- Līdzcietība 

Atbildīgais: Valsts atbildīgā ministrija pieņem šīs normas 

IAS vadlīnijās paredzēt maršrutu plānošanas pamatprincipus:  

- Velotransporta funkcijas definēšana un sadalījums:  

o Tūrisms 

o Sports 

o Ikdienas pārvietošanās 

- Vienota velotīkla marķējuma definēšana un apstiprināšana:  

o Pats veloceliņu noformējums un materiāls;  

o Norādes vietās, kur nav speciāls celiņš.  

Atbildīgais: attiecīgais likumdevējs, projektu realizētājs 

(pašvaldība, uzņēmēji) 

Kvalitatīvas plānošanas un izpētes organizēšana: 

- Statistika (esošo, plānoto objektu un projektu kopējā) uzskaite 

- Karšu materiāls 

- Prioritāšu noteikšana 

Atbildīgais – reģions, pašvaldība, atbildīgā ministrija, NVO 
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2020.g. Velo infrastruktūras izveide: 

- Kompleksu / integrētu pilotprojektu īstenošana 

- Esošo tehnisko projektu [līdz galam] realizācija 

Atbildīgais – vietējā pašvaldība, vai sadarbībā ar attiecīgo 

iniciatoru 

2030.g. Ikdienas velomobilitātes nodrošināšana Vidzemes lielāko pilsētu un centru 

apkārtnē: 

- plānot velojoslu vai nodalītu veloceliņu izbūvi, lai nodrošinātu ērtu 

un ainavisku savienojumu ar tuvākajām apdzīvotajām vietām 

- turpināt vēl precīzāku detalizētāku vadlīniju izveidi: kā plānot, kas 

jāparedz (sinerģijas ar citām mērķa grupām, plānošanas principi, 

arī elektromobilitātes infrastruktūras elementu iekļaušana, utt.) 

 

Prioritārā rīcība Investīcijas autoceļos 

2017.g. - Identificēt prioritāros ceļu posmus, sastādīt sarakstu un saskaņot 

(pašvaldības, LVceļi) 

- Aprēķināt ieguvumus un zaudējumus tautsaimniecībai no ceļu 

slēgšanas 

- Veikt starptautisko un starpreģionālo ceļu rekonstrukcijas darbu 

projektēšanu 

2020.g. - Nodrošināt definēto starpreģionālo un reģionālo savienojumu ceļu 

sakārtošanu (SM un LVceļi) 

- Nodrošināt, lai no katra pagasta centra būtu nodrošināta kravas 

transporta brīva kustība cauru gadu vismaz pa vienu ceļu 

- Nodrošināt, lai no pagasta uz novada centru būtu vismaz viens 

savienojums pa asfaltu 

2030.g. Nodrošinātas dzīvības artērijas - vismaz viens kvalitatīvs autoceļu 

savienojums ar centriem 

 

Prioritārā rīcība Ātrs dzelzceļa savienojums 

2017.g. Līdz 2017.gadam nenotiks nekas 

2020.g. Līdz 2020.gadam varbūt būs jauni vilcieni 

Dubultais sliežu ceļš caur Valmieru uz Rīgu: samazinās braukšanas laiks 

 

Prioritārā rīcība Vienots un saskaņots sabiedriskais transports 
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2017.g. - Veikt iedzīvotāju aptauju / izpēti par sabiedriskā transporta 

nepieciešamību (maršruti, laiki), izmantojot mobilo datu bāzes. 

[plānošanas reģions un pašvaldības] 

- Izvērtēt aptauju, ņemot vērā ekonomiskos aspektus, pieprasījumu, 

pārvietošanās paradumus 

- Loģistikas izveide vienotai sabiedriskā transporta tīkla izveidei 

(autobuss + vilciens) 

- Sakārtot likumdošanu:  

o esošo skolu busiņu integrēšanai vienotajā sabiedriska 

transporta tīklā;  

o sabiedriska transporta “pēc pieprasījuma” modeļa 

ieviešanai [pašvaldību savienība, satiksmes ministrija] 

- Infrastruktūras sakārtošanas rezultātā samazinās braukšanas laiks 

maršrutos / ekspreša reisu ieviešana 

2020.g. - Velotransporta pārvadāšanas iespēja sabiedriskajā transportā 

(autobusos, vilcienos) 

- Komfortablāku un pasažieru vajadzībām pielāgotāku autobusu 

ieviešana 

 

 

 

Sagatavoja 

A.Caune 

SIA „AC konsultācijas” 
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UZŅĒMĒJDARBĪBAS GRUPAS APKOPOTAIS SVID PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDI VIDZEMES 

PLĀNOŠANAS REĢIONĀ 

STIPRĀS PUSES 
- Attīstīta IT infrastruktūra reģionā – jo 

sevišķi pilsētās 
- Dzīves vides kvalitāte – speciālistu 

piesaistes faktors 
- Pieejama infrastruktūra un brīvas 

teritorijas ražošanas attīstībai gan lauku, 
gan pilsētu teritorijās 

- Pamata publiskā infrastruktūra attīstības 
centros ir sakārtota  

- Degradēto teritoriju + neizmantotās 
ražošanas infrastruktūras potenciāls 
ražošanas attīstībai 

- Ceļu tīkls + ūdensceļi – laba transporta 
integrācija, loģistika, savienojamība. 
Ūdensceļiem ir liels tūrisma potenciāls. 

- Noieta tirgus centros – ir vietējais 
patērētāju tirgus reģiona mazajiem 
ražotājiem 

- ViA potenciāls – ViA kā sadarbības 
partneris uzņēmumiem: zināšanu un 
ekspertīzes pārneses iespējas 
tautsaimniecībā 

VĀJĀS PUSES 

- Infrastruktūras zemā kvalitāte – ceļu 
tīkls ir ar zemu kvalitāti, rada papildus 
izmaksas gan pašvaldībām, gan 
uzņēmumiem. 

- Statistikas un informācijas trūkums par 
uzņēmumiem un to darbību  

- Nepietiekama pārvaldes kapacitāte un 
zināšanu trūkums par uzņēmumiem, 
nišām, attīstības potenciāliem, 
galvenajiem eksporta partneriem 

- Aizplūstoši cilvēkresursi – nepietiekams 
darbaspēks 

- Sadrumstalots vietas mārketings 
- Piesārņojuma riski degradētajās 

teritorijās 
- Maza uzņēmumu sadarbība –netiek 

izmantots sadarbības un specializācijas 
potenciāls 

- Speciālistu trūkums 

IESPĒJAS 
- Pārrobežu sadarbība  
- Attīstības centri – zināšanu un 

speciālistu piesaistes punkti, noieta 
tirgus reģiona ražotājiem un 
pakalpojumu sniedzējiem 

- Lauku un pilsētu ražošanas tīklu 
integrācija 

- Centru - lauku teritoriju dzīves vides 
sinerģija (vienots dzīves vides 
piedāvājums speciālistiem) 

- Uzņēmumu, ViA, pašvaldību, VPR 
sadarbība uzņēmējdarbības vides 
attīstīšanā reģionā 

- Centru + lauku teritoriju ciešāka 
integrācija – ražošanas, noieta, 
mārketinga tīklu attīstīšana. 

- Co-working spaces (start-up atbalsta 
pasākumi) 

- Vienota reģiona  zīmolvedība 
- Mērķēta komunikācija ar mērķa grupām 

DRAUDI 

- Degradētās un piesārņotās teritorijas 
- Turpinās cilvēkresursu aizplūšana 
- Slikta migrācijas politika 
- Valsts iestāžu centralizācija 
- Finansējuma samazinājums 

infrastruktūrai 
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SVID  GRUPĀS 
 

STIPRĀS PUSES 
INFRASTRUKTŪRA  
 

- Ceļu tīkls ir plašs un savieno visus attīstības 
centrus 

 
CILVĒKKAPITĀLS  

- Izglītotu cilvēku atgriešanās  dzīvot un 
saimniekot 

 
 
PĀRVALDĪBA  

- VPR potenciāls 
- Lokālpatriotisms 
- Paaudžu pārstāvniecība pārvaldībā 

 
 

VĀJĀS PUSES 
INFRASTRUKTŪRA  

- Iekšējais novadu ceļu tīkls nav kvalitatīvs 
- Elektroapgādes monopols 

 
 
CILVĒKKAPITĀLS  

- Cilvēku aizplūšana 
- Neprasmes uzņēmumiem sadarboties 
- Lokālpatriotisma trūkums 

 
 
PĀRVALDĪBA  

- Valsts līmeņa birokrātiskais slogs 
- Finanšu koncentrācija pilsētās 

 
 

IESPĒJAS 
INFRASTRUKTŪRA  
 

- Degradētās teritorijas kā attīstības 
potenciāls ražošanai 

- Loģistikas un sabiedriskā transporta 
pārkārtošana cilvēku un uzņēmumu 
vajadzībām 

- Dabas resursu izmantošanas efektivizācija 
 
CILVĒKKAPITĀLS  
 

- Motivēt novadniekus atgriezties 
- Izglītība 
- Brīvdienu mājas 
- Imigrācijas politika 
- Sadarbības kultūras attīstīšana 

 
PĀRVALDĪBA  
 

- Vietas mārketings 
- Sadarbība starp pētniekiem, pārvaldi un 

uzņēmējiem 
- Kooperācija uzņēmumu starpā 
- Vietas ilgtspējas stratēģijas izstrāde 

DRAUDI 
INFRASTRUKTŪRA  
 

- Iedzīvotāju un resursu koncentrācija 
attīstības centros 

- Neizmantotā ražošanas infrastruktūra 
 
CILVĒKKAPITĀLS  

- Darbaspēka un speciālistu trūkums 
- Cilvēku aizplūšana 

 
 
PĀRVALDĪBA  
 

- Nesamērīga ginanšu resursu koncentrēšana 
attīstības centros 

 

1.grupa: Ražošana primāri lauku teritorijās 



   
 

43 

 VPR Attīstības programma 2014-2020 pirmā redakcija 1.0 

STIPRĀS PUSES 
INFRASTRUKTŪRA  
 

- Projektu ietvaros izveidotā publiskā fiziskā 
infrastruktūra pilsētās 

- Attīstīta IT infrastruktūra 
 
CILVĒKKAPITĀLS  

- Pieejams darbaspēks (~50% novadu 
iedzīvotāju dzīvo pilsētās) 

 
 
PĀRVALDĪBA  

- E-pakalpojumu attīstība 
 
 

VĀJĀS PUSES 
INFRASTRUKTŪRA  

- Vairākas brīvās ražošanas teritorijas nav 
attīstītas, ir degradētas un pieder 
maksātnespējīgiem privātīpašniekiem 

 
 
CILVĒKKAPITĀLS  

- Neatbilstošas kvalifikācijas darbaspēks 
industriju vajadzībām 

- Uzņēmēju „gēna” trūkums sabiedrībā 
 

 
 
PĀRVALDĪBA  

- Pieaugoša valsts iestāžu atrašanās vietu 
centralizācija 

 
IESPĒJAS 

INFRASTRUKTŪRA  
 

- Noieta tirgus uz vietas pilsētās 
- Lētāka publiskā infrastruktūra kā Laukos vai 

Rīgā 
 
CILVĒKKAPITĀLS  
 

- Plašākas apmācību iespējas speciālistiem 
- Attālinātā darba iespējas 

 
PĀRVALDĪBA  

- Valsts un pašvaldību proaktivitāte 
investīciju piesaistē 

 

DRAUDI 
INFRASTRUKTŪRA  

- Vidi degradējoša un piesārņojoša ražošanas 
infrastruktūra 

 
 
CILVĒKKAPITĀLS  
 

- Iedzīvotāju aizplūšana 
- Maza sadarbība uzņēmumu starpā 

 
PĀRVALDĪBA  
 

- Inteliģento bezdarbnieku pieaugums 
- Cilvēciskās saskarsmes trūkums pašvaldībās 

un iestādēs 
 
 

 
 
 

STIPRĀS PUSES 
INFRASTRUKTŪRA  
 

- Kvalitatīvi ceļi uz tūrisma objektiem 
- Interneta pārklājums 
- Ūdensceļu tūrisma potenciāls 
- Daudz dabas apskates objektu 
- Tūrisma takas 

 
CILVĒKKAPITĀLS  

- Apmācīti, izglītoti gidi un apkalpojošais 
personāls viesnīcās 

 
 

 
 
 

VĀJĀS PUSES 
INFRASTRUKTŪRA  

- Neasfaltēti, sliktas kvalitātes ceļi uz tūrisma 
mītnēm, pakalpojuma objektiem 

- Nesakārtota Pleskavas šoseja 
- Dažos novados nav izveidota tūrisma un 

pakalpojumu infrastruktūra 
 
 
CILVĒKKAPITĀLS  

- Nav pietiekami nodrošināti dzīves apstākļi 
un soc. nodrošinājums tūrisma speciālistiem  

 
 

2. grupa: Ražošana primāri pilsētās 

3. grupa: Tūrisms n pakalpojumi 
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PĀRVALDĪBA  
- Ir informācija par tūrisma iespējām 

pašvaldībās (tsk. mājaslapās), tiek īstenotas 
mārketinga aktivitātes  
 

 
 

PĀRVALDĪBA  
- Apmācītu tūrisma nozares speciālistu 

trūkums 
 

IESPĒJAS 
INFRASTRUKTŪRA  
 

- Ceļu kvalitātes uzlabošana 
- Ūdensceļu potenciāla izmantošana 

 
CILVĒKKAPITĀLS  

- ViA pieejamība – apmācīti nozares 
speciālisti 

- Lauku dzīves vide un saimniekošana kā 
tūrisma piedāvājums 

- Eko – produkti – gardēžu tūrisms 
 
 
PĀRVALDĪBA  

- Pārrobežu sadarbība 
- Projektu finansējuma piesaiste 

 

DRAUDI 
INFRASTRUKTŪRA  
 

- Finansējuma trūkums 
 
CILVĒKKAPITĀLS  

- Cilvēkresursu samazināšanās lauku 
teritorijās 

 
 
PĀRVALDĪBA  
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STIPRĀS PUSES 
 

INFRASTRUKTŪRA  
 

- ViA kā atbalsta punkts 
- Pieejamas lētas telpas radošajiem un IT 

uzņēmumiem 
- Speciālistus piesaistoša dzīves vide 

 
CILVĒKKAPITĀLS  

- ViA speciālisti un studenti kā darbaspēks, 
jaunie uzņēmēji, atbalstošie eksperti 

 
 
PĀRVALDĪBA  

- Pašvaldību pieejamība – svarīgs faktors 
jaunajiem uzņēmējiem 

 
 
 

 
VĀJĀS PUSES 

 
INFRASTRUKTŪRA  

- Pieejamās telpas nav iekārtotas un 
atbilstošas jauno uzņēmumu vajadzībām 

 
 
 
CILVĒKKAPITĀLS  

- Izglītības piedāvājums nepietiekošs 
radošajās un IT nozarēs, eksaktajās zinātnēs 

 
 
 
PĀRVALDĪBA  

- Pašvaldībās izpratne par IT, radošajām u.c. 
jaunajām industrijām ir nepietiekama, 
trūkst zināšanu. 

 
 

IESPĒJAS 
 

INFRASTRUKTŪRA  
 

- Attīstīt optiskā tīkla, WiFi, 4G tīkla 
pieejamību ne tikai pilsētās, bet arī laukos, 
padarot tos par pievilcīgāku dzīves un darba 
vidi nozaru speciālistiem 

- Attālinātā darba potenciāls:  gan kompāniju 
(tsk. lielo un starptautisku uzņēmumu) 
speciālistiem, gan individuālajiem 
uzņēmējiem, freelanceriem. 

- Mobili atbalsta risinājumi 
- Alternatīvā enerģija 

 
CILVĒKKAPITĀLS  

- Lokālpatriotisms: novadnieki Rīgā, ārzemēs 
kā resurss – investori, eksperti, ideju un 
kontaktu piesaistītāji, iespējams, gatavi 
atgriezties 

- Arodziglītības un pētniecības lielāka sasaite 
 
PĀRVALDĪBA  

- Izglītības, uzņēmumu un pašvaldību sektoru 
sadarbība nozaru attīstībai un speciālistu 
piesaistei 

- Specializācijas virzienu noteikšana reģionālā 
mērogā 

 

DRAUDI 
 

INFRASTRUKTŪRA  
 

 
 
CILVĒKKAPITĀLS  
 

- Demogrāfija: jauniešu un speciālistu 
nepietiekamība, lai veidotos kritiskā jauno 
nozaru kritiskā masa, dēļ jauniešu 
aizplūšanas 

 
PĀRVALDĪBA  
 
 

  

4. grupa: Inovatīvās nozares (jaunie tīģeri) 



   
 

46 

 VPR Attīstības programma 2014-2020 pirmā redakcija 1.0 

SPECIALIZĀCIJAS NIŠAS, SADARBĪBAS POTENCIĀLS, EKSPORTA UN INVESTĪCIJU 

PIESAISTES POTENCIĀLS VIDZEMES REĢIONĀ 

 

1.grupa: Ražošana primāri lauku teritorijās 

 

SPECIALIZĀCIJAS UN EKSPORTA NIŠAS: 

EKO produkti un pakalpojumi: pārtika, būvniecība, izglītība, tūrisms, 

kultūrvide, rehabilitācija, nacionālo parku un dabas liegumu komerciālā potenciāla 

izmantošana 

SADARBĪBAS POTENCIĀLS: 

 Vienota reģiona zīmolvedība – Vidzemes EKO zīmols 

 VPR kā reģionāls uzņēmējdarbības un zīmolvedības koordinējošais centrs (ar 

atbilstošu valsts un pašvaldību finansējumu):  

- Vidzemes zīmolvedība un mārketings; 

- Investīciju piesaistes atbalsts 

- Uzņēmumu, produktu, partnerību datubāzes izstrāde un uzturēšana 

- Sadarbības tīklu attīstīšana 

- Ārvalstu partnerības piesaiste 

 Vienota reģionāla biznesa inkubatora izveide un darbības nodrošināšana 

 

2. grupa: Ražošana primāri pilsētu teritorijās 

SPECIALIZĀCIJAS UN EKSPORTA NIŠAS: 

 Tūrisms, sports (sporta bāzes, sporta pasākumi), mēbeles, koka izstrādājumi, 

metālapstrāde, specializēto transporta līdzekļu serviss, izplatīšana, pārtika un 

dzērieni 

 Investīciju piesaiste industriālo zonu attīstībai pilsētās: jaunu zonu izveide, esošo 

kvalitātītes uzlabošana, degradēto un piesārņoto zonu sanācija un revitalizācija – 

pielāgošana ražošanai.  

 VBII, ViA kā start-up izaugsmes punkti, mazie grantu konkursi, skolēnu izglītošana 

par uzņēmējdarbību – skolu un uzņēmumu sadarbība. 

SADARBĪBAS POTENCIĀLS: 

 Vienota tūrisma piedāvājuma un infrastruktūras attīstīšana ap Gauju 

 Sadarbība transporta infrastruktūras attīstībā 

 Attālinātā darba potenciāla attīstīšana sadarbībā ar lauku pašvaldībām: vienots 

piedāvājuma grozs speciālistiem. 

3. grupa: Tūrisms un pakalpojumi 

SPECIALIZĀCIJAS UN EKSPORTA NIŠAS: 
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 Medību tūrisms un sporta bāzes – tūrisma piedāvājums gan ziemā, gan vasarā. 

 Putnu vērošana 

 Lauku dzīvesveida un eko-pārtikas tirdziņu tūrisma maršruti 

 Ūdensceļu tūrisms 

 Pilis un muižas – liels potenciāls korporatīvajam tūrismam (konferences, korporatīvie 

pasākumi) 

 Rehabilitācijas un garīgās veselības pakalpojumi 

SADARBĪBAS POTENCIĀLS: 

 Starp novadu tūrisma (tsk. ūdens tūrisma) un velo maršruti, kopīgas tūrisma takas un 

piedāvājums – vienots mārketings 

 Slavenu dzimtu un novadnieku gadskārtējie salidojumi – festivāli, kas sekmēs 

lokālpatriotismu un jaunu iedzīvotāju un tūristu piesaisti. 

 Pārrobežu projekti (tsk. speciālistu piesaistē un apmācībā) 

 Sadarbība ar ViA speciālistiem tūrisma piedāvājuma attīstībā 

 GNP tūrisma klastera turpmāka attīstīšana 

4. grupa: Inovatīvās nozares (jaunie tīģeri) 

SPECIALIZĀCIJAS UN EKSPORTA NIŠAS: 

 ViA augstākās izglītības eksports 

 Ārvalstu novadnieki – iespējamie investori, kontaktpersonas vietējiem uzņēmējiem 

ārzemēs, uzņēmumu popularizētāji mītnes zemēs, konsultanti un eksperti 

 E-vides risinājumi 

 Eko pārtikas piedāvājums 

 Audiovizuālais sektors 

 Lielo uzņēmumu attālinātā darba filiāles reģionā 

SADARBĪBAS POTENCIĀLS: 

 Kopīgas Ekonomiskās zonas (ar loģistikas, IT, un pakalpojumu centru) izveide starp 

nozīmīgākajiem reģiona attīstības centriem – līdzīgi kā Tartu un Pierīgā; 

 ViA + ražotāju sadarbība tehnoloģisku projektu izstrādē; 

 „Co-working spaces” 

 Radošo un tradicionālo industriju ideju ģenerēšanas un tīklošanās plenēri 

 Prakšu kopienu tīklu veidošana 

 Freelanceru datubāzes izveide 

KOPSAVILKUMS PAR VIDZEMES REĢIONA SADARBĪBAS UN SPECIALIZĀCIJAS POTENCIĀLU 

EKSPORTS UN SPECIALIZĀCIJA 
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- Tūrisma piedāvājums: gan ziemas, gan vasaras sezonās – dabas tūrisms, 

tūrisms uz upēm, specialitāti nišas pakalpojumi (sports, medības, 

konferences pilīs, rehabilitācija) 

- Ražojošo industriju eksports: koka, pārtikas, metāla industrijas produkti 

- Radošās industrijas: freelance pakalpojumi, e-vides risinājumi, lielo 

kompāniju filiāles reģionā 

INVESTĪCIJU PIESAISTE 

- Diaspora kā investīciju resurss 

- Investīcijas ražošanas teritoriju infrastruktūrā attīstības centros 

- Investīcijas dzīves vides attīstībai un reģiona zīmolvedībā 

START-UP ATBALSTS 

- VBII attīstība (iespējams kā vienotam reģiona biznesa inkubatoram) 

- Pašvaldību granti 

- Co-working telpas jaunajiem uzņēmējiem un speciālistiem 

SADARBĪBAS POTENCIĀLS 

- Kopīga zīmolvedība 

- Kopīgs tūrisma pakalpojumu piedāvājums 

- Reģionālas nozīmes biznesa inkubators 

- Reģionālas nozīmes ekonomiskā zona ar loģistikas centru 

- Nozaru plenēri 

- ViA un pašvaldību +  uzņēmumu sadarbības projekti 

VPR LOMA 

Reģiona uzņēmējdarbības attīstības koordinējošs centrs: 

o Datubāze par reģiona uzņēmumiem, produkciju, statistika; 

o Investīciju un partneru piesaiste, uzņēmumu tīklošanās un 

sadarbības attīstīšana; 

o Reģiona tūrisma kopīgo projektu koordinācija; 

o Reģiona zīmolvedība 

Sagatavoja: 

Irīna Kulitāne 
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UZŅĒMĒJDARBĪBAS TEMATISKĀS DARBA GRUPAS (II) APKOPOJUMS 

 

(I) Prioritāro darbības jomu identificēšana (key action setting): 

Darbā piecās grupās, darba grupas pārstāvji, balstoties piedāvātajā VPR attīstības 

vēlamajā nākotnes situācijā 2030.g., izstrādāja prioritāros rīcības virzienus (ar 

atslēgas vārdiem). Prioritārie virzieni tika apkopoti, un dalībnieki paši balsojot par 

visiem virzieniem kopā, izvirzīja prioritātes un svarīgākos, prioritāros darba virzienus 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Vidzemes plānošanas reģionā. 

 

1. Grupa 

Prioritāte: Lielākas pievienotās vērtības radīšana 

Prioritārie darba virzieni: 

1) Tehnoloģiju attīstība; Atslēgas vārdi: zinātne, ražošana, speciālisti 

2) Produktu realizācija; Atslēgas vārdi: mārketings, loģistika, speciālisti (abi 

prioritārie virzieni savstarpēji saistīti) 

3) Specializācija & kooperācija; Atslēgas vārdi: plānošana, pārvaldība, loģistika 

4) Apmācības; Atslēgas vārdi: arodizglītība, pārkvalificēšanās, mūžizglītība 

 

2.Grupa 

Prioritāte: Lielākas pievienotās vērtības radīšana 

Prioritārie darba virzieni: 

1) Tirgus izpēte; Atslēgas vārdi: piedāvājuma dažādība, cena, loģistika, 

konkurenti, potenciālie pircēji un to pirktspēja, produkta atbilstība 

mentalitātei 

2) Sadarbība; Atslēgas vārdi: labvēlīga sadarbība ar nozares uzņēmumiem, 

resursu piegādātājiem, produktu realizētājiem, izglītības iestādēm 

3) Atbalsta veidi; Atslēgas vārdi: pašvaldības, investīcijas, inkubatori, projekti, 

nodokļi, ekonomiskais atbalsts, sociālais atbalsts (ģimene, darbinieki, 

līdzcilvēki) 
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4) Izglītība un zināšanu papildināšana; Atslēgas vārdi: kursi, pieredzes apmaiņa, 

jaunu tehnoloģiju ievešana, attiecīgai ražošanas sfērai atbilstošas apmācību 

programmas 

5) Vienota zīmolvedība; Atslēgas vārdi: reklāma, izstādes, bukleti, mājas lapas 

6) Izglītota, jauna darbaspēka piesaiste; Atslēgas vārdi: darbaspēks, darba 

apmaksa, sociālās garantijas, darba vide un kolektīvs 

 

3. Grupa 

Prioritāte: Zīmolu veidošana 

Prioritārie darba virzieni: 

1) Atpazīstamība; Atslēgas vārdi: reklāma, dizains, marķējums, sauklis, 

identitāte 

2) Identitāte; Atslēgas vārdi: unikalitāte, pievienotā vērtība 

3) Kvalitāte; Atslēgas vārdi: zināšanas, jaunu tehnoloģiju apguve, attieksme 

4) Pieejamība; Atslēgas vārdi: sadarbība, loģistika, Vidzemes dienas, e-vide 

5) Ilgtspējība; Atslēgas vārdi: popularizēšana, stabilitāte 

 

4.Grupa 

Prioritāte: Izglītības un uzņēmējdarbības sasaiste 

Prioritārie darba virzieni: 

1) Profesionālā ievirze; Atslēgas vārdi: informēšana, sadarbība, dabas zinātnes 

2) Mācību programmu pilnveide; Atslēgas vārdi: starpdisciplinārs piedāvājums, 

skolu sadarbība, uzņēmēju iesaiste, elastība, izpēte 

3) Prakses iespējas; Atslēgas vārdi: atbalsts, stipendijas, piedāvājums 

4) Zināšanu pārnese; Atslēgas vārdi: amatniecība, dizains, neformālā izglītība, 

finansiāls atbalsts 

5) Mūžizglītība; Atslēgas vārdi: pārprofilēšanās, NVA programmu atbilstība, 

centrs, izpēte 

 

5.Grupa 

Prioritāte: izglītības un uzņēmējdarbības sasaiste 
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Prioritārie darba virzieni: 

1) Attīstīt izglītības un uzņēmējdarbības sasaisti; Atslēgas vārdi: mācību vizītes 

uzņēmumos, stipendijas specializācijas jomās, atviegloti nosacījumi skolēnu 

darbam un apmeklējumam uzņēmumos, pamatskolā visās izglītības 

programmās praktiskās daļas 

2) Arodskolu specializācija un prestiža celšana; Atslēgas vārdi: plānveida 

sadalījums, pašvaldību, izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbība 

3) Apzināt uzņēmēju vajadzības pēc speciālistiem; Atslēgas vārdi: aptaujas, visu 

veidu komunikācija gan rakstiski, gan klātienē 

4) Skolēnu prakses vietas; Atslēgas vārdi: apmaksāts darbs praksē, 

ieinteresētības palielināšana 

5) Reģionāla informācijas platforma; Atslēgas vārdi: potenciālās darba vietas 

reģionā, uzņēmēju pieprasījuma apkopojums 

 

Balsojuma rezultātā izvirzītie stratēģiski prioritārie darba virzieni: 

 TEHNOLOĢIJU UN PRODUKTU ATTĪSTĪŠANA UN REALIZĀCIJA TIRGŪ UN TO 
SEKMĒJOŠI ATBALSTA INSTRUMENTI 

 IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU PĀRNESE UZ UZŅĒMUMIEM, UN ATBILSTOŠA 
DARBASPĒKA SAGATAVOŠANA UN UZŅĒMĒJSPĒJU ATTĪSTĪŠANA 

 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪŠANA VIDZEMES REĢIONĀ CAUR 
SADARBĪBU, SPECIALIZĀCIJU UN ATBALSTA INSTRUMENTIEM 

 REĢIONĀLA ZĪMOLVEDĪBA 

 REĢIONĀLA INFORMĀCIJAS PLATFORMA (UZŅĒMUMU, TIRGUS UN 
DARBASPĒKA IZPĒTE) 

 

(II) Prioritāro rīcību un aģentu noteikšana stratēģisko prioritāšu ietvaros (back 

casting): 

Darbs piecās grupās, katrai grupai strādājot vienas izvēlētās prioritātes ietvaros. 

Grupas izvirzīja vēlamo sasniegto nākotni katrā no prioritātēm 2030.g, un tad 

izvirzīja būtiskākos soļus (veicamās darbības), no 2014. Līdz 2030. g. šīs vēlamās 

situācijas sasniegšanai. Soļi tika izvirzīti atpakaļejoši t.i. sākot no 2030. Un līdz 

2014.g., pēc principa: „kas tika izdarīts laika posmā no iepriekšējā atskaites gada, lai 

mēs būtu sasnieguši šobrīd vēlamo situāciju, konkrētajā gadā? ”. Atbilstoši 
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investīciju plānam, soļi tika iedalīti pēc atskaites gadu sadalījuma 2014., 2017., 

2020., 2030. Katrā solī grupas iezīmēja arī atbildīgās organizācijas par soļu izpildi. 

 

 

 

1. TEHNOLOĢIJU UN PRODUKTU ATTĪSTĪŠANA UN REALIZĀCIJA TIRGŪ UN 
TO SEKMĒJOŠI ATBALSTA INSTRUMENTI 

Vēlamā nākotne 2030.g.:  

 Augstas kvalitātes automatizēti ražoti plaša pieprasījuma produkti, plaša 
informācijas pieejamība par to realizāciju, pašu produktu un loģistiku. 
 

Gads Prioritārās darbības Atbildīgie 

2014  Tirgus izpēte; 

 Darbaspēka apzināšana; 

 Izglītības un apmācību programmu 
reorganizācija 

uzņēmēji, valsts, 

VPR 

2017  Investīcijas (tsk. ārvalstu) 

 Valsts un uzņēmēju projektu īstenošana 

 Jaunu izglītības programmu ieviešana 

 Sadarbības attīstība un kooperācija starp 
uzņēmumiem 

uzņēmēji, valsts, 

VPR 

2020  Ieviestas jaunas tehnoloģijas un atbilstoši 
apmācīts darbaspēks 

 Izveidots reģionāls uzņēmēju un biznesa 
sadarbības centrs 

valsts, 

pašvaldības, 

uzņēmēji 

2030  Paplašināts produkcijas noiets eksporta tirgos uzņēmēji 

 

2. IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU PĀRNESE UZ UZŅĒMUMIEM, UN ATBILSTOŠA 
DARBASPĒKA SAGATAVOŠANA UN UZŅĒMĒJSPĒJU ATTĪSTĪŠANA 

Vēlamā nākotne 2030.g.:  

Darba tirgū ir līdzsvars un apmierinātība starp darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu 

reģionā. 

Gads Prioritārās darbības Atbildīgie 
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2014  Izpēte 

 Izglītības un apmācību programmu izstrāde 

 Skolu un uzņēmēju sadarbības platformas 
izveide 

VPR, skolas, 

uzņēmēji 

2017  Pilotprojektu īstenošana uzņēmēji, skolas 

2020  Izveidota un strādājoša reģionālā informācijas 
platforma 

 Sāk darboties starpdisciplinārā izglītības 
platforma 

VPR, IZM, skolas, 

uzņēmēj, 

pašvaldības 

2030  Līdzsvars starp pieprasījumu un piedāvājumu 
darba tirgū 

valsts 

 

3. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪŠANA VIDZEMES REĢIONĀ CAUR 
SADARBĪBU, SPECIALIZĀCIJU UN ATBALSTA INSTRUMENTIEM 

Vēlamā nākotne 2030.g.:  

Apmierinātība uzņēmējdarbības vidē reģionā 

Gads Prioritārās darbības Atbildīgie 

2014  Valsts un reģionālā politika 

 Infrastruktūras plānošana 

 Projektu izstrāde un finansējuma piesaiste 

 Uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu izveide 

 Uzņēmējdarbības ideju attīstīšana 

valdība, VPR, 

pašvaldības, EM, 

uzņēmumi, NVO, 

privātpersonas, 

izglītības 

iestādes 

2017  Tiek veidota uzņēmējdarbības atbalsta 
infrastruktūra 

 Veikta tirgus izpēte 

 Tehnoloģiju izvēle 

 Ir noteikti specializācijas virzieni 

 Tiek veikta līdzekļu piesaiste 

pašvaldības, 

valsts, 

uzņēmumi, 

zinātniskās 

institūcijas, 

bankas, biznesa 

inkubatori, VPR 

2020  Ir uzbūvētas ražotnes 

 Sakārtota uzņēmējdarbībai svarīgā 
infrastruktūra 

 Izveidota sadarbība starp uzņēmumiem, 
izglītības iestādēm un pašvaldībām 

uzņēmumi, 

pašvaldības, 

VPR, izglītības un 

zinātniskās 

institūcijas 
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2030  Reģionā strādā stabilu uzņēmumu, kas ir videi 
draudzīgi un tehnoloģijās balstīti 

Visi minētie 

 

4. REĢIONĀLA ZĪMOLVEDĪBA 

Vēlamā nākotne 2030.g.: 

Vidzemes reģiona zīmols atpazīstams gan Latvijā, gan Eiropā 

Gads Prioritārās darbības Atbildīgie 

2014  Zīmola izstrāde (dizains, sauklis, devīze) 

 Tirgus izpēte 

 Situācijas analīze 

 Investīciju piesaiste zīmolvedībai (ES fondi, 
privātie investori) 

 Zīmolvedības stratēģijas izstrāde 

VPR, pašvaldību 

uzņēmējdarbības 

un attīstības 

nodaļas, biznesa 

inkubatori, 

sociālo pētījumu 

aģentūras, 

uzņēmēju 

asociācijas 

2017  Jaunu tehnoloģiju un zināšanu pielietošana 
zīmolvedībā 

 Attieksme, pievienotās vērtības radīšana uz 
izcelšana 

 Sabiedrības un uzņēmēju apzināšana un 
iesaistīšana zīmolvedības stratēģijā 

 Loģistikas jautājumi 

VPR, biznesa 

inkubatori, 

uzņēmēju 

asociācijas 

2020  Reģiona zīmols ir atpazīstams Vidzemē un citos 
reģionos 

 Zīmola stabilitāte, jaunu produktu un 
pakalpojumu piesaistīšana tam 

 Reklāma, sadarbības stratēģija ar iesaistītajām 
pusēm 

VPR, reklāmas 

aģentūras, 

pašvaldības, LPS 

2030  Zīmols ir atpazīstams Vidzemē, Latvijā un Eiropā 

 Tas asociē reģionu un tā produktus kā 
pārbaudītus, kvalitatīvus un unikālus 

VPR 

 

5. REĢIONĀLA INFORMĀCIJAS PLATFORMA (UZŅĒMUMU, TIRGUS UN 
DARBASPĒKA IZPĒTE) 

Vēlamā nākotne 2030.g.: 
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Reģionā efektīvi darbojas informācijas platforma ar plašu steikholderu iesaisti 

Gads Prioritārās darbības Atbildīgie 

2014  Lēmums par reģionālās informācijas platformas 
izveidi 

 Steikholderu apzināšana un iesaiste platformas 
izveidē (pašvaldības, uzņēmēji, izglītības 
iestādes) 

 Platformas darbības princips un finansēšanas 
modelis (budžets, ES fondi) 
 

 

 

VPR, pašvaldības 

2017  Datubāzes programmatūras izveide 

 Speciālistu piesaiste izveidei un uzturēšanai 

VPR (kā 

koordinators), 

pašvaldības, LPS 

2020  Datubāzes izveide un popularizēšana 

 Apmācības tās lietošanā 

 Datubāzes atjaunošana un papildināšana 

VPR, IT 

uzņēmumi 

2030  Efektīgi darbojas reģionālā datubāze un 
informācijas platforma, kurā iesaistīti uzņēmēji, 
izglītības iestādes, pašvaldības, valsts iestādes, 
fiziskās personas 

VPR, 

pašvaldības, LPS, 

datubāzes 

uzturētājs 

 

 

KOPSAVILKUMS 

Vidzemes reģionā uzņēmējdarbības vides uzlabošana ir primāri svarīgs mērķis. Būtiska tās 

komponente ir jaunu produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu attīstīšana un virzīšana mērķa 

tirgos. Lai tas būtu iespējams un notiktu pēc iespējas efektīgi, ir nepieciešams stratēģiski 

attīstīt starp-sektoru sadarbību: uzņēmumi + izglītības un zinātnes institūcijas+  publiskais 

sektors. Būtiska prioritāra rīcība tādēļ ir izglītības un zināšanu pārneses attīstīšana no 

zinātnes un izglītības institūcijām uz reģiona uzņēmumiem no vienas puses, un atbilstošu 

speciālistu, kā arī uzņēmējspēju attīstīšana skolās, profesionālajās izglītības iestādēs un 

augstākās izglītības iestādēs no otras puses. Ir nepieciešams apzināt uzņēmumu vajadzības 

pēc darbaspēka, un sadarbībā ar uzņēmumiem, efektivizēt izglītības piedāvājumu, lai tas pēc 

iespējas vairāk atbilst uzņēmumu pieprasījumam. Uzņēmējdarbības vides attīstīšana reģionā 

var notikt caur sadarbību, specializāciju un atbilstošu atbalsta instrumentu izveidi. Lai 

sekmētu speciālistu, investoru piesaisti un eksportu, ļoti būtiski ir attīstīt reģionā vienotu 
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stratēģiju vietas, produktu un pakalpojumu zīmolvedībai. Zīmola izstrādē un zīmolvedības 

īstenošanā īpaši svarīga ir plaša steikholderu iesaiste, ar uzsvaru uz privātā sektora – 

uzņēmumu – iesaisti zīmola attīstība. Saistīti ar šo, būtisks atbalsta pasākums ir arī iespēja 

izveidot vienotu, VPR koordinētu informācijas platformu un datubāzi, kura pamatā būtu 

fokusēta uz darbaspēka pieprasījuma un piedāvājumu salāgošanu, informācijas apkopošanu 

par reģiona uzņēmējiem un to specializāciju, darbam ar iespējamiem investoriem. 

Kopumā ir redzams uzsvars uz: 

- Zināšanu ekonomikas attīstību reģionā ar fokusu uz specializāciju un eksportu; 

- Privātā un publiskā sektora sadarbību; 

- Atbilstošas speciālistu bāzes sagatavošanu; 

- Reģionāli koordinējošu rīcību nepieciešamību (datu bāze, zīmolvedība); 

- Nepieciešamību veikt tirgus, pieejamo speciālistu, specializācijas un eksporta nišu 

padziļinātu izpēti. 

Lai gan „cietās” infrastruktūras attīstība, investoru piesaiste un start-up atbalsta pasākumi 

netika izdalīti kā atsevišķi prioritāri virzieni – šie jautājumi ir noteikti jāiekļauj stratēģiskajos 

dokumentos, un jārisina kontekstā ar izvirzītajiem pieciem prioritārajiem virzieniem. 
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6. pielikums TEMATISKO DARBA GRUPU PREZENTĀCIJAS 
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