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Daba un 
infrastruktūra 

Zināšanas  
 

Identitāte Cilvēks un 
sabiedrība 

Teritoriālais kapitāls 

Attīstības dilemmas: 
demogrāfiskā situācija  
reģionālā ekonomika  
klimata pārmaiņas  
enerģētika  
transports un pieejamība  
lauku attīstības modeļi  
sabiedrības sociālo un kultūras 
vērtību pārmaiņas  
pārvaldība 
 

“Lauku reģionu pievilcīga tēla 
veidošana” (Trans-In-Form)  
 

Kā palielināt  
mazu pilsētu un lauku  

pievilcību? 
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Kas nosaka teritoriju nākotnes attīstību?  

Mūsu teritoriālais  
Kapitāls 
Daba, infrastruktūra,  
zināšanas, cilvēks,  
sabiedrība, identitāte 
 

Mūsu attīstības vērtības 
konkurences vērtības  
kohēzijas vērtības 
optimālais scenārijs 

Mūsu stratēģiskās  
nostādnes  

neko nedarīt,  
būt par nākotnes noteicēju,  

adaptēties,  
piedalīties spēlē   

Virzītājspēki (enerģijas cenas, klimata izmaiņas, tehnoloģiju attīstība, 
nacionālā pārvalde, ES) 



4 Stratēģiskās nostādnes neskaidrības 
apstākļos 

Neko nedarīt Rīkoties
Status-quo

Būt par nākotnes 
noteicēju 

Adaptēties  Piedalīties spēlē

Turpinās 
pastāvošās tendences 

Vidzemes scenāriji 

Dažos gadījumos-
pretošanās 
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Adaptēšanās stratēģija 
•  Kombinētas iekšējās un 
ārējās attīstības pieejas 

•  Specializācija, 
produktivitāte un 
pievienotās vērtības 
veidošana 

•  Sociālā kapitāla 
uzkrāšana (sadarbība)  

•  Zināšanu apmaiņa  

Adaptēšanās  
spēja 

Jūtīgums  Pakļaušanās 
iedarbībai  
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Rekomendācijas pārvaldei 
•  Saskaņotība attīstības politiku ieviešanā.  
•  Vidzemes plānošanas reģiona koordinējošā loma. Valsts līmenī 

nepieciešams vienoties par plānošanas reģionu kapacitātes palielināšanu, 
paplašinot to funkcijas, pieejamo finansējuma bāzi. 

•  Konkrētākas pilsētu un novadu attīstības programmas. Veidojot 
pašvaldību attīstības programmas, kritiskāk jāizvērtē katras pašvaldības 
salīdzinošās priekšrocības un trūkumi. Mazāk deklarāciju, konkrētākus 
rezultātus.  

•  Aktīva iedzīvotāju iesaiste. Pašvaldībām jāveic aktīva dažādu iedzīvotāju 
grupu, uzņēmēju un augstskolu iesaistīšana pašvaldības līmeņu politiku, 
attīstības plānu izstrādē un ieviešanā,  

•  Plānošanas dokumentu ieviešanas kontrole. Lielāka uzmanība nekā līdz 
šim jāpievērš dažādu plānošanas dokumentu ieviešanas kontrolei. 

•  Jāpalielina ES projektu ilgtspēja. Jānodrošina ES projektu rezultātu 
ilgtspējīga izmantošana. 



7 Pārvaldes loma teritoriālā kapitāla 
stiprināšanā  

Dabas un 
infrastruktūras 
platformas 

Zināšanu  
platformas 

Identitāšu 
platformas 

Sociālās  
platformas 

Pieprasījumu stimulējošās politikas  

Piedāvājumu veidojošās politikas, kas  
bagātina teritoriālo kapitālu   

Alternatīvas publiskajam finansējumam 
Ārvalstu tirgu apgūšana 
Stimuli jaunām ražošanas pieejām 
Gudri sabiedriskie iepirkumi 

 
Sadarbības tīkli (sociālais kapitāls)  
Zināšanu apmaiņa 
Līdzsvarota teritoriālā kapitāla 
attīstība 
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Rekomendācijas dabas un 
infrastruktūras platformai  
•  Nodrošināt Vidzemes derīgo izrakteņu un koksnes resursu 

ilgtspējīgu izmantošanu.   
•  Izstrādāt reģiona adaptācijas stratēģiju klimata pārmaiņām. 
•  Izglītot mežu un lauksaimniecības zemju īpašniekus par 

klimata pārmaiņu ietekmi uz viņu darbības nozari. 
•  Uzlabot aizsargājamo teritoriju pievilcīgumu ilgtspējīgas 

uzņēmējdarbības veidiem. 
•  Reģionam un pašvaldībām turpināt aktīvi piesaistīt valsts un 

ES fondu finansējumu transporta, enerģētikas un sakaru 
infrastruktūras uzlabošanai. 

•  Samazināt ceļā pavadīto laiku no lauku teritorijām uz 
centriem un no Vidzemes pilsētām līdz Rīgai. 
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Rekomendācijas zināšanu platformai  
•  Izstrādāt Vidzemes reģiona uzņēmējdarbības klasteru 

politiku. 
•  Uzlabot reģiona profesionālo izglītības iestāžu sagatavoto 

speciālistu zināšanu un prasmju kvalitāti. 
•  Stiprināt ciešāku biznesa inkubatoru un izglītības iestāžu 

sadarbību, veicinot inovāciju un zināšanu pārnesi un 
veidojot uzņēmēju prasībām atbilstošu izglītības 
piedāvājumu. 

•  Attīstīt zināšanu bāzi perspektīvajās nozarēs – derīgo 
izrakteņu pārstrādē un augstas pievienotās vērtības 
kokapstrādē. 

•  Attīstīt specifisku starpdisciplināru izglītības piedāvājumu 
nišas, piemēram, industriālo dizainu, alternatīvo enerģijas 
sistēmu inženieriju. 
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Rekomendācijas sociālajai platformai  
•  Mērķtiecīgi piesaistīt jaunus, kompetentus cilvēkus no citiem 

Latvijas reģioniem un lielajām pilsētām. 
•  Veicināt diskusiju starp dažādām kultūrām un sabiedrības 

grupām, katrai no tām saglabājot savu identitāti. 
•  Informēt iedzīvotājus par dažādām kultūrām un to pieredžu 

izmantošanas iespējām, lai mazinātu bailes no nezināmā un 
atšķirīgā. 

•  Sadarbībā ar dažādām iesaistītajām pusēm veidot 
mērķtiecīgu kvalificēto migrantu piesaistīšanas un 
integrācijas pasākumu kompleksu 

•  Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un palielināt preventīvās 
veselības aprūpes lomu. 

•  Popularizēt pozitīvos attīstības un sadarbības piemērus, 
dalīties pieredzē. 
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Rekomendācijas identitāšu 
platformai  
•  Vietu tirgvedības stratēģijās veicināt vietas identitāti un 

emocionālo piesaisti. 
•  Uzlabot tradicionālo izstrādājumu eksportspēju. 
•  Integrēt reģionālo un vietas vārdu nesošos produktus 

vietas zīmolvedības stratēģijās. 
•  Tematiskie pasākumi vietējā tūrisma attīstīšanā, kas 

vērsts uz citu reģionu iedzīvotāju ilgtermiņa piesaisti.  
•  Veicināt dažādus neformālo saikņu un sociālos 

tīklojumus (kori, deju kolektīvi, sporta klubi, mednieku 
kolektīvi, u.c.). 

•  Izmantot kultūras mantojumu un latviskās dzīvesziņas 
elementus tūrisma produktu veidošanā, izcelt reģionālās 
īpatnības. 

•  Mudināt vidzemniekus apzināties sevi kā Eiropas un 
pasaules iedzīvotājus. 
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Privātīpašums Smiltenes novadā. Foto: A.Klepers 

Vai šāda pieeja 
palīdzēs 
attīstīties 
Vidzemes 
vietām?  



13 
Oulu 
iedzīvotāju 
piesaistes 
mājas lapa  

Dzīvot 
Studēt 

Veidot uzņēmumu  
Apciemot 

Īpaša sadaļa 
imigrantiem 
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Pilsētas pievilcības radīšanas centieni. Cēsu piemērs, 2010. Foto: A.Klepers 
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Ne tikai infrastruktūra, bet attīstībā ieinteresēti iedzīvotāji. Gulbene, 2009. Foto: A.Klepers 
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Vietu mārketings un 
zīmolvedība 
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Ārējās zināšanas 
Pētnieciskie ziņojumi
Citu reģionu scenāriji
Datu bāzes ar datiem
Attīstības teorijas 

Vietējās zināšanas
Nozares ekspertu 
intervijas
Scenāriju stāstu seminārs 
Semināri plānotājiem
Radošā darbnīca
Jauniešu aptauja

Vidzemes scenāriji 

Scenāriji skaidrāk 
parāda iespējamos  
rīcības virzienus  
 
 
Stratēģija ir nākošais 
solis. Tā skaidri definē 
vēlamo virzienu 

Scenāriju izmantošana: 
Palīgmateriāls novadu un pilsētu 
attīstības programmu izstrādei  
Pamats Vidzemes plānošanas 
reģiona attīstības programmas 
atjaunināšanai  
Projektu pieteikumiem 
Diskusijas dokuments nozaru 
attīstības plānošanai 
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2011.06.29 

Ja vēlies zināt savu nākotni, tad aplūko 
sevi tagadnē, jo tā ir cēlonis tavai 

nākotnei.” 
 

Buda 
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www.vidzeme.lv 
 
Scenāriju īsais ziņojums   
Scenāriju analītiskais 
ziņojums 
Jauniešu aptauja 
Raksti 
Prezentācijas  
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