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Ievads
Kas ir Rīcību plāns?
Vidzemes plānošanas reģiona Rīcības plānā - īstenojamo aktivitāšu sarakstā iekļautas aktivitātes, kuras iniciators ir Reģiona administrācija. Reģiona administrācija šīs
aktivitātes īsteno patstāvīgi vai sadarbībā ar valsts, pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām vai komersantiem.
Aktivitātes veido Vidzemes plānošanas reģiona rīcību plānu 2014.-2020.gadam. Aktivitātes ir definētas, balstoties uz Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmā
2014.-2020.gadam noteiktajām prioritātēm, mērķiem, uzdevumiem un rīcībām.
Aktivitātes, kuras nav iekļautas šajā aktivitāšu sarakstā, bet kuru iniciators ir reģiona pašvaldības, NVO un komersanti, ir atbalstāmas un reģiona administrācija var tajās
līdzdarboties, ja vien tās ir atbilstošas reģiona attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, mērķiem, uzdevumiem un rīcībām. Lai nodrošinātu sasaistes uzskatāmību,
visas aktivitātes ir strukturētas atbilstoši to sasaistei ar vidēja termiņa attīstības prioritātēm.

Kā lasīt Rīcību plānu?
Rīcību plāns strukturēts pēc vidēja termiņa prioritātēm. Rīcību plānā informatīvi vieglākai lasīšanai ir ietverti Mērķi 2020 un vidēja termiņa prioritātei atbilstošie rīcību
virzieni. Savukārt rīcību virzieniem definēti uzdevumi 2015-2020, kas ir attiecināmi uz dažādām institūcijām Vidzemes plānošanas reģionā, uzdevumiem norādīti atbildīgie.
Rīcību plāna darbība ir tāda, kuru var īstenot Reģiona administrācija atbilstoši noteiktajai funkcijai un Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas uzstādījumiem. Ja
konkrētās aktivitātes īstenošana ir lietderīga sadarbībā ar citām institūcijām, tad tās ir norādītas kolonnā „Īstenotājs”, tomēr šo citu institūciju iesaistei aktivitātes
īstenošanā ir rekomendējošs jeb brīvprātīgs raksturs. Aktivitāte var tikt īstenota kā darbība, ko ikdienā veic Reģiona administrācija, vai arī kā projekts, kuru vada kā vadošais
partneris vai piedalās kā partneris Reģiona administrācija.
Laika periods ir norādīts indikatīvs, un tas var mainīties atkarībā no pieejamā finansējuma.
Finanšu avoti lielākajai daļai aktivitāšu ir pieejami pēc atklāta konkursa principiem. Tās aktivitātes, kuru īstenošanai nav garantēts finansējums, bet tas ir atkarīgs no
Reģiona administrācijas iespējām šādu finansējumu piesaistīt, ir atzīmētas ar (*). Finanšu avots var būt Reģiona administrācijas budžets (B), Vidzemes plānošanas reģiona
pašvaldību mērķdotācijas (P), ESIF finansējums atbilstoši Darbības programmai „Izaugsme un nodarbinātība” (DP), ESIF finansējums teritoriālās sadarbības programmu
ietvaros (ETS), u.c.
Iznākuma rādītājs ir izmērāms iznākums, kas jāsasniedz darbības īstenošanas rezultātā.
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Saīsinājumu saraksts
AER – atjaunojamie energoresursi

NVD – Nacionālais veselības dienests

AP – attīstības prioritāte

NVO – nevalstiskās organizācijas

ATD – Autotransporta direkcija

P - Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību mērķdotācijas

B - Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas budžets

RV - rīcības virzieni

DAP – Dabas aizsardzības pārvalde

SM – Satiksmes ministrija

DP - Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”

SPKC – Slimību profilakses un kontroles centrs

EE – energoefektivitāte

t.sk. – tai skaitā

EM – Ekonomikas ministrija

TAVA – Tūrisma attīstības valsts aģentūra

ESIF – Eiropas Savienības investīciju fondi

U – uzdevums

ETS - Eiropas teritoriālās sadarbības programma

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

IUB – Iepirkumu uzraudzības birojs

VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

VKKF – Valsts Kultūrkapitāla fonds

KM – Kultūras ministrija

VKPAI - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

VM – Veselības ministrija

LLKC - Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

VPR – Vidzemes plānošanas reģions

LM – Labklājības ministrija

VREA – Vidzemes reģionālā enerģētikas aģentūra

LVC – Latvijas Valsts ceļi

ZM – Zemkopības ministrija

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra
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Vidēja termiņa AP 1.1.: Darba tirgus prasmju un uzņēmējspējas attīstība
Mērķi 2020
 Paaugstināt iedzīvotāju nodarbinātību
 Veicināt darba tirgus un izglītības ciešāku sasaisti
Rīcības virzieni (RV)
 Izglītības, prasmju un mūžizglītības piedāvājuma atbilstība darba tirgus prasībām:
a) Darba tirgus vajadzību un uzņēmējspēju attīstības integrācija izglītības saturā
b) Ar reģiona specializācijas jomām saistīto kompetenču integrācija profesionālās un augstākās izglītības saturā
 Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte
a) Strādājošo apmācības kvalifikācijas paaugstināšanai vai pārkvalifikācijai uzņēmumos un nozaru darba devēju organizācijās
b) Dažādu vecuma grupu nodarbinātības paaugstināšana
Uzdevumi 2015-2020
Uzdevuma atbildīgie
1.1.1.Ciešāk integrēt izglītības saturā darba tirgus vajadzības un uzņēmējspēju
VPR, reģiona izglītojošie centri
attīstību
1.1.2.Ciešāk integrēt profesionālās un augstākās izglītības saturā ar reģiona
specializācijas jomām saistītās kompetences

VPR, profesionālās un augstākās izglītības iestādes, uzņēmēji, uzņēmēju
organizācijas

1.1.3.Atbalstīt strādājošo apmācības kvalifikācijas paaugstināšanu vai pārkvalifikāciju
uzņēmumos un nozaru darba devēju organizācijās, tai skaitā
veicinot dažādu vecuma grupu nodarbinātību

Labklājības ministrija sadarbībā ar plānošanas reģionu, pašvaldībām un
komersantiem

Darbības

Īstenotājs

1.Profesionālās izglītības programmu piedāvājuma
plānošana reģiona līmenī, atbilstoši reģiona specializācijas
jomām, balstoties uz izglītības piedāvājuma un darba tirgus
tendenču pētījuma rezultātiem. (*)
U 1.1.1
U 1.1.2

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām un
profesionālās izglītības iestādēm

Laika
periods
2016.-2020.

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

ETS

 Veikts pētījums
 Noorganizēti semināri

5

VPR Attīstības programma 2014-2020 trešā redakcija RĪCĪBU PLĀNS

Darbības

Īstenotājs

Laika
periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

Reģiona administrācija
sadarbībā ar augstākās izglītības
un pētniecības institūcijām,
nozaru asociācijām un
uzņēmēju organizācijām

2016.-2020.

VRP
P

 Sagatavoti informatīvi
ziņojumi
 Izveidota datu bāze

Reģiona administrācija, reģiona
pieaugušo izglītības iestādes

2015.-2020.

DP
ETS

 Noorganizēti semināri

Reģiona administrācija, reģiona
pieaugušo izglītības iestādes

2018.-2020.

 Noorganizētas apmācības
 Apmācītas personas

5. Esošo un plānoto pētniecības un inovāciju attīstīšanas
atbalsta instrumentu potenciāla izmantošana. (*)
U 1.1.1
U 3.1.2
6. Pieaugušo izglītības veicināšana un jaunu apmācību
programmu, metodisko mācību materiālu izveides
veicināšana (fokuss uz reģiona vajadzībām). (*)
U 1.1.3

Reģiona administrācija, reģiona
izglītojošie un pētniecības centri

2016.-2020.

ETS
Norvēģijas/Šveices
finanšu
instruments
Jauniešu garantiju
fonds
ETS

Reģiona administrācija,
pašvaldības, reģiona izglītojošie
centri

2016.-2020.

ETS

7. Nodarbinātības veicināšanas koordinējošie pasākumi
strādājošo un darba meklētāju profesionālo kompetenču
pilnveidei. (*)
U 1.1.3

Reģiona administrācija
sadarbībā ar IZM, darba
devējiem, pašvaldībām, LM,
NVA, VIAA

2015.-2020.

DP
ETS

U 3.1.2
2. Apsekot izglītības piedāvājuma un darba tirgus situāciju
reģiona līmenī, apkopojot esošo pētījumu rezultātus par
reģiona izglītības piedāvājumu un darba tirgus attīstības
tendencēm, regulāri sagatavojot ziņojumus par reģiona
darba tirgus attīstības tendencēm
U 1.1.1.
U 1.1.2
3. Mūžizglītības un pieaugušo izglītības piedāvājuma
pilnveidošana Vidzemē. (*)
U 1.1.1.
U 1.1.3
4. Jauniešu brīvā laika piepildīšana ar kvalitatīvām
aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu potenciāla izmantošanu
uzņēmējdarbības attīstīšanā. (*)
U 1.1.1

 Noorganizēti informatīvi
pasākumi
 Veiktas konsultācijas,
apmācības un semināri
 Pārskatītas un pilnveidotas,
aprobētas izglītības
programmas
 Uzlabota programmu
pieejamība e-vidē
 Veiktas konsultācijas,
semināri
 Noorganizēti publicitātes
pasākumi
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Vidēja termiņa AP 2.1.: Veselība
Mērķi 2020
 Uzlabot iedzīvotāju veselību ietekmējošos paradumus
 Uzlabot veselības pakalpojumu pieejamību
Rīcības virzieni (RV)
 Veselības un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība:
a) Primārās un sekundārās veselības pakalpojumu pieejamība
b) Profilakses pasākumi un agrīna slimību diagnostika
 Veselīgs dzīvesveids:
a) Veselīga dzīvesveida popularizēšana
b) Fizisko aktivitāšu veicināšana
 Jaunu pakalpojumu attīstība:
a) Rehabilitācijas pakalpojumu izveide un attīstība
b) Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība
Uzdevumi 2015-2020
2.1.1. Uzlabot primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību
reģiona iedzīvotājiem

Uzdevuma atbildīgie
Ārstniecības iestādes sadarbībā ar pašvaldībām, VM un NVD, plānošanas
reģionu, komersantiem, medicīnisko pakalpojumu sniedzējiem

2.1.2. Veicināt iedzīvotāju profilakses pasākumus un agrīnu slimību diagnostiku

SPKC sadarbībā ar VM, plānošanas reģioniem, Ārstniecības iestādēm,
pašvaldībām, biedrībām un nodibinājumiem

2.1.3. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā

Pašvaldības sadarbībā SPKC, plānošanas reģionu, VM, ārstniecības iestādēm
un medicīnas pakalpojumu sniedzējiem,biedrībām un nodibinājumiem,
komersantiem

2.1.4. Veicināt iedzīvotāju fiziskās aktivitātes

Pašvaldības sadarbībā ar plānošanas reģionu, biedrībām un nodibinājumiem

2.1.5. Atbalstīt jaunu pakalpojumu izveidi un attīstību

Ārstniecības un rehabilitācijas iestādes sadarbībā ar pašvaldībām un reģiona
administrāciju, VM, NVD
7
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Darbības

Īstenotājs

1. Pakalpojumu fiziskās pieejamības veicināšana, pielāgojot
transporta sistēmas, t.sk. sabiedriskā transporta maršrutus.
U 2.1.1
U 2.2.3
U 5.1.2
2. Profilakses un diagnostikas pasākumu veicināšana. (*)
U 2.1.2
U 2.1.4

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām un
ārstniecības iestādēm, ATD, SM

3. Sabiedrības informēšanas programmas par veselīgu
dzīvesveidu un veselīga dzīvesveida popularizēšanas
pasākumi. (*)
U 2.1.3
U 2.1.4
4. Vietējās veselīgās un augstvērtīgās pārtikas patēriņa un
labās ražošanas prakses popularizēšana. (*)
U 2.1.3

Laika
periods
2015.-2020.

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

B
Valsts budžets
P

 Izstrādāti vai uzlaboti
sabiedriskā transporta
maršruti un kustības saraksti

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām,
ārstniecības iestādēm un
nevalstiskajām organizācijām
Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām, VM,
SPKC, izglītības iestādēm,
nevalstiskajām organizācijām

2016-.2020.

DP
ETS

 Noorganizētas informatīvās
kampaņas

2016.-2020.

DP
ETS

 Noorganizētas informatīvās
kampaņas

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām,
izglītības iestādēm un Latvijas
augstvērtīgas un veselīgas
pārtikas klasteri

2015.-2020.

ETS

 Noorganizētas informatīvās
kampaņas
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Vidēja termiņa AP 2.2: Sociālā drošība
Mērķi 2020
 Uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību
Rīcības virzieni (RV)
 Sociālo pakalpojumu pieejamība:
a) Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana
b) Sociālo pakalpojumu pārvaldības uzlabošana
 Iedzīvotāju drošumspēja un vienlīdzīgas iespējas
a) Sociāli atstumto un riskam pakļauto sabiedrības grupu iekļaušanās sabiedrībā
b) Iedzīvotāju drošumspējas paaugstināšana
Uzdevumi 2015-2020
Uzdevuma atbildīgie
2.2.1. Nodrošināt dzīvesvietā institucionālai aprūpei alternatīvus sociālos
Plānošanas reģions sadarbībā ar LM, pašvaldībām un ilgstošās aprūpes
pakalpojumus, ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus personām ar invaliditāti
institūcijām, biedrībām un nodibinājumiem, sociālo pakalpojumu
un bērniem un veicinot sabiedrības attieksmes maiņu
sniedzējiem
2.2.2. Uzlabot sociālo pakalpojumu pārvaldību un kvalitāti reģionā

Plānošanas reģions sadarbībā ar LM, pašvaldībām un ilgstošās aprūpes
institūcijām, biedrībām un nodibinājumiem, sociālo pakalpojumu
sniedzējiem, Sociālo pakalpojumu resursu centru

2.2.3. Veicināt sociāli atstumto un riskam pakļauto sabiedrības grupu iekļaušanos
sabiedrībā

Plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām

2.2.4. Veicināt iedzīvotāju drošumspējas paaugstināšanos
Darbības
1. Deinstitucionalizācijas plāna izstrāde un ieviešana, kas
paredz palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai
videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar

Pašvaldības sadarbībā ar NVO, biedrībām un nodibinājumiem, plānošanas
reģionu
Īstenotājs
Laika
Finanšu avots
Iznākuma rādītājs
periods
Reģiona administrācija
2015.-2020. DP
 Izstrādāti plāni
sadarbībā ar LM, pašvaldībām
 Ieviesti pakalpojumi
un ilgstošās aprūpes
atbilstoši
institūcijām, biedrībām un
deinstitucionalizācijas
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invaliditāti un bērniem
U 2.2.1
U 2.2.2
U 2.2.3

nodibinājumiem, sociālo
pakalpojumu sniedzējiem

2. Pielāgotas un speciālās pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai
U 2.2.1
U 2.2.2
U 2.2.3

Reģiona administrācija
sadarbībā ar LM, pašvaldībām,
biedrībām un nodibinājumiem,
sociālo pakalpojumu
sniedzējiem

2017.-2019.

DP

3. Informatīvu un izglītojošu pasākumu īstenošana, kas
veicina deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu
U 2.2.1
U 2.2.3
4. Sociālo pakalpojumu koordinēšanas speciālista darbības
nodrošināšana reģionā.
U 2.2.1
U 2.2.3
5. Alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas
aktualizācija
U 2.2.1
U 2.2.2

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām un
ilgstošās aprūpes institūcijām

2016.-2017.

DP
ETS

Reģiona administrācija
sadarbībā ar LM

2015.-2020.

DP

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām,
biedrībām un nodibinājumiem,
sociālo pakalpojumu
sniedzējiem
Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām,
biedrībām un nodibinājumiem

2016.-2017.

B
P

 Aktualizēta programma

2015.-2020.

B
P
ETS

 Īstenoti projekti

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām un
pētniecības iestādēm

2016.-2020.

B
P
ETS

 Veikti pētījumi

6. Kopīgu sadarbības projektu sagatavošana un īstenošana
sociāli atstumto un riskam pakļauto grupu iekļaušanai
sabiedrībā
U 2.2.1
U 2.2.3
7. Iedzīvotāju drošumspējas pētījumi
U 2.2.4

plānam
 Klientu, kas ievietoti
ilgstošās aprūpes
institūcijās, skaita
samazinājums
 Izveidota infrastruktūra
atbilstoši
deinstitucionalizācijas
plānam
 Izgatavoti informatīvie
materiāli
 Noorganizētas informatīvās
kampaņas
 Speciālistu skaits
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Vidēja termiņa AP 3.1: Tematiskie tīklojumi un zināšanu pārnese
Mērķi 2020
 Pilnveidot uzņēmējdarbības un inovāciju vidi
 Paaugstināt uzņēmumu konkurētspēju vietējā, Eiropas Savienības un starptautiskos tirgos
Rīcības virzieni (RV)
 Uzņēmējdarbības vides jautājumu koordinācija un zināšanu pārnese:
a) Uzņēmējdarbības vides un ekonomikas attīstības pārvaldības uzlabošana
b) Uzņēmēju, izglītības un pētniecības iestāžu sadarbība un zināšanu pārnese
 Uzņēmēju tematiskie un starpnozaru tīklojumi:
a) Klasteru un sadarbības tīklu darbības un attīstības veicināšana, īpaši viedās specializācijas jomās
 Reģiona stratēģiskās partnerības
a) Esošo partnerību attīstība un jaunu partnerību veidošana
Uzdevumi 2015-2020
3.1.1. Uzlabot reģiona uzņēmējdarbības vides un ekonomikas attīstības pārvaldību

Uzdevuma atbildīgie
VPR

3.1.2. Uzlabot uzņēmēju, izglītības un pētniecības iestāžu sadarbību un zināšanu
pārnesi

VPR kopā ar kaimiņu reģioniem, izglītības un pētniecības iestādēm un
piesaistītiem speciālistiem

3.1.3. Stiprināt esošos klasterus, veicinot uzņēmējus iesaistīties spēcīgos nacionālas
nozīmes klasteros un atbalstot jaunu klasteru un sadarbības tīklu veidošanos, īpaši
viedās specializācijas jomās

VPR kopā pašvaldībām un kaimiņu reģioniem, uzņēmējiem, izglītības
iestādēm un piesaistītiem speciālistiem

3.1.4. Mērķtiecīgi attīstīt esošās partnerības un veidojot jaunas
VPR kopā pašvaldībām un kaimiņu reģioniem, uzņēmējiem, izglītības
iestādēm un piesaistītiem speciālistiem
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Darbības

Īstenotājs

Laika
periods
2016.-2020.

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

1. Reģiona Uzņēmējdarbības attīstības komitejas izveidošana
pie Attīstības padomes, piesaistot reģiona politiķus,
uzņēmējus un uzņēmēju apvienību pārstāvjus, izglītības un
pētniecības iestādes ar mērķi kopīgi plānot un uzraudzīt
Vidzemes uzņēmējdarbības stratēģiskās attīstības procesus
U 3.1.1.
U 3.1.2
2. Vidzemes Uzņēmējdarbības centra (VUC) vadītāja štata
vietas izveide.
U 3.1.1
U 3.1.2
U 3.1.3
U 3.1.4
U 3.2.2
3. Pētījumu par reģiona ekonomikas attīstību izstrāde un
rekomendāciju izstrāde, ietverot stratēģiskās partnerības un
kaimiņu reģionu sadarbības iespējas. (*)
U 3.1.1
U 3.1.2
U 3.2.2
4. Plāna izstrāde kā nacionālās viedās specializācijas jomas
attīstīt reģionālā līmenī un sekmēt šo jomu konkurētspēju (*)
U 3.1.1.
U 3.1.2
U 3.1.4
5. Pētījumu un rekomendāciju izstrāde par pieprasījuma un
piedāvājuma atbilstību starp uzņēmumiem un izglītības
iestādēm reģionā un vadlīnijas kā uzlabot izglītības
piedāvājumu, adaptējot uzņēmējdarbības vajadzības. (*)
U 3.1.1
U 3.1.2

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām,
uzņēmējiem un uzņēmēju
organizācijām, izglītības un
pētniecības iestādēm

B
P

 Izveidota komiteja
 Komisijas sagatavoti
stratēģiskie priekšlikumi

Reģiona administrācija

2015.-2020.

B
P

 Izveidota štata vieta

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pētniecības un
izglītības iestādēm

2016.-2020.

ETS

 Izstrādāti pētījumi
 Izstrādātas rekomendācijas

Reģiona administrācija
sadarbībā ar uzņēmēju
organizācijām, pētniecības un
izglītības iestādēm, pašvaldībām

2017

ETS

 Izstrādāts plāns

Reģiona administrācija
sadarbībā ar uzņēmēju
organizācijām, pētniecības un
izglītības iestādēm

2017.-2019.

ETS

 Izstrādāti pētījumi
 Izstrādātas rekomendācijas
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Darbības
U 1.1.2
6. Reģiona uzņēmumu līdzdalība esošajos reģiona klasteros,
veicinot klasteru attīstību, stratēģisko internacionalizāciju,
starptautisko un starpnozaru sadarbību. (*)
U 3.1.2
U 3.1.3
U 3.1.4
U 3.2.2
7. Uzņēmumu un atbalstošo institūciju tīklošanās eplatformas integrācija vienotajā Vidzemes portālā. (*)
U 3.1.2
U 3.1.3
U 3.1.4
8. Tematisko klasteru un citu tīklojumu veidošanās procesu
atbalstīšana, koncentrējoties uz viedās specializācijas jomām
U 3.1.3
U 3.1.4

9. Uzņēmēju sadarbības, eksporta atbalsta un investīciju
piesaistes pasākumu ar partnerreģioniem veicināšana, t.sk.
publicitātes un mārketinga pasākumi. (*)
U 3.1.3
U 3.2.2

Īstenotājs

Laika
periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

Reģiona administrācija
sadarbībā ar klasteru biedriem,
uzņēmējiem un uzņēmēju
organizācijām

2015.-2020.

B
ETS

 Pasākumu skaits
 Uzņēmumu un citas
organizācijas, kas
iekļāvušies klasteros

Reģiona administrācija

2016.-2017.

DP

 Integrēta e-platforma
vienotajā Vidzemes portālā

Reģiona administrācija,
uzņēmēji u.c. potenciālie
klasteru dalībnieki

2015.-2020.

B

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām un
uzņēmējiem, nozaru
asociācijām, valsts pārvaldes
institūcijām

2015.-2020.

ETS

 Noorganizēti informatīvie
pasākumi
 Izveidoti reģionālie klasteri
un tematiskie tīklojumi
 Uzņēmumi un citas
organizācijas, kas
iekļāvušies klasteros
 Īstenoti sadarbības projekti
 Noorganizēti informatīvi
pasākumi
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Vidēja termiņa AP 3.2: Efektīva uzņēmējdarbības atbalsta sistēma
Mērķi 2020
 Uzlabot uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu pieejamību
Rīcības virzieni (RV)
 Atbalsts tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu virzībai tirgū:
a) Vidzemes Uzņēmējdarbības centra (VUC) izveide
b) Atbalsta pasākumi reģiona uzņēmumu produktu un pakalpojumu (tsk. tūrisma) virzībai vietējā un eksporta tirgū
 Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra:
a) Industriālo teritoriju un investīciju objektu attīstība reģionā
b) Uzņēmējdarbības inkubācijas sistēmas attīstība reģionā
 Attālinātā darba atbalsta (tsk. tehniskie un komunikācijas) risinājumi
a) Attālinātā darba tehnisko risinājumu un komunikāciju ieviešana
 Sociālā uzņēmējdarbība un sociālās inovācijas:
a) Sociālās uzņēmējdarbības un sociālo inovāciju labo prakšu identificēšana un pārnese
Uzdevumi 2015-2020
Uzdevuma atbildīgie
3.2.1. Izveidot Vidzemes uzņēmējdarbības centru
VPR sadarbībā nacionālajām uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām, kaimiņu
reģioniem, pašvaldībām un VARAM
3.2.2. Veikt atbalsta pasākumus reģiona uzņēmumu produktu un pakalpojumu (tsk.
tūrisma) virzībai vietējā un eksporta tirgū

VPR sadarbībā ar uzņēmējiem, EM, LIAA, pašvaldībām. Tūrisma novadu
apvienībām, tūrisma operatoriem, kaimiņu plānošanas reģioniem, reģiona
klasteriem

3.2.3. Atbalstīt industriālo teritoriju un investīciju objektu attīstību reģionā

VPR sadarbībā ar pašvaldībām, uzņēmējiem, kaimiņu reģioniem, VARAM

3.2.4. Attīstīt uzņēmējdarbības inkubācijas sistēmu reģionā

VPR sadarbībā ar pašvaldībām, uzņēmējiem, kaimiņu reģioniem, EM, LIAA

3.2.5 Ieviest attālinātā darba atbalsta (tsk. tehniskos un komunikācijas) risinājumus

VPR sadarbībā ar pašvaldībām, uzņēmējiem, darba ņēmējiem

3.2.6. Realizēt sociālās uzņēmējdarbības un sociālo labo prakšu identificēšanu un
pārnesi

VPR sadarbībā ar uzņēmējiem, pašvaldībām
14
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Darbības

Īstenotājs

1. Vidzemes uzņēmējdarbības centra (VUC) un tā darbības
plāna izveide
U 3.2.1
U 3.2.2
U 3.1.4
2. Vidzemes Uzņēmējdarbības centra sadarbības veicināšana
ar Latvijas lauku tīkla konsultantiem
U 3.2.1
U 3.2.2
U 3.2.3
3. Ģeomātikas risinājumu integrācija vienotajā Vidzemes
portālā
U 3.2.2

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām,
uzņēmējiem un uzņēmēju
organizācijām

4. Eksporta atbalsta plāna Vidzemes reģionā strādājošiem un
reģistrētiem viedās specializācijas jomās strādājošiem
uzņēmumiem izstrāde
U 3.2.2
U 3.1.1
5. Ikgadējas Vidzemes reģiona uzņēmēju apbalvošanas
pasākumu īstenošana
U 3.2.3
U 3.1.1
6. Atbalsts tūrisma mārketinga e-rīku apguvē un lietošanā,
integrējot mūsdienīgus tūrisma piedāvājuma risinājumus
vienotajā Vidzemes portālā un veicinot tūrisma uzņēmēju
līdzdalību nacionāla līmeņa portālos. (*)
U 3.2.2
U 6.2.2
7. Izpratnes veidošana sabiedrībā par senioriem kā nozīmīgu
mērķa grupu tūrismā

Laika
periods
2015

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

B
P

Reģiona administrācija
sadarbībā ar LLKC

2015.-2020.

B
P

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām,
uzņēmējiem un uzņēmēju
organizācijām
Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām,
uzņēmējiem un uzņēmēju
organizācijām

2017.

B
P

 Izveidots centrs
 Sniegtas konsultācijas
 Noorganizēti informatīvi
pasākumi
 Izstrādāts darbības plāns
 Īstenoti sadarbības un
pieredzes apmaiņas
pasākumi
 Īstenoti atbalsta pasākumi
 Noslēgti sadarbības līgumi
 Integrēti ĢIS risinājumi
vienotajā Vidzemes portālā

2017.

B
P

 Izstrādāts eksporta atbalsta
plāns

Reģiona administrācija

2016.-2020.

B
P

 Īstenoti apbalvošanas
pasākumi

Reģiona administrācija
sadarbībā ar tūrisma novadu
apvienībām, TAVA, tūrisma
operatoriem un pašvaldībām

2015.-2020.

B
P
ETS

 Uzņēmumu, kas izmanto
tūrisma mārketinga e-rīkus
Vidzemes portālā

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām,

2016.-2020.

B
P

 Noorganizēti integrācijas
pasākumi
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Darbības

Īstenotājs

U 3.2.2
U 3.2.6
U 6.2.2
8. Potenciālo investīciju teritoriju un objektu e-platformas
integrācija vienotajā Vidzemes portālā investoru piesaistei.
(*)
U 3.2.3
9. Reģiona industriālo teritoriju attīstības pārraudzība,
veidojot industriālo teritoriju attīstības labās prakses piemēru
un labāko pieejamo tehnoloģiju un risinājumu datu bāzi. (*)
U 3.2.3
U 3.1.1
10. Attālinātā darba e-platformas integrācija vienotajā
Vidzemes portālā ar mērķi ir piesaistīt reģionam jaunus
iedzīvotājus. (*)
U 3.2.5
U 6.1.2
11. Starptautiskā, reģionālā un vietējā līmeņa labās prakses
popularizēšana sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanā un šo
prakšu pārņemšanas veicināšana. (*)
U 3.2.6
12. Pieredzes apmaiņas, mentoringa un apmācību
organizēšana reģionā. (*)
U 3.2.4
U 3.1.2
U 3.1.4
13. Sociālo problēmu identificēšana, apkopojot informāciju
un nodrošinot tās pieejamību potenciālajiem sociālajiem
uzņēmējiem
U 3.2.6
U 3.1.1

uzņēmējiem un uzņēmēju
organizācijām

Laika
periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

ETS

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām,
uzņēmējiem un uzņēmēju
organizācijām
Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām,
uzņēmējiem un uzņēmēju
organizācijām

2018.-2019.

B
P
ETS

 Inetgerēta e-platforma
vienotajā Vidzemes portālā

2016.-2020.

B
P

 Izveidota datu bāze

Reģiona administrācija

2018.-2020.

B
ETS

 Integrēta e-platforma
vienotajā Vidzemes portālā

Reģiona administrācija

2017.-2020.

B
ETS

 Identificētās labās prakses
 Noorganizēti semināri un
konsultācijas

Reģiona administrācija

2015.-2020.

B
ETS

 Noorganizēti mentoringa
semināri
 Noorganizēti pieredzes
apmaiņas pasākumi

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pētniecības
iestādēm

2017.-2020.

B

 Izveidota datu bāze
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Vidēja termiņa AP 4.1.: Ilgtspējīga energosistēma
Mērķi 2020
 Uzlabot energojautājumu pārvaldību
 Palielināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
Rīcības virzieni (RV)
 Efektīva energoplānošana:
a) Energoplānošanas un energovadības koordinācijas uzlabošana
b) Sabiedrības informēšana, iesaiste energoplānošanā un EE un AER risinājumu ieviešanā
 Energoefektivitātes paaugstināšana:
a) Energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajās, privātajās ēkās un uzņēmumos
Uzdevumi 2015-2020
Uzdevuma atbildīgie
4.1.1. Uzlabot energoplānošanas un energovadības koordināciju
VPR/VREA sadarbībā ar pašvaldībām, uzņēmējiem, EM, VARAM
4.1.2. Nodrošināt sabiedrības informēšanu, iesaisti energoplānošanā un EE un AER
risinājumu ieviešanā

VREA/ VPR, pašvaldības, iesaistot būvniecības un ēku apsaimniekošanas
komersantus

4.1.3. Veicināt sabiedrisko, privāto ēku un uzņēmējdarbībā izmantoto ēku
energoefektivitātes paaugstināšanu

VPR/VREA, pašvaldības, uzņēmēji, iedzīvotāji, VARAM

Darbības

Īstenotājs

1. Energovadības sistēmas ieviešana reģionālā līmenī
sadarbībā ar pašvaldībām, enerģijas ražotājiem, uzņēmējiem,
pētniekiem. (*)
U 4.1.1
U 4.1.3
2. Reģiona ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna izstrāde,
t.sk. ņemot vērā labās prakses. (*)
U 4.1.1
U 4.1.3
3. Vienotu energoefektivitātes pasākumu rezultātu

Reģiona administrācija
sadarbībā ar reģiona
pašvaldībām, enerģijas
ražotajiem un uzņēmējiem, EM
Reģiona administrācija
sadarbībā ar reģiona
pašvaldībām, enerģijas
ražotajiem un uzņēmējiem
Reģiona administrācija

Laika
periods
2017.

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

B
P
ETS

 Izstrādāta vadības sistēma

2017.- 2019.

B
P
ETS

 Izstrādāts plāns

2017.-2020.

B

 Izveidota datu bāze
17
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Darbības

Īstenotājs

uzraudzības, datu vākšanas un apkopošanas nodrošināšana.
(*)
U 4.1.1

sadarbībā ar reģiona
energoefektivitātes un
atjaunojamo energoresursu
centru
Reģiona administrācija

4. Lokālās, nacionālās un ārvalstu labās prakses
popularizēšana pašvaldībām, uzņēmējiem un privātpersonām
par EE un AER risinājumiem un ieviešanu. (*)
U 4.1.1
U 4.1.2
U 4.1.3

Laika
periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

P

2016.-2020.

B
P
ETS

 Izveidoti informatīvie
materiāli
 Noorganizēti semināri
 Noorganizētas pieredzes
apmaiņas vizītes
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Vidēja termiņa AP 4.2.: Dabas kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana
Mērķi 2020
 Pilnveidot dabas kapitāla apsaimniekošanu
Rīcības virzieni (RV)
 Vietējo resursu efektīva un atkārtota izmantošana:
a) Atkritumu pārstrāde un atkārtota izmantošana
b) Koksnes un biomasas resursu efektīva izmantošana
 Degradēto teritoriju pārvaldība:
a) Degradēto teritoriju revitalizācija
 Reģiona adaptācija klimata pārmaiņām:
a) Preventīvas rīcības klimata pārmaiņu adaptācijai
 Dabas kapitāla pārvaldība reģionā:
a) Sabiedrības līdzdalība vides pārvaldībā
b) Zaļo iepirkumu veicināšana
Uzdevumi 2015-2020
4.2.1. Veicināt atkritumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu

Uzdevuma atbildīgie
Atkritumu pārstrādes operatori, pašvaldības, VPR, uzņēmēji un to apvienības
VPR, izglītības iestādes, uzņēmēji

4.2.2 Veicināt koksnes un biomasas efektīvu izmantošanu
VPR, pašvaldības, uzņēmēji
4.2.3. Veicināt degradēto teritoriju revitalizāciju
VPR, pašvaldības, VARAM
4.2.4. Plānot preventīvas rīcības klimata pārmaiņu adaptācijai
VPR, pašvaldības, NVO
4.2.5. Veicināt sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā
VPR, pašvaldības, VARAM, ZM
4.2.6. Veicināt zaļā iepirkuma pielietošanu iepirkumos
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Darbības

Īstenotājs

1. Sadarbības veicināšana starp izglītības un pētniecības
iestādēm un uzņēmējiem, to apvienībām un klasteriem par
vairākkārtējas resursu izmantošanas risinājumu ieviešanu
reģionā. (*)
U 4.2.1
U 4.2.2
U 3.1.2
2. Reģiona degradēto, piesārņoto un potenciāli piesārņoto
teritoriju, apzināšana un kartēšana, tās kvalificējot un
ievietojot vienotā Vidzemes portāla investīciju objektu eplatformā un degradēto teritoriju e-platformā. (*)
U 4.2.3
3. Rekomendāciju izstrāde degradēto teritoriju
revitalizēšanai, iekļaujot labāko pieejamo tehnoloģiju
rekomendācijas un veicot to izpildes uzraudzību, labās
prakses apkopošanu un nodrošinot pieredzes apmaiņu. (*)
U 4.2.3
4. Sabiedrības informēšana par vietējo resursu izmantošanu
un vienlaicīgi dabas ilgtspējīgu saglabāšanu, un pielāgošanos
klimata pārmaiņām. (*)
U 4.2.5
U 4.2.4

Reģiona administrācija
sadarbībā ar izglītības un
pētniecības iestādēm,
uzņēmējiem un uzņēmēju
organizācijām

5. Informatīvo materiālu izstrāde un konsultatīva atbalsta
sniegšana pašvaldībām zaļā iepirkuma pielietošanas
jautājumos.
U 4.2.6
6. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas iniciatīvu
īstenošana
U 4.2.4

Laika
periods
2016.-2020.

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

B
P
DP
ETS

 Īstenoti sadarbības projekti
 Noorganizēti semināri

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām,
degradēto teritoriju īpašniekiem

2016.-2020.

B
P
ETS

 Integrēta e-platforma
vienotajā Vidzemes portālā
 Integrēts ĢIS slānis eplatformā

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām,
degradēto teritoriju
īpašniekiem, uzņēmējiem

2016.-2018.

B
P
ETS

 Izstrādātas rekomendācijas

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām, vides
izglītības un informācijas
centriem, nevalstiskajām
organizācijām, izglītības
iestādēm
Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām, IUB

2015.-2020.

B
P
ETS
LIFE

 Izstrādāti informatīvie
materiāli
 Noorganizēti informatīvie
pasākumi

2016.-2020.

B
P

 Izstrādāti informatīvie
materiāli

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām, vides
izglītības un informācijas
centriem, nevalstiskajām
organizācijām, izglītības
iestādēm

2015.-2020.

B
P

 Noorganizēti informatīvie
pasākumi
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Darbības

Īstenotājs

7. Labās prakses izplatīšana par ilgtspējīgas lauksaimniecības
un mežsaimniecības risinājumiem pašvaldību plānu un
saimniecību līmenī
U 4.2.4
U 4.2.5
U 3.1.1

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām

Laika
periods
2016.-2020.

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

B
P

 Noorganizēti semināri
 Izplatītās labās prakses
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Vidēja termiņa AP 5.1.: Sabiedriskais transports un ceļi
Mērķi 2020
 Paaugstināt iedzīvotāju mobilitāti
 Uzlabot sabiedriskā transporta sasniedzamību un ātrumu
Rīcības virzieni (RV)
 Labāka reģiona iekšējā sasaiste un sasaiste ar Eiropas komunikāciju tīklu elementiem
a) Transporta infrastruktūras izbūves sekmēšana
 Reģiona iedzīvotāju mobilitāte
a) Sabiedriskā transporta ātruma un pieejamības uzlabošana
Uzdevumi 2015-2020
5.1.1. Sekmēt transporta infrastruktūras izbūvi

Uzdevuma atbildīgie
Pašvaldības, LVC

5.1.2. Uzlabot sabiedriskā transporta ātrumu un pieejamību

VPR, pašvaldības

Darbības

Īstenotājs

Laika
periods
2016.-2020.

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

1. Videi draudzīgas mobilitātes un e-mobilitātes veicināšanas
pasākumi.
U 5.1.2
U 4.2.4
2. Vidzemes mobilitātes plāna (tematiskā plānojuma) līdz
2030.gadam izstrāde, integrēti aptverot infrastruktūras,
piedāvājuma, pieprasījuma, sabiedriskā transporta,
iedzīvotāju individuālās mobilitātes, e-mobilitātes u.c.
jautājumus. (*)
U 5.1.1
U 5.1.2
U 2.2.1
3. Vidzemes iedzīvotāju mobilitātes paradumu pētījumu
izstrāde, izmantojot tos transporta sistēmas pilnveidei. (*)
U 5.1.1

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām un
citām organizācijām

B
P
ETS

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām, ATD,
LVC, SM

2017.-2020.

B
P
ETS

 Izstrādāti informatīvie
materiāli
 Noorganizētas informatīvi
pasākumi
 Izstrādāti plāni / tematiskie
plānojumi

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pētniecības
iestādēm un pašvaldībām

2017.-2020.

B
P
ETS

 Izstrādāti pētījumi
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U 5.1.2
U 2.2.1
4. Līdzdalība sabiedriskā transporta kustības grafika izstrādē.
(*)
U 5.1.2
U 2.2.1
5. “Transports pēc pieprasījuma” sistēmas izveide reģionā,
apbrobējot dažādus modeļus pilotprojektu veidā. (*)
U 5.1.2
U 2.2.1
6. Maršrutu plānošana un savienojumu efektivitātes
uzlabošana
U 5.1.2
U 2.2.1

Reģiona administrācija
sadarbībā ar ATD un
pašvaldībām

2015.-2020.

B
P
ETS

 Izstrādāts kustības grafiks
 Sagatavotu priekšlikumu
skaits

Reģiona administrācija
sadarbībā ar ATD, pašvaldībām

2016.-2019.

B
P
ETS

 Izstrādāta sistēma
 Aprobēto modeļu skaits

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām un
pārvadātājiem, SM

2015.-2020.

B
P

 Sagatavoto priekšlikumu
skaits uzlabojumiem
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Vidēja termiņa AP 6.1: Ilgtspējīga un pievilcīga dzīves vide
Mērķi 2020
 Uzlabot dzīves vides kvalitāti
Rīcības virzieni (RV)
 Vidzemes ainavu potenciāla izmantošana
a) Ainavu telpas apzināšana un tematiskā plānošana
 Ar dzīves kvalitāti saistītu pakalpojumu pieejamības uzlabošana lauku un pilsētu teritorijās
a) Pakalpojumu pieejamība lauku teritorijās
b) Dzīves kvalitātes uzlabošana
 Līdzsvarota apdzīvojuma struktūra
a) Sadarbība un koordinēta attīstība starp attīstības centriem un Rīgu, attīstības centru starpā un starp pilsētu un lauku teritorijām
b) Teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana
Uzdevumi 2015-2020
Uzdevuma atbildīgie
6.1.1. Uzlabot ainavu telpas apzināšanu un attīstības plānošanu
VPR, pašvaldības
6.1.2. Veicināt pakalpojumu pieejamību lauku un pilsētu teritorijās

VPR, pašvaldības

6.1.3. Veicināt sadarbību un koordinētu attīstību starp attīstības centriem un Rīgu,
attīstības centru starpā un starp pilsētu un lauku teritorijām

VPR, pašvaldības

6.1.4. Stiprināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti un vietējo rīcības grupu
aktivitātes

VPR, pašvaldības, ZM, vietējās rīcības grupas

Darbības

Īstenotājs

1. Vidzemes reģiona ainavu telpu novērtējuma pētījums,
ietverot ainavu definēšanu un kartēšanu e-platformā
vienotajā Vidzemes portālā, saskaņojot ar degradēto
teritoriju kartējumu, balstoties uz Eiropas ainavu konvenciju.
(*)

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām un
pētniecības iestādēm

Laika
periods
2018.-2020.

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

B
P
ETS

 Veikts pētījums
 Integrēta e-platforma
vienotajā Vidzemes portālā

24

VPR Attīstības programma 2014-2020 trešā redakcija RĪCĪBU PLĀNS

Darbības
U 6.1.1
U 4.2.3
2. Vidzemes reģiona ainavu telpu tematiskā plānojuma
izstrāde, definējot ainavu telpas, iekļaujot tajā labās prakses
un labāko pieejamo risinājumu rekomendācijas. (*)
U 6.1.1
3. Ainavu izpratnes veidošana pašvaldībās. Izglītojošo
kampaņu organizēšana ainavu satura, nozīmes un
pielietojuma izpratnes veicināšanai pašvaldībās un
sabiedrībā kopumā
U 6.1.1
4. Pašvaldību sadarbības veicināšana, izplatot labo praksi
mobilo pakalpojumu risinājumu un vietējo pakalpojumu
komplektu ieviešanai.
U 6.1.2
U 2.1.1
U 5.1.2
5. Vasarnīcu ("otro māju") e-platformas integrācija , vienotajā
Vidzemes portālā.
U 6.1.2
U 6.2.2
U 3.1.2
6. Rekomendāciju izstrāde sadarbības veicināšanai starp
attīstības centriem un Rīgu, attīstības centru starpā un starp
pilsētām un lauku teritorijām, iekļaujot sadarbības un
mijiedarbības efektīvāko formu rekomendācijas. (*)
U 6.1.3

7. Atbalsta sniegšana teritoriju attīstības plānošanas
kapacitātes stiprināšanai un attīstības plānošanas dokumentu
ieviešanas efektivitātes paaugstināšana (metodisku materiālu
izstrāde, plānošanas dokumentu izstrādes un īstenošanas

Īstenotājs

Laika
periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām un
pētniecības iestādēm

2018.-2020.

B
P
ETS

 Izstrādāts tematiskais
plānojums

Reģiona administrācija

2016.-2020.

B
P
ETS
LIFE

 Noorganizēti semināri
 Noorganizētas izglītojošas
kampaņas

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām

2016.-2020.

B
P

 Īstenoti sadarbības projekti

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām un
kaimiņu reģioniem

2017.-2020.

B
P

 Integrēta e-platforma
vienotajā Vidzemes portālā

Reģiona administrācija
sadarbībā ar Vidzemes
plānošanas reģionā esošajiem
nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centriem un
pašvaldībām; kaimiņu reģionos
esošie attīstības centri
Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām

2015.-2020.

B
P
ETS

 Izstrādātas rekomendācijas

2015.-2020

B
P

 Noorganizēti semināri un
apmācības
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Darbības

Īstenotājs

Laika
periods

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

metodiskā vadība, apmācību un pieredzes apmaiņas
seminārus reģionu un pašvaldību speciālistiem organizēšana
U 6.1.4
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Vidēja termiņa AP6.2: Iesaistoša kultūrvide
Mērķi 2020
 Palielināt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību pārvaldības procesos reģionā
 Veidot labvēlīgu vidi jaunu kultūras vērtību radīšanai, mantoto kultūras vērtību saglabāšanai un pieejamībai
Rīcības virzieni (RV)
 Reģiona kultūras un dabas kapitāla saglabāšana un attīstība
a) Reģiona kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un attīstība
b) Tūrisma un kultūras pasākumu piedāvājuma attīstība
c) Kultūras un radošās industrijas / norišu attīstīšana
 Stipra un vienota kopiena:
a) Kopienu stiprināšanas aktivitāšu un sadarbības attīstīšana
Uzdevumi 2015-2020
6.2.1. Saglabāt un attīstīt reģiona kultūras un dabas mantojumu

Uzdevuma atbildīgie
VPR, pašvaldības, NVO, uzņēmēji, KM, VKPAI, DAP

6.2.2. Veicināt un attīstīt tūrisma un kultūras pasākumu piedāvājumu

VPR, pašvaldības, NVO, uzņēmēji, TAVA, KM

6.2.3. Veicināt un attīstīt kultūras un radošās industrijas / norises,
attīstot sadarbību un īstenojot kopienu stiprināšanas aktivitātes

VPR, pašvaldības, NVO, uzņēmēji

Darbības

Īstenotājs

1. Kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgas izmantošanas
veicināšana kultūras, rekreācijas un dabas tūrisma
piedāvājumā, t.sk. vides pieejamības veicināšana. (*)
U 6.2.1
U 4.2.4
2. Tūrisma piedāvājuma izvērtēšana, paplašināšana un
stiprināšana, t.sk. informācijas apkopošana par tūrisma
produktu klāstu. (*)
U 6.2.2
3. Tūrisma funkcionālās teritorijas reģionā attīstība, veidojot

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām,
kultūras un izglītības iestādēm,
uzņēmējiem, KM, VKPAI, DAP
Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām,
kultūras un izglītības iestādēm,
uzņēmējiem, KM, VKPAI, DAP
Reģiona administrācija

Laika
periods
2015.-2020.

Finanšu avots

Iznākuma rādītājs

ETS

 Īstenoti sadarbības projekti
 Noorganizēti semināri

2016.-2020.

ETS

 Īstenoti sadarbības projekti
 Ieviesti jauni tūrisma
objekti/pakalpojumi

2016.-2020.

ETS

 Īstenoti sadarbības projekti
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integrētus piedāvājumus. (*)
U 6.2.2
U 3.1.4
U 3.2.2
4. Vidzemes kultūras programmas īstenošana.
U 6.2.1
U 6.2.2
U 6.2.3
5. Metodiskās vadības un apmācību pašvaldībām kultūras
jomas attīstības, vietējās sabiedrības aktīvākai iesaistei un
vietējo iniciatīvu izstrādei īstenošana
U 6.2.3
U 6.1.4
6. Vietējo rīcības grupu aktivitāšu un sadarbības veicināšana,
labās prakses izplatīšana, līdzdalība vietējo rīcības grupu
stratēģiju izstrādē un vērtēšanā
U 6.2.3
U 6.1.4
7. Mājražotāju un amatnieku sadarbības attīstīšanas reģionā
veicināšana, caur labās prakses piemēriem, pieredzes
apmaiņas pasākumiem, pētījuma par tirgus situāciju un
brīvajām nišām izstrādi, un amatniecības kā brīvā laika un
kopienas stiprināšanas veida popularizēšana (*)
U 6.2.3
U 3.1.4

sadarbībā ar pašvaldībām,
kultūras un izglītības iestādēm,
KM, TAVA, uzņēmējiem,
Vidzemes tūrisma asociāciju
Reģiona administrācija
sadarbībā ar VKKF, pašvaldībām,
kultūras un izglītības iestādēm

2015.-2020.

B
P
VKKF

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām

2015.-2020.

B
P

 Īstenota programma
 Noorganizēti konkursi
 Publicēti informatīvi
materiāli
 Noorganizēti semināri,
apmācības

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām,
vietējām rīcības grupām, ZM

2015.-2020

B
P

 Noorganizēti semināri
 Izvērtētas stratēģijas

Reģiona administrācija
sadarbībā ar pašvaldībām,
kultūras un izglītības iestādēm,
amatniekiem un mājražotājiem,
KM

2018.-2020.

B
P
(ETS)

 Noorganizēti semināri,
veikti pieredzes apmaiņas
braucieni
 Izstrādāts pētījums
 Īstenoti sadarbības projekti
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