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ANOTĀCIJA 

 

Promocijas darba autore: Mg.sc.soc. Ligita Āzena. 

Promocijas darba tēma: Teritorijas konkurētspēja viedās uzņēmējdarbības 

attīstībai Pierīgas reģionā. 

Promocijas darba hipotēze: 

Teritorijas konkurētspēja veicina viedās uzņēmējdarbības attīstību Pierīgas 

reģionā.  

Promocijas darba mērķis:   

Izvērtēt teritorijas konkurētspējas nozīmi viedās uzņēmējdarbības attīstībai un 

izstrādāt konkurētspējas veicināšanas iespējamos risinājumus viedās uzņēmējdarbības 

attīstībai Pierīgas reģionā. 

Mērķa sasniegšanai izstrādāti un risināti sekojoši darba uzdevumi: 

1. apkopot teorētiskās nostādnes par teritorijas attīstību un konkurētspējas 

kritērijiem, teritorijas mērķa tirgus grupu vajadzībām, viedās uzņēmējdarbības būtību un 

Eiropas pieredzi; 

2. izpētīt Latvijas, reģionu un pašvaldību uzņēmējdarbības attīstības politikas 

vadlīnijas - normatīvos aktus, Latvijas un Pierīgas reģiona attīstības plānošanas 

dokumentus; 

3. izanalizēt teritorijas konkurētspējas un viedās ekonomikas rādītājus, sniegt 

konkurētspējas veicināšanas iespējamos risinājumus viedās uzņēmējdarbības attīstībai 

Pierīgas reģionā. 

Promocijas darba mērķa sasniegšanai tika izveidota sekojoša struktūra: ievads, 3 

pētījuma nodaļas, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras avotu saraksts. 

Pirmajā nodaļā tika veikta teritorijas konkurētspējas kriteriju izpēte, apkopotas 

svarīgākās teritorijas mērķa tirgus grupas (iedzīvotāju un uzņēmēju) piesaistes metodes 

un  raksturoti viedās uzņēmējdarbības rādītāji. 

Otrajā nodaļā izpētītas reģionu uzņēmējdarbības attīstības politikas vadlīnijas- 

normatīvie akti, Latvijas attīstības plānošanas dokumenti un Pierīgas reģiona attīstības 

dokumenti par teritorijas konkurētspējas paaugstināšanu un viedās uzņēmējdarbības 

attīstību. 

Trešajā nodaļā veikti pētījumi un noteikti teritorijas konkurētspējas rādītāji, un 

apkopoti pētījuma dati par viedās ekonomikas un viedās uzņēmējdarbības attīstību, 

izstrādāta konkurērtspējas novērtēšanas matrica un ieteikumi viedās uzņēmējdarbības 

attīstības perspektīvai konkurētspējas paugstināšanai Pierīgas reģionā. 

Darba noslēgumā formulēti galvenie secinājumi, galvenie pētījuma rezultāti un 

izstrādāti priekšlikumi reģiona konkurētspējas paaugstināšanai. 

Promocijas darba apjoms ekonomikas doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai ir 156 

lapas. Darbā ir 33 tabulas, 40 attēli, 6 pielikumi, izmantoti 169 informācijas avoti, t.sk. 

71 avoti angļu valodā.  
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ANNOTATION 

 
The author of the thesis: Mg.sc. soc. Ligita Āzena. 

The title of the thesis: The competitiveness of the area for smart business 

development in Pieriga region. 

The hypothesis of the thesis: 
The competitiveness of the area contributes to the development of smart business 

in Pieriga region. 

The aim of the thesis: 

Assess the importance of the area's competitiveness for the development of smart 

business and develop possible solutions to boost competitiveness for the development of 

smart business in Pieriga region. 

To achieve the aim, the following tasks are set: 

1. collect theoretical guidelines on spatial development and competitiveness 

criteria, the needs of target market groups, the nature of smart business and European 

experience; 

2. examine the guidelines for business development policy of Latvia, regions and 

local governments - regulatory enactments, development planning documents of Latvia 

and Pieriga region; 

3. analyse the competitiveness and smart economic performance of the area, 

provide possible solutions to boost competitiveness for the development of smart 

business in Pieriga region. 

In order to achieve the promotion objective, the following structure was 

established: introduction, 3 study chapters, conclusions and proposals, a list of sources 

of the literature used. 

The first chapter carried out a study of the competitiveness of area, compiled the 

methods for mobilising the main area target market group (population and business) and 

described the indicators of smart business. 

The second chapter explores the guidelines for regional business development 

policy - regulatory enactments, Latvian development planning documents and the 

development documents of Pieriga region regarding increasing the competitiveness of 

the territory and the development of smart business. 

The third chapter studies and identify the competitiveness performance of the 

area and summarises research data on the development of the smart economy and smart 

business, develops a competitiveness assessment matrix and recommendations for 

improving the competitiveness of smart business development in Pieriga region. 

The work concludes with the main conclusions, the main results of the study and 

the development of proposals to boost the competitiveness of region. 

Volume of promotion work for the economic doctorate (Ph..D.) there are 156 

pages for obtaining a degree. The work includes 33 tables, 40 images, 6 attachments, 

169 sources of information, including 71 sources in English. 
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АННОТАЦИЯ 

 
Автор диссертации: Mg.sc.soc. Лигита Азена. 

Название диссертации: Kонкурентоспособность Территории для развития 

предпринимательской деятельности в Рижском регионе. 

Гипотеза диссертации: 

Конкурентоспособность территории способствует развитию 

предпринимательской деятельности в Рижском регионе. 

Цель диссертации: 

Оценить важность конкурентоспособности территории для развития 

предпринимательской деятельности и разработать возможные решения 

содействия конкурентоспособности для развития предпринимательской 

деятельности в Рижском регионе. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Обобщение теоретических установок о развитии территории и критериях 

конкурентоспособности, для нужд целевых рыночных групп территории, в 

интеллектуальной сущности предпринимательской деятельности и европейском 

опыте. 

2. исследовать направляющие линии политики развития 

предпринимательской деятельности Латвии, регионов и самоуправлений - 

нормативные акты, документы планирования развития Латвии и Рижского 

региона; 

3. проанализировать конкурентоспособности территории и экономические 

показатели, оказывать потенциальные решения содействия 

конкурентоспособности для развития предпринимательской деятельности в 

Рижском регионе. 

Для достижения цели промоционной работы была создана следующая 

структура:  

В первой главе было проведено исследование падения 

конкурентоспособности территории, обобщены методы привлечения важнейшей 

целевой группы (жителей и предпринимателей) и характеризованы 

интеллектуальные показатели бизнеса. 

В второй главе исследованы направляющие линии политики развития 

предпринимательской деятельности регионов - нормативные акты, документы 

планирования развития Латвии и Документы развития территориального региона 

о повышении конкурентоспособности территории и развитии интеллектуальной 

предпринимательской деятельности. 

В третьей главе проведены исследования и определены показатели 

конкурентоспособности территории и обобщены данные исследования о развитии 

интеллектуальной и интеллектуальной предпринимательской деятельности, 

разработана матрица оценки конкурентоспособности и рекомендации в 

интеллектуальной перспективе развития предпринимательской деятельности в 

Рижском регионе. 

В заключении работы сформулированы основные выводы, основные 

результаты исследования и разработаны предложения по повышению 

конкурентоспособности региона. 

Объем промоционной работы по экономическому доктору (Ph.D.) для 

получения степени - 156 листа. На работе 33 таблицы, 40 изображений, 6 

вложений, использовано 169 источников информации, в т.ч. 71 источников на 

английском языке. 
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Nr.19, 2009., ‘’Economic Science for Rural Development’’, 220 - 226 lpp. 

https://www.yumpu.com/en/document/read/20196467/economic-science-for-rural-

development-chance-community-  

https://du.lv/wp-content/uploads/2018/01/Regionalais-Zinojums-13_LABOTS1.pdf
https://du.lv/wp-content/uploads/2018/01/Regionalais-Zinojums-13_LABOTS1.pdf
http://conf.rd.asu.lt/index.php/rd/article/view/523
../../../Downloads/14614-Article%20Text%20-49923-1-10-20161130.pdf
../../../Downloads/14614-Article%20Text%20-49923-1-10-20161130.pdf
https://www.yumpu.com/en/document/read/20196467/economic-science-for-rural-development-chance-community-
https://www.yumpu.com/en/document/read/20196467/economic-science-for-rural-development-chance-community-
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21. Azena L., Keiss S. (2009) ‘’Specifics of Territorial Marketing Strategy Planning’’, 

Kauņas Tehnoloģiskās Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences rakstu 

krājums Nr. 3, 2009.g. 162- 168. lpp. “Legal, political and economical initiatives 

towards Europe of knowledge” (Index in Ebsco). 

Ziņojumi starptautiskās un nacionālas zinātniskās konferencēs 

Par pētījuma rezultātiem ziņots 22 starptautiskās un nacionālās zinātniskās 

konferencēs, vairākos semināros un reģionālos forumos.  

1. L.Azena, B. Rivza “Changes and proposals to boost business productivity and 

competitiveness in the Riga planning region” “22nd Annual International 

Scientific Conference Economic Science For Rural Development 2021” Latvia 

University of Life Sciences and Technologies Faculty of Economics and Social 

Development.  

2. L. Āzena “Covid-19 pandēmijas ietekme uz uzņēmējdarbību Latvijas 

tautsaimniecības nozaru griezumā” 15. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

“Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2020”, (Daugavpils Universitāte).  

3. L. Azena “Globalization and its Socio- Economic Consequences 2020”.6th 

International Scientific Conference (videoconference), Warsaw University of Life 

Sciences Warsaw (Poland) and Latvia University of Life Sciences and 

Technologies, Jelgava, (Latvia).  

4. L. Azena, D. Vasilevska, B. Rivza “Evaluation Of Smart Specialisation 

Influence Indicators In The Riga Planning Region (Latvia)” 34nd IBIMA 

Conference 2019, Madrid, Spain.  

5. L. Āzena “Ekonomiskās izaugsmes tendences kā viedo teritoriju attīstības 

veicinātājs” IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress, 2018, Rīgā, Latvija 

6. L. Azena “Analysis of Aid Guidelines Aimed for Development of Busines 

Enviroment Attractiveness in Pieriga Region” Latvia University or Life Science 

and Tehnologies, 19th International Scientific Conference, 2018, Jelgava, Latvia 

7. L. Azena, B. Rivza, L. Grinevica “Analytic Hierarchy Process Applied to 

Analyse Smart Specialisation Development in Pieriga Region (Latvia)” Estonian 

University of Life Sciences Biosystems Engineering, 2018. International Scientific 

Conference, Tartu, Estonia  

8. L. Azena, L. Grinevica, B.Rivza “Analysis of Economic Growth Opportunities” 

76th Annual Scientific Conference of University of Latvia, 2018, Riga, Latvia 

9. L. Azena “Smart Specialization Development Opportunities in the Pierigas 

Region (Latvia)” 8th International Scientific Conference Rural Development 

2017, A. Stulginskis University, Kaunas, Lithuania 

10. L. Azena “Pieriga Region’s (Latvia) Way to Smart Economy” 3rd International 

Particpated Conference in the Trends in Regional Development in the EU 

Countries 2017, Warsaw University of Life Science, 2017, Warsaw, Poland. 

11. L. Azena, B. Rivza “Guidelines for developmental support of attractive business 

environment in Pieriga region (Latvia)” Ventspils augstskolas starptautiskā 

zinātniskā konference, 2017, Ventspils, Latvia 

12. L. Azena, B. Rivza, P. Rivza  “Evaluation of smart economy development in the 

Riga planning region (Latvia)” Estonian University of Life Sciences Biosystems 

Engineering 2017. International Scientific Conference, Tartu, Estonia  

13. L. Azena “Factors Creating and Influencing Small- City Image in Latvia” 3rd 

International Conference on Marketing Management MM2017, Warsaw 

University of Life Science, 2017, Warsaw, Poland 

14. L. Azena “Evaluation of Smart Specialisation InfluenceIndicators in the Riga 

planning Region” 10th Annual Scientific Baltic Business Management Conference 
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Sustainable Organisations: Creating and Managingin Turbulent Business 

Environment, 2017, RISEBA University of Business, Arts and Tehnology, Riga, 

Latvia 

15. L. Azena, B. Rivza “Smart City Specialization Opportunities in Latvia” The 

International Conference of Young Scientists, Lithuanian Academy of Scienccces, 

2016, Vinius, Lithuania 

16. L. Azena, L. Sunina “Impact of Regional Development on Enterprise 

Environment’’ Kauņas Tehnoloģiskās Universitātes starptautiskā zinātniskā 

konference, 2016.   

17. L. Āzena, V. Vēvere ‘’Teritorijas pozicionēšana kā viens no reģionu ilgtspējīgas 

attīstības faktoriem’’ Ekonomikas un kultūras augstskolas starptautiskā 

konference, 2012.  

18. L. Azena, V. Vevere “The role of cultural activities in the development of the 

area in the context of the economic crisis” The XIII International Scientific 

Conference, 2012, The John Paul II Catholic University on Lublin, Poland 

19. L. Azena, S. Keiss “Building and influencing factors of the image of the city” 

The XII International Scientific Conference, 2011. The John Paul II Catholic 

University on Lublin, Poland  

20. L. Azena ’’Planning of Territorial Marketing Strategy” The XI International 

Scientific Conference, 2010 The John Paul II Catholic University on Lublin, 

Poland 

21. L. Āzena, S. Keišs ‘’Konkurētspēja kā teritorijas attīstības veicinātājs” LLU 

Starptautiskā zinātniskā konference, 2009.  

22. L. Azena “Territorial Internet Marketing”. The X International Scientific 

Conference, 2009. The John Paul II Catholic University on Lublin, Poland  

 

Informācija par promocijas darba autores akadēmisko, zinātnisko un 

sabiedrisko darbību saistībā ar promocijas darba tēmu 

1. lektore Biznesa augstskolā Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes 

profesionālā maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība” (studiju 

kurss: Teritorijas mārketings”) (kopš 2005. gada); 

2. darbība kā pētniekam un doktorantam 5.2. Valsts pētījuma programmas 

“Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pašvaldība un tiesiskais 

ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas 

zināšanu sabiedrības veidošanai” (EKOSOC-LV) projektā 5.2.3. „Latvijas lauku 

un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā” 

Latvijas Lauksaimniecības Universitātē (2015. gada - 2018. gadam); 

3. Valsts pētījuma programmas “Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, 

pašvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas 

pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai” (EKOSOC-LV) projektā 

5.2.3. „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu 

ekonomikas kontekstā” vadītājas asistente Latvijas Zinātņu akadēmijā (2017. gada 

- 2018. gadam); 

4. zinātniskās sekretāres p.i. Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža 

zinātņu nodaļā (no 2017. gada); 

5. Ikšķiles novada uzņēmēju biedrības valdes locekle (kopš 2017. gada) un dalība 

Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Rīgas reģiona padomē un 

Zināšanu ekonomikas padomē (kopš 2018. gada);  
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6. ziņojums par promocijas darbu Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un 

meža zinātņu nodaļas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas 

prezidija kopsēdē Latvijas Zinātņu akadēmija (2018. gada 28. aprīlis); 

7. zinātniskā asistente, ievēlēta Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu 

akadēmijā (2018. gadā); 

8. organizējusi vairākus Pierīgas forumus ar mērķi popularizēt VPP EKOSOC-LV 

pētījumu rezultātus un pašvaldību iespējas veicināt uzņēmējdarbības attīstību 

(Ikšķilē 2017. gadā un Olainē 2018. gadā); 

9. darbība kā pētniekam un doktorantam Valsts pētījuma programmas “Latvijas 

mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta “Latvijas valsts un 

sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-

LV)” Latvijas Lauksaimniecības Universitātē (2019. gads līdz šim); 

10. Valsts pētījuma programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts 

ilgtspējai” projekta “Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi 

starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)” vadītājas asistente Latvijas Zinātņu 

akadēmijā (2019. gads līdz šim); 

11. Valsts pētījuma programmas VPP “COVID19 seku mazināšanai” 6.9. projekta 

“Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars tautsaimniecības potenciāla 

saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas 

krīzes” (reCOVery-LV)” Latvijas Lauksaimniecības Universitātē (2020. gada – 

2021. gadam); 

12. organizējusi Pierīgas forumu, Biznesa Vadības koledžas starptautisko konferenci  

“Šodienas pieredze nākotnes biznesam” ar mērķi popularizēt INTERFRAME-LV 

pētījumu rezultātus un pašvaldību iespējas veicināt uzņēmējdarbības attīstību 

(Rīgā, Ogrē 2020. gadā). 
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EUR – Eiro  

IKP – iekšzemes kopprodukts  

IKT – Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija 

KBE – uz zināšanām balstīti uzņēmumi  

LAD – Lauku atbalsta dienests  

Latvija – 2030 - Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 

NAP – Nacionālais Attīstības plāns 2021. -  2027. gadam 

NGA – platjoslas tīkls 

PIAS – pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

RPR – Rīgas plānošanas reģions 

SM – Satiksmes ministrija  

TAL – teritorijas attīstības līmenis 

TAPL – Teritorijas attīstības plānošanas likums   

TP – teritorijas plānojums  

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  

VRAA – Valsts Reģionālās attīstības aģentūra 
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IEVADS/ INTRODUCTION 

 

Pētījuma aktualitāte. Šobrīd pasaulē un Latvijā vērojama tendence, ka teritorijas 

sacenšas savā starpā, kura un ar kādiem piedāvājumiem spēs noturēt iedzīvotājus, 

piesaistīt uzņēmējus un investorus utt. Teritorijas pārvaldei ir jārada pievilcīga vide 

uzņēmējdarbībai, jāiedrošina un jāatbalsta uzņēmumi veidot uzņēmumu un investēt to 

tālākā attīstībā. Tas rada nepieciešamību pēc teritorijas konkurētspējas paaugstināšanas 

un salīdzinošo priekšrocību noteikšanas, kuras ir būtiskas uzņēmēju un investoru 

piesaistīšanai. No vienas puses, lai šie pasākumi būtu efektīvi, nepieciešams izstrādāt 

attiecīgu piedāvājumu, veidot katrai teritorijai stratēģiju, orientētu uz konkrētas mērķa 

tirgus grupas vajadzībām. Bet, no otras puses, lai realizētu stratēģiski svarīgus un 

finansiāli vai ģeogrāfiski apjomīgus projektus, nepieciešams sadarboties blakus 

teritorijām un tādējādi sasniegt ievērojamus rezultātus. Tas saskanētu arī ar Nacionālā 

Attīstības plāna 2027 (NAP 2027) noteiktajām vadlīnijām par Pierīgas reģiona kā Rīgas 

metropoles daudz plašāku attīstību. Šāda stratēģija prasa, lai tā tiktu izstrādāta katrai 

sabiedrības vai mērķa tirgus grupai atsevišķi, precīzi nosakot atbilstošākos 

piedāvājumus un ar tiem saistītos pasākumus. Labākai stratēģijas nozīmes izpratnei ir 

nepieciešams izpētīt teorētiskās nostādnes par teritorijas konkurētspēju un tā 

pielietojuma iespējām. Pēdējos gados bieži tiek lietots jēdziens “teritorijas 

konkurētspēja”, un mūsdienās tas ir dominējošais politikas diskurss starp tiem, kas ir 

saistīti ar ekonomikas attīstību visos teritoriālajos mērogos (Oughton, 1997; 

Schoenberger, 1998; Lall, 2001; Bristow, 2005). Pastāv saikne starp samērā moderno 

“teritorijas konkurētspējas” jēdzienu un tradicionāli analizēto teritorijas “ekonomiskās 

attīstības” jēdzienu. Jo īpaši ekonomikas attīstības analīze bieži ir vērsta uz ekonomisko 

izaugsmi, kas nozīmē, ka tā parāda teritorijas konkurētspējas priekšrocības un iespēju 

piesaistīt teritorijai konkrētas mērķa tirgus grupas - noteiktas nozares uzņēmumus. 

Piesaistot noteiktas nozares, īpaši viedo uzņēmēmējdarbību, tiek veicināta teritorijas 

ekonomiskā izaugsme. Savukārt viedās uzņēmējdarbības jedziens izriet no cita jēdziena 

viedā ekonomika (smart economy) – uz zināšanām balstītu, konkurētspējīgu uzņēmumu 

un tādu pakalpojumu radīšana, kas apvieno veiksmīgos elementus no uzņēmējdarbības 

ekonomikas un inovāciju ekonomikas, kas veicina augstas kvalitātes darba vidi, kas 

savukārt sekmē teritorijas attīstību un veicina tās tālāku konkurētspēju startptautiskā 

līmenī.  

Teritoriju attīstība, pēc vairāku zinātnieku (Boisier, Quan, Nelson, 2005) domām, 

ir ekonomiskās, sociālās un kultūras struktūras pozitīvo kvalitatīvo pārmaiņu process, 

kurš rezultējas efektīvā visu teritorijā esošo resursu (t. sk. darba spēka un dabas resursu) 

izmantošanā, palielinot arī tās ekonomisko izaugsmi un uzlabojot tās iedzīvotāju dzīves 

un uzņēmējdarbības vides kvalitāti. Teritoriju attīstība ir sasniedzama, izmantojot 

teritorijā esošo sociāli ekonomisko, vides un institucionālo potenciālu, kā arī 

savstarpējās saites ar citiem – ārpus konkrētās teritorijas esošiem – elementiem, 

piemēram, attālums līdz galvaspilsētai vai republikas pilsētām, piekrastes tuvums, 

pierobežas zona, infrastruktūras objekti, izglītības un zinātnes centri utt. Šādi ārējie 

elementi ietekmē vairākus teritorijas attīstības aspektus, kas atvieglo (brīvās 

ekonomiskās zonas) vai, tieši pretēji, ierobežo (dabas liegumi) iespējamās aktivitātes 

teritorijā. Tādā veidā tiek panākts iedzīvotāju, kā arī vietējo uzņēmēju kopējās 

labklājības pieaugums, kas ir katras teritorijas attīstības procesa mērķis.  

Teritoriālā konkurence ir cieši saistīta ar teritoriālo konkurētspēju (reģionālā 

līmenī un/vai starptautiskā līmenī) un teritorijas potenciāla novērtējumu sasniegt 

augstus un ilgtspējīgus izaugsmes rādītājus attiecīgajā teritorijā. Visplašākajā nozīmē 
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teritorijas konkurence attiecas uz pasākumiem, ko veic vietējā pārvalde (pašvaldība) 

noteiktā teritorijā, lai nodrošinātu iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanos. Situācija 

Latvijā liecina, ka iedzīvotājiem ir būtiskas darba iespējas attiecīgajā teritorijā vai tās 

tuvumā, savukārt tas veicina pašvaldības izvērtēt savas teritorijas konkurētspēju plašāk -  

kā piesaistīt uzņēmumus, lai tiktu radītas darba vietas un piesaistītas arī jaunas 

iedzīvotāju grupas. Šāda pieeja liek pašvaldībām izstrādāt stratēģiskus ilgtermiņa plānus 

un piesaistīt nepieciešamo finansējumu to realizācijai.  

Teritorijas konkurence nosaka konkrētas darbības, sākot ar teritorijas potenciāla 

novērtējumu, augsta un ilgtspējīga dzīves līmeņa, un izaugsmes attiecīgajā reģionā 

nodrošināšanu. Šobrīd gan pasaulē, gan arī Latvijā, vairāki reģioni ir zināšanu 

veicinātāji, tie ir reģioni, kuros ir lielāks iedzīvotāju blīvums, augstas un stabilas 

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKP) pieauguma tendences. Bieži tie sastāv 

no lielām pilsētām un tuvumā esošām ekonomiski attīstītām teritorijām, notiek 

tuvināšanās reģionu centriem un veidojas specializētas reģionu un pilsētu teritorijas. Kā 

centri, kas veicina zināšanas un IKT, šīs pilsētas un reģioni ir atvērti starptautiskām 

aktivitātēm, piedāvā labākās karjeras iespējas, piesaista prasmīgus un talantīgus 

darbiniekus, nosaka sakarību starp darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu, ir 

raksturīga augsta dzīves vides kvalitāte, un tie piesaista uzņēmējus un investorus. 

Svarīgs uzdevums reģiona pārvaldēm ir celt kokurētspēju sadarbojoties visām Pierīgas 

reģiona pašvaldībām un, iesaistot arī Rīgas pilsētu, un izmantot tās sniegto potenciālu, 

lai veicinātu visa reģiona starptautisko konkurētspēju.  

Darba autore savā pētījumā analizē Pierīgas statistiskā reģiona (turpmāk Pierīgas 

reģions) 28 novadu teritoriju, kuras veido lielāko teritorijas daļu no Rīgas plānošanas 

reģiona (RPR), kurā ietilpst divi statistikas reģioni: 2 republikas nozīmes pilsētas Rīga 

un Jūrmala (ietver Rīgas un Jūrmalas pilsētas) un Pierīgas reģiona 28 novadu teritorijas. 

Salīdzināšanai tiks izmantoti Rīgas statistiskā reģiona (turpmāk Rīgas pilsētas), Pierīgas 

reģiona un Latvijas statistikas dati, jo Rīgas pilsēta lielā mērā ietekmē visa Pierīgas 

reģiona attīstību, ko parāda dažādi statistikas dati, kā arī pārējo Latvijas reģionu 

statistikas dati. 

Svarīgs ir atbalsts uzņēmējdarbības vides attīstībai, lai piesaistītu gan vietējos, gan 

ārvalstu investorus, un sekmētu gan jaunu uzņēmumu dibināšanu, gan esošu uzņēmumu 

paplašināšanos noteiktās teritorijās, radot iedzīvotājiem jaunas darbavietas, samazinātu 

darbaspēka aizplūšanu uz citām teritorijām. Tādējādi būtiski ir noteikt teritorijas atbalsta 

vadlīnijas ņemot vērā tās specifiku un iespējas, nosakot tās attīstības virzienu un 

iespējamo specializāciju. Lielo pilsētu attīstība rada nepieciešamību palielināt 

ekonomisko aktivitāti to tuvumā esošajām teritorijām, piesaistot un izmantojot apkārt 

esošo teritoriju resursus, atbalstot uzņēmējdarbības, transporta un IKT infrastruktūras 

attīstību, pilnvērtīgi izmantojot un attīstot izglītības iestāžu potenciālu un veicinot 

iedzīvotāju mobilitāti. Tādējādi tiktu sekmēta jaunu uzņēmumu un darba vietu radīšana 

lielo pilsētu tuvumā. Pierīgas reģiona pašvaldībām nepieciešama savstarpēja sadarbība 

lielu un nozīmīgu projektu realizācijai, lai paaugstinātu savas teritorijas konkurētspēju 

un piesaistītu viedo uzņēmējdarbību. Kā arī nozīmīga būtu sadarbības attīstība ar Rīgas 

pilsētu, jo tā koncentrē svarīgus resursus, kuri ietekmē ne tikai Pierīgas reģiona, bet arī 

visas Latvijas, ekonomisko attīstību.  

Nozīmīgākā kopīgā reģionālās attīstības problēma, kas raksturīga visas Latvijas 

teritorijā, ir būtiskas sociālekonomiskas attīstības līmeņa atšķirības starp reģioniem. Tai 

var minēt virkni cēloņu. Primārais cēlonis ir zema uzņēmējdarbības aktivitāte un 

nepilnīgi priekšnoteikumi tās paaugstināšanai reģionos. Nozīmīga problēma ir arī 

nepilnīga pašvaldību infrastruktūra uzņēmēju piesaistei, kā arī nepietiekama pašvaldību 

kapacitāte darbā ar uzņēmējiem. Kā arī vairāku pašvaldību sadarbības trūkums ar blakus 
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esošajām pašvaldībām un vietējām sabiedriskajām organizācijām, piemēram, uzņēmēju 

biedrībām, lai kopīgi identifcētu iespējamās problēmas un meklētu to risinājumus.  

VPP EKOSOC-LV un projekta INTERFRAME-LV  pētījuma rezultāti liecina, ka 

dažos reģionos strauji pieaug pašvaldību loma un ietekme uzņēmējdarbības atbalstīšanā, 

t.sk., viedās uzņēmējdarbības sekmēšanā, cilvēku vai vietējās sabiedrības aktivitātes 

celšanā, dažādu sadarbības formu veicināšanā u.c. Tas liecina par viedās 

uzņēmējdarbības attīstības iespēju izmantošanu reģiona tālākai attīstībai (Rivža, 2018). 

Darba autore VPP EKOSOC-LV ietvaros veikusi pētījumu, izmantojot hierarhiju 

analīzes metodi (AHP), kā arī ekonomisko rādītāju un datu analīzi par 2015. gadu. 

Tālākie pētījumi tika veikti VPP projekta INTERFRAME-LV ietvaros, izmantojot 

ekspertu intervijas un ekonomisko rādītāju un datu analīzi par 2018. gadu. Visi pētījumu 

reultāti ir publicēti starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos un monogrāfijā un 

prezentēti starptautiskās un nacionālās zinātniskās konferencēs, semināros un forumos.  

Kā parāda VPP EKOSOC-LV un VPP projekta INTERFRAME-LV pētījumu dati, 

vairākos Latvijas reģionos viedā uzņēmējdarbība fokusējas uz infrastruktūras un 

zināšanu balstītu uzņēmumu attīstību, t.i., lietpratīgu enerģijas ieguvi un patēriņu, augsti 

attīstītām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, zināšanu ietilpīgu zaļo 

ekonomiku, medicīnu, inženierzinātņu, īpašs uzsvars ir uz reģionam atbilstošu  un 

piemērotu attīstību un sadarbību starp pašvaldībām, uzņēmējiem un citām iesaistītām 

pusēm augsto nozīmību. Šī viedās uzņēmējdarbības attīstība notiek Pierīgas, kā arī 

Kurzemes un Zemgales reģionā. Promocijas darba 3. nodaļā tiek analizēti dati, kas 

liecina par viedās uzņēmējdarbības attīstību Pierīgas reģionā, un tie parāda viedās 

uzņēmējdarbības attīstības ietekmi uz reģiona konkurētspēju.  

 

Promocijas darba hipotēze: 

Teritorijas konkurētspēja veicina viedās uzņēmējdarbības attīstību Pierīgas 

reģionā.  

 

Promocijas darba mērķis:   
Izvērtēt teritorijas konkurētspējas nozīmi viedās uzņēmējdarbības attīstībai un 

izstrādāt konkurētspējas veicināšanas iespējamos risinājumus viedās uzņēmējdarbības 

attīstībai Pierīgas reģionā. 

 

Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši darba uzdevumi: 

1. apkopot teorētiskās nostādnes par teritorijas attīstību un konkurētspējas 

kritērijiem, teritorijas mērķa tirgus grupu vajadzībām, viedās uzņēmējdarbības 

būtību un Eiropas pieredzi; 

2. izpētīt Latvijas, reģionu un pašvaldību uzņēmējdarbības attīstības politikas 

vadlīnijas: normatīvos aktus, Latvijas un Pierīgas reģiona attīstības plānošanas 

dokumentus; 

3. izanalizēt teritorijas konkurētspējas un viedās ekonomikas rādītājus, sniegt 

konkurētspējas veicināšanas iespējamos risinājumus viedās uzņēmējdarbības 

attīstībai Pierīgas reģionā. 

 

Promocijas darba mērķa sasniegšanai tika izveidota sekojoša struktūra: ievads, 3 

pētījuma nodaļas, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras avotu saraksts. 

Pirmajā nodaļā tika veikta teritorijas konkurētspējas kriteriju izpēte, apkopotas 

svarīgākās teritorijas mērķa tirgus grupas – iedzīvotāju un uzņēmēju piesaistes metodes 

un  raksturoti viedās uzņēmējdarbības rādītāji. 
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Otrajā nodaļā izpētītas reģionu uzņēmējdarbības attīstības politikas vadlīnijas: 

normatīvie akti, Latvijas attīstības plānošanas dokumenti un Pierīgas reģiona attīstības 

dokumenti par teritorijas konkurētspējas paaugstināšanu un viedās uzņēmējdarbības 

attīstību. 

Trešajā nodaļā veikti pētījumi un noteikti teritorijas konkurētspējas rādītāji, un 

apkopoti pētījuma dati par viedās ekonomikas un viedās uzņēmējdarbības attīstību, 

izstrādāta konkurērtspējas novērtēšanas matrica un ieteikumi viedās uzņēmējdarbības 

attīstības perspektīvai konkurētspējas paugstināšanai Pierīgas reģionā. 

Darba noslēgumā formulēti galvenie secinājumi, galvenie pētījuma rezultāti un 

izstrādāti priekšlikumi reģiona konkurētspējas paaugstināšanai 

 

Darba pētījuma objekts: Pierīgas reģiona konkurētspējas kritēriji. 

Pētījuma priekšmets: viedās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Pierīgas 

reģionā. 

 

Aizstāvamās tēzes: 

1. augsti un ilgtspējīgi izaugsmes rādītāji liecina par teritorijas konkurētspēju un 

spēju piesaistīt noteiktas mērķa tirgus grupas: iedzīvotājus un viedos uzņēmumus; 

2. Latvijas, reģionu un pašvaldību uzņēmējdarbības attīstības politikas vadlīnijas 

nosaka, ka nozīmīgs aspekts reģionu izaugsmē ir viedās uzņēmējdarbības attīstība, 

kas paaugstina teritorijas ekonomiskos rādītājus; 

3. viedās ekonomikas/ uzņēmējdarbības rādītāju izvērtējums parāda Pierīgas reģiona 

konkurētspējas potenciālu; 

4. hierarhiju analīzes metodes pētījuma rezultāti parāda viedās ekonomikas/ 

uzņēmējdarbības attīstības perspektīvas Pierīgas reģionā;  

5. ekspertu pētījuma rezultāti parāda viedo uzņēmumu attīstības un konkurētspējas 

nostiprināšanas noteicošos faktorus Pierīgas reģionā.  

 

Pētījuma metodes: 

1. vispārzinātniskās pētījumu metodes: 

 monogrāfiskā jeb aprakstošā, kuras pielietošana palīdzēja rast detalizētu 

priekšstatu par pētāmo problēmu teorētiskajā skatījumā, balstoties uz plašu 

zinātniskās literatūras apskatu; 

 grafiskā metode – grafiskās metodes lietošana palīdzēja uzskatāmi un efektīvi 

atklāt viedās uzņēmējdarbības rādītāju sakarības un dinamiku; 

 sintēzes un analīzes metode – atsevišķi pētāmā objekta elementi tika savienoti 

vienotā sistēmā, pētot to kopsakarības. 

2. socioloģisko pētījumu metodes: 

 eksperta strukturētā intervijas metode tika izmantota, lai noskaidrotu ekspertu/ 

uzņēmēju viedokli par pētāmo problemātiku un iezīmētu galvenās tendences 

Pierīgas reģionā. 

3. statistisko pētījumu metodes: 

 aprakstošā statistika, salīdzināšana, grupēšana, vidējo lielumu aprēķināšana, 

krostabulācijas (crosstabs); faktoru analīze, kura tika pārbaudīta ar Bartleta testu 

(Bartlett's Test of Sphericity) un KMO testu (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy); klasteru analīze, klasteru skaitu noteica izmantojot Elbova 

likumu (Elbow rull), izejas datiem tika veikta hierarhiskā klasteru analīze un 

aprēķināts Aglomerācijas grafiks (Agglomeration Schedule); ekspertu intervijas 

dati tika pārbaudīti ar Kolmogorova - Smirnova testu un Spirmena rangu 

korelāciju.  
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4. prognozēšanas metode: 

 hierarhiju analīzes metode (Analytical Hierarchu Process – AHP), izmantota 

lēmuma pieņemšanai par īstenotajiem efektīvākajiem Pierīgas reģiona 

attīstīstības scenārijiem, aprēķinot prioritātes vektoru koorditātes, saskaņotības 

attiecību un vidējās vērtības.  

 

Pētījuma tautsaimnieciskais nozīmīgums 

Pētījums ir aktuāls Pierīgas reģiona pašvaldībām un uzņēmējiem, lai definētu  

viedās uzņēmējdarbības attīstības vadlīnijas atbilstoši reģiona konkurētspējas 

priekšrocībām un reģiona attīstības un plānošanas dokumentiem, ņemot vērā attiecīgās 

teritorijas ekonomiskos rādītājus, resursus un iespējas, kā arī NAP2027 noteiktās 

attīstības prioritātes. Promocijas darba rezultātā izstrādāta konkurērtspējas novērtēšanas 

matrica un ieteikumi konkurētspējas paugstināšanai ar mērķi veicināt viedās 

uzņēmējdarbības attīstību Pierīgas reģionā. 

 

Pētījuma zinātniskā aktualitāte un novitāte: 

1. apkopoti teritorijas konkurētspējas galvenie kritēriji un to sasaiste ar viedās 

uzņēmējdarbības attīstību; 

2. izstrādāti, sagrupēti un uzskatāmi parādīti viedās uzņēmējdarbības attīstību 

ietekmējošie faktori Pierīgas reģionā, balstoties uz teorētisko un praktisko 

pētījumu bāzi; 

3. veikta viedās ekonomikas un viedās uzņēmējdarbības attīstības rādītāju analīze 

Pierīgas reģionā; 

4. noteikti viedās uzņēmējdarbības attīstībai atbilstošākie vērtēšanas kritēriji un, 

pamatojoties uz tiem veikts Pierīgas reģiona konkurētspējas izvērtējums; 

5. izstrādāta konkurētspējas novērtēšanas matrica un ieteikumi viedās 

uzņēmējdarbības attīstībai Pierīgas reģionā. 

 

Izmantotie dati un citi materiāli 

Pētījuma metodoloģiskais pamats ir vietējo un ārvalstu zinātnieku darbi, Latvijas 

un Latvijas reģionu attīstības politikas vadlīnijas un plānošanas dokumenti, Rīgas 

Plānošanas pārvaldes attīstības plānošanas dokumenti, Latvijas Centrālās statistikas 

pārvaldes (CSP) un LURSOFT materiāli un pētījumi par Pierīgas reģionu, kā arī autores 

veiktie pētījumi VPP EKOSOC-LV un VPP projekta INTERFRAME-LV ietvaros. Uz 

šo pētījumu pamata ir izstrādāti ieteikumi, kā paaugstināt reģiona konkurētspēju un 

tādējādi veicināt viedās uzņēmējdarbības attīstītību Pierīgas reģionā. Autore izmantojusi 

Rīgas plānošanas reģiona pētījumu datus, Scopus, Wef of Science, EBSCO datu bāzēs 

pieejamos žurnālus un rakstus.  

 

Tēmas ierobežojums 

Pierīgas reģiona konkurētspējas un viedās uzņēmējdarbības attīstības iespēju 

analīze, salīdzinājums un pētījumi ir veikti Pierīgas reģiona 28 novadu pašvaldībās 

(izņemot 2 RPR ietilpostošās Latvijas Republikas nozīmes pilsētas - Jūrmalu un Rīgu).  

Darba autore analizē ekonomiskās attītīstības datus par laika periodu no 2015. 

gada līdz 2018. gadam: Centrālās Statistikas Pārvaldes, Lursoft, VARAM, EM, Valsts 

kases u.c. datu bāzes. Atsevišķi rādītāji tiek salīdzināti ar 2020. gada datiem, lai 

parādītu ekonomiskās tendences vai tās attīstības dinamiku. Ekonomiskie dati par 2020. 

gadu netiek analizēti, ierobežotās pieejamības  un COVID-19 ietekmes uz ekonomisko 

situāciju Latvijā un pasaulē dēļ, jo darba autore analizē ekonomiskās likumsakarības 

Pierīgas reģionā un salīdzina tās ar vidējiem rādītājiem Latvijā.     
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Pētījums veikts laika posmā no 2015. gada rudens līdz 2020. gada sākumam. 

Statistikas datu analīzei izmantoti dati no 2009. gada līdz 2020. gadam, LURSOFT dati 

no 2009.- 2018. gadam. 

 

Pētījumu atbalsta Valsts pētījuma programma 5.2. “Tautsaimniecības 

transformācija, gudra izaugsme, pašvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības 

ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai” 

(EKOSOC-LV). Autores pētnieciskais darbs tapa VPP projektā 5.2.3. “Latvijas lauku 

un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā” un  Valsts 

pētījuma programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” 

projekta “Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā 

kontekstā (INTERFRAME-LV)” ietvaros.  
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1. TERITORIJAS MĀRKETINGA UN KONKURĒTSPĒJAS 

TEORĒTISKIE ASPEKTI/ THEORETICAL ASPECTS OF 

MARKETING AND COMPETITIVENESS OF THE TERITORY 
 

21. gadsimtā notiek straujākas pārmaiņas mūsdienu sabiedrībā, sociālajā struktūrā, 

teritoriālajā politikā, valsts pārvaldē un citās jomās, kurām ir būtiska ietekme uz 

sabiedrības darbību un efektivitāti. Lai sasniegtu maksimālu efektu, ir vajadzīga 

“nobriedusi” sabiedrība, kā arī teritoriālā līmeņa attīstības izpēte un uzlabošana pirms 

jebkādu pasākumu īstenošanas. Lai varētu veicināt teritoriālus uzlabojumus, vispirms ir 

jānosaka teritoriālā vienība, kurā attīstīt un realizēt noteiktus procesus. Visplašākā 

definīcija: teritoriāla vienība ir (sociāli) ģeogrāfiska integrācija, ko raksturo milzīga 

iekšēja kohēzija. Tā ir sociālekonomiskā ģeogrāfiskā vienība, kas balstīta uz ciešu 

sadarbību un tās veidojošo daļu kopīgajām interesēm, kuras ne vienmēr nosaka 

ģeogrāfiskas robežas (Filo, 2008).  

Saskaņā ar promocijas darbā izvirzīto hipotēzi, teritorijas viedās uzņēmējdarbības 

attīstība veicina teritorijas konkurētspējuļ autore uzskata par pamatotu šo pētījumu sākt 

ar ārvalstu autoru teritorijas mārketinga un konkurētspējas, un viedās ekonomikas 

teorētisko nostādņu izpēti. 

 
1.1 Teritoriju un reģionālās attīstības teorijas/ Theories of territories and regional 

development 

 

Teritorija skatāma divos līmeņos. Pirmkārt, indivīda un vietas līmenī, kā vieta,  

kur dzīvot, strādāt, izmantot teritorijas priekšrocības un nodarboties ar uzņēmējdarbību. 

Otrkārt, teritorija reprezentējas sociālā un noteikta reģiona līmenī. Reģiona līmenī 

teritorija ir vērtību, sabiedriskās prakses – sociālās organizācijas, informācijas un 

zināšanu nosacīts teritoriju struktūras veidols. Parasti reģioni tiek noteikti kā lielas 

ģeogrāfiskas telpas daļas, kuras raksturojas ar iekšēji veidotiem vides procesiem, 

galvenokārt, tie ir kultūras, saimnieciskie  un politiskie procesi. Vēl reģionu var izdalīt 

pēc funkcionālajām pazīmēm, pēc to teritoriālā statusa, gan arī pēc tā funkcijām. Latvijā 

reģions ir definēts kā relatīvi viendabīga teritorijas daļa (pagastu, novadu un pilsētu 

kopa), kuru vieno noteikta pazīme vai kopīga problēma (Vanags, 2005).  

Vairāki Rietumeiropas zinātnieki izstrādāja reģionālās attīstības teorijas, uz kuru 

pamata tiek plānotas, pētītas un prognozētas valstu teritorijās un reģionos notiekošās 

izmaiņas (Capello, Butenko, Mičara, Kotlers).  

Reģionālās attīstības teorijas atspoguļo telpas ekonomikas metodes. “Telpa kā 

ierobežots resurss” ir jāplāno, jo cilvēkam nepieciešamā katras telpas izmantošana vienā 

virzienā izslēdz cita (alternatīva) veida telpas izmantošanu. Telpu izmantošanas 

ekonomiskais aspekts – telpas daļu attīstība, to savstarpējās attiecības un ietekme uz 

kopējās telpas attīstību, piemēram, Latvijas vienas pilsētas vai novada ekonomikas 

ietekme uz visu reģionu vai valsti.  

Telpas ekonomiskās attīstības teorija ir ekonomiskās teorijas daļa, kuru lieto kopā 

ar laika dimensiju. Teorija pēta: 

 uzņēmēju un mājsaimnieku lēmumus par atrašanās vietu; 

 preču, faktoru un informācijas plūsmu; 

 ražošanas un atsevišķās vietas struktūru telpā, kā arī telpu daļu savstarpējo 

atkarību (Casey, 2003, Butenko, 2008). 

Lēmumam par atrašanās vietas izvēli ir ilgstoša iedarbība, it sevišķi lielos 

uzņēmumos, un to mainīt ir ļoti grūti. Uzņēmums parasti izvēlas tādu atrašanās vietu, ar 



24 

kuras palīdzību tas varēs sasniegt tā galveno mērķi - gūt ilglaicīgu peļņu un plānot 

uzņēmuma attīstību.` 

Vietas teorija pirmoreiz sistemātiski tika attēlota Alfrēda Vēbera 1909. gadā 

iznākušajā darbā “Par rūpniecības atrašanās vietu”. Viņš arī ieviesa atrašanās vietas 

faktora jēdzienu. 

Ne visi uzņēmumi savas atrašanās vietas izvēlē ir brīvi. Atsevišķām 

uzņēmējdarbības nozarēm atrašanās vietu jau ir noteikusi daba, piemēram, 

kalnrūpniecība, kuģu būve, HES utt. Citi uzņēmumi izvēlas atrašanās vietu ne 

saimniecisku, bet gan personīgu interešu vadīti (pamatā var būt ģimenes tradīcija vai 

citas personīgas intereses, īpašumā esoša zeme utt.). Pastāvošiem uzņēmumiem var 

rasties saimnieciski ierobežojumi, ja mainās saimnieciskie apstākļi un optimālāka kļūst 

kāda cita atrašanās vieta. 

Uzņēmumiem, kam atrašanās vietas izvēle nav atkarīga nedz no ģeogrāfiskiem, 

tiesiskiem, saimnieciskiem, nedz personīgiem ierobežojumiem, lielākoties ir jāatbild uz 

četriem jautājumiem. Vispirms jāpieņem lēmums attiecībā uz nodokļu atšķirībām, 

respektīvi, algu izmaksu lielumu. Jāskatās, vai uzņēmuma veidošana un būvniecība 

notiks uz sev piederošas zemes vai ārvalstīs (starptautiskās atrašanās vietas izvēle). Pēc 

tam jāatbild uz jautājumu, kādā reģionā iekārtot uzņēmumu tautsaimniecības iekšienē 

(interlokālās atrašanās vietas izvēle). Tālāk jānosaka izvēlētajā teritorijā izdevīga vieta 

(lokālās atrašanās vietas izvēle). Visbeidzot uzņēmuma iekšienē optimāli jāsakārto tā 

atsevišķās nodaļas (uzņēmuma iekšējās atrašanās vietas izvēle). 

Uzņēmēji, izvēloties atrašanās vietas parasti ņem vērā vairākus kritērijus tādus kā 

infrastruktūras attīstība, nodokļu politika, vietējās pašvaldības attīstība, vietējās 

tradīcijas un resursi: gan darba spēka, gan dabas resursi. Kā jau pirms tam tika 

noskaidrots, izšķir nacionālo un starptautisko atrašanās vietas izvēli. Nacionālajā 

atrašanās vietas izvēlē var būt šādas prioritātes: 

 pieejamie materiāli (izejvielas); 

 darbaspēka esamība; 

 nodokļu politika; 

 satiksmes un enerģija pieejamība; 

 dabas resursi un to izmantošana; 

 noieta tirgus pieejamība. 

Globalizācijas rezultātā 20. gs. otrajā pusē un 21. gs. sākumā, jo īpaši pēdējās 

divās desmitgadēs, attīstoties komunikāciju tīkliem un datortehnoloģijām, par noteicošo 

attīstīto valstu ekonomikas virzītājspēku ir kļuvusi informācija. Globālā līmeņa pilsētas 

veido savu pakļauto teritoriju visā pasaulē ne vairs pēc ģeogrāfiskiem kritērijiem, bet 

gan pēc ekonomiskajām saiknēm un biznesa vadības reģionālajiem principiem. Līdz ar 

to nacionālā līmeņa pilsētas tiek arvien ciešāk iesaistītas globālajā pilsētu tīklā, 

darbojoties kā globālā līmeņa pilsētu satelītcentri. 

Ar teritoriju saistītās izaugsmes un attīstības teorijās centrālais jautājums ir telpā 

diferencētas ekonomiskās izaugsmes un sabiedriskās attīstības procesu skaidrošana 

izmantojot dažādu autoru teorijas:  

 atrašanās vietas teorija; 

 rūpniecības atrašanās vietas teorija; 

 industrijas atrašanās vietas teorija; 

 zemes izmantošanas teorija; 

 centrālo vietu teorija; 

 tirgus tīklu teorija; 

 telpas mobilitātes teorija; 
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 faktoru mobilitātes teorija; 

 polirizācijas teorija; 

 ekonomisko pakāpju teorija (Capello, 2009). 

Atrašanās vietas teorijas saistītas ar nozares un lokalizācijas problēmām. 

Atsevišķās ekonomikas atrašanās vietas teorijas izzina optimālās vietas atsevišķiem 

lauksaimniecības, rūpniecības uzņēmumiem un pakalpojumu iestādēm, t.i., primārām, 

sekundārām nozarēm.  Uzņēmējdarbības vietas noteikšanas jautājumu var formulēt tā: 

kādu vietu telpā uzņēmējam izvēlēties savam uzņēmumam. Teorija atzīmē, ka 

“optimālās vietas izvēles jautājums izvirzās dažādos telpas līmeņos: internacionālā, 

interreģionālā, intrareģionālā, lokālā un uzņēmumā”. (Bugina, Pučere, 2000) 

Uzņēmuma atrašanās vietas meklēšanas procesā ir jāņem vērā optimālā telpas struktūra 

visām ekonomiskām aktivitātēm- kur ir vislabāk to izvietot, lai uzņēmums varētu stabili 

pastāvē,t vai kur ir vislabākie uzņēmuma pastāvēšanas priekšnoteikumi. Telpas izvēles 

secība var sākties no kāda konkrēta reģiona, tad no šī reģiona konkrētās vietas. Telpas 

vietas meklēšanas rezultāts ir atsevišķa uzņēmēja veiksmīgs vai mazāk veiksmīgs 

lēmuma rezultāts. Nākošais solis ir monetārie un nemonetārie mērķi. Pēc mērķa izvēles 

uzņēmējam jāizvēlas līdzekļi, ar kuriem visoptimālāk var mērķi realizēt.  

 Tātad, uzņēmuma atrašanās vietu izvēli var veikt, ņemot par pamatu atrašanās 

vietu teritoriju. Atrašanās vietas teorija koncentrējas uz telpas jeb vietas struktūras 

skaidrojuma (Bugina, Pučure, 2000).  

Ar uzņēmējdarbības attīstību saistīti ir arī tādi jēdzieni kā urbanizācija un 

infrastruktūra. Urbanizācija – pilsētu un pilsētnieku skaita pieaugums kādā teritorijā. 

Visur pasaulē un arī Latvijā pastāv tendence pilsētnieku skaitam pieaugt. Par 

urbanizāciju var uzskatīt cilvēku koncentrēšanos pilsētās un tuvējās piepilsētas 

teritorijās. Urbanizācija apgādā cilvēkus ar dažādiem sociāliem labumiem, kā arī rada 

izmaiņas cilvēku sabiedriskajā dzīvē (Macionis, 2005). 

Par diviem svarīgākiem urbanizācijas cēloņiem var uzskatīt to, ka dzimstības 

līmenis ir augstāks par mirstību, līdz ar to cilvēkiem ir nepieciešamas vairāk dzīves 

vietu un dzīves telpu un migrācijas līmenis no laukiem uz pilsētu ir daudz augstāks. 

Tomēr urbanizācija nes sev līdzi visdažādākās problēmas, kas negatīvi ietekmē cilvēku 

dzīves - attīstoties lielpilsētām, attīstās arī dažādas pilsētām raksturīgas problēmas, 

piemēram, nabadzība, dzīves vietu trūkums, noziedzība un arī piesārņojumus.  

Urbanizācijas iemesli var būt sekojoši: 

 dabīgs iedzīvotāju skaita pieaugums pilsētās (lielāka dzimstība nekā laukos);  

 lauku apdzīvoto vietu pārtapšana par pilsētām;  

 plašu aglomerāciju veidošanās;  

 migrācija no laukiem uz pilsētām; 

 darba vietu trūkums lauku teritorijās.  

 R. Johimsens un K. Gustafsons (Jochimsen, Gustafsson, 2001) definējuši 

infrastruktūru kā „materiālo, institucionālo un personālo struktūru kopumu” (Capello, 

Butenko, 2009). Šis infrastruktūras definējums ietver sevī tautsaimniecības izaugsmes, 

integrācijas un apgādes bāzes funkciju: 

 materiālās infrastruktūras jomas: enerģija, ūdensapgāde, apūdeņošana, satiksme, 

komunikācija, izglītība, zinātne, veselības aizsardzība, pārvalde, dzīvokļu 

celtniecība, brīvā laika pavadīšanas ierīkojumi; 

 institucionālās infrastruktūras jomas: tiesības, finanses, nodokļu sistēma utt.; 

 personālās infrastruktūras jomas: kvantitatīvais un kvalitatīvais iedzīvotāju 

potenciāls – iedzīvotāju struktūra, uzņēmējdarbība, amatniecības darbība. 

Šāds definējums ļauj infrastruktūru interpretēt kā atrašanās vietas faktoru 

(Medway, 2008). Tātad, no tā izriet, ka, lai izpētītu optimālo uzņēmuma atrašanās vietu, 
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ir jāveic analīze, sadalot telpā materiālo, institucionālo un personālo infrastruktūru gan 

kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. 

 Rūpniecības atrašanās vietas teorija. Pēc V. Rošera, A. Šafles un V. 

Launharta (Roscher, Schaffle, Launhardt, 2009) pirmajiem pētījumiem, A. Vēbers 

(Weber, 2009) deva pirmo sistematizēto rūpniecības atrašanās vietas teorijas 

atspoguļojumu. Teorijā viņš  raksturo  rūpnieciskā uzņēmuma optimālu atrašanās vietu, 

ņemot vērā uzņēmuma ekonomisko aspektu (Capello, 2009):  

 izejvielu, materiālu atrašanās vietas; 

 patēriņa sadalījums telpā; 

 transportsistēma ir vienota, transportizmaksas ir funkcija no svara un attāluma; 

 darbaspēka sadalījums telpā, darbaspēks ir mobils, darba algas līmenis ir 

konstants, bet diferencēts telpā, pie dotā algas līmeņa darbaspēks ir nodarbināts 

neierobežotā daudzumā (Capello, 2009). 

Vadoties no šiem pieņēmumiem rūpniecības atrašanās vietas izvēli nosaka trīs 

atrašanās vietas faktori:  

 transporta izmaksas; 

 darba spēka izmaksas; 

 aglomerācijas attīstība.  

Atrašanās vietas faktorus definē kā izmaksu priekšrocību. A.Vebera teorijā 

transportizmaksas ieņem centrālo vietu rūpnieciskas atrašanās vietas noteikšanā.  

 Industrijas atrašanās vietas teorijas. A. Vēbers (Weber, 2009) industrijas 

atrašanās vietas teorijas kritiku koncentrējis uz divām jomām - ekonomikas zinātni un 

ģeogrāfiju (Hacioglu, 2020). 

Apkopojot pētnieku A. Predhols un V. Isards (Predohl, Isard, 1990) viedokļus, 

jāsecina, ka viņu darbos akcentēta industrijas atrašanās vietas un vispārējās 

ekonomiskās teorijas integrācija ar substitūcijas principa palīdzību. Pēc pētnieka A. 

Predhola (Predohl, 1990) atziņām - nacionālajā ekonomikā zināmais substitūcijas 

princips līdzsvara teorijā ir pielietots atrašanās vietas analīzē. “Ražošanas faktoru 

substitūciju var interpretēt kā substitūcijas gaitu uzņēmuma atrašanās vietas virzībai uz 

optimālu vietu” (Capello, 2009). 

 Uzvedības zinātniskā metode. Pētnieks A. Preds (Pred, 1971) pretstata 

deduktīvai industrijas atrašanās vietas teorijai izstrādāja uzvedības zinātnisku 

skaidrojumu metodi. Tās izejas punkts ir pieņēmums, ka katrs lēmums, piemēram, par 

industriāla uzņēmuma atrašanās vietu, ir atkarīgs no lēmuma pieņēmēja (īpašnieka, 

menedžera) informētības līmeņa. Var paaugstināt lēmuma pieņemšanas informācijas 

līmeņa dinamiku, proti, ieviešot jaunu komunikācijas sistēmu, vai arī uzņēmējs var 

uzlabot savas informācijas apstrādes spējas, mācoties no kļūdām, pirmkārt, atdarinot 

konkurējoša uzņēmēja sekmīgu atrašanās vietas izvēli (Bugina, Pučere, 2000). 

Ir spēkā likumsakarības, ka laika gaitā mainās uzņēmuma ekonomiskā struktūra 

un arī atrašanās vietā valdošie nosacījumi, kas noved līdzšinējo optimālo atrašanās vietu 

pie zaudējumiem, un uzņēmumiem jāveic nepieciešamie piemērošanās pasākumi. 

Uzņēmumi pēta iespējas, lai saglabātu savas atrašanās vietas pastāvēšanas iespējas 

(Bugina, Pučure, 2000). 

Zemes izmantošanas teorija. J.H. fon Tūnenu (Thunen) uzskata par pirmo 

teorētiķi, kas izpētīja, kādā veidā ekonomiskās likumsakarības vada zemes 

izmantošanas optimālas telpiskas struktūras izveidošanu. Kodols J.H. fon Tūnena teorijā 

ir lauksaimniecisko ražotāju atrašanās vietas diferenciālā rente (A Model of Agricultural 

Land Use, 1826).  Šo atrašanās vietas renti samazina ar ražošanas atrašanās vietas 

pieaugošo attālumu no patēriņu centra un noved pie zemes izmantošanas intensitātes un 
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veidu telpiskas diferencēšanas. Ražošanas vietas rente visaugstākā ir tieši tuvāk patēriņa 

centram, jo tur ir  ļoti mazas transporta izmaksas (Bugina, Pučere, 2000). 

19. gs. pētnieks Tūnens (Thunen) norādīja, ka, piemēram, ievērojot atšķirības 

satiksmes mezglu (jūras, upes un dzelzceļa transports) un to ģeogrāfiskajā izvietojumā 

(līdzenums, kalni, reljefs un klimats), un tirdzniecības nodokļi un subsīdijas veido 

attiecīgās zemes izmantošanas zonējumu. Ekonomiski tehnoloģiskā attīstības procesa 

laikā mainās tirgus cena, ražošanas un transporta izmaksas. Sekas ir rentes līniju 

stāvokļa pārvietošanās un līdz ar to zemes izmantošanas zonu pārvietošanās (Capello, 

2009). 

Centrālo vietu teorijas pamatlicēji ir V. Kristallers un S. Lange (Christaller, 

Lange et.al., 2017). Centrālo vietu teorijas pielietojamības svarīgs ierobežojums 

dinamiskas industriālas sabiedrības aspektā veido telpiski diferencētas ekonomikas 

izaugsmes un pilsētu attīstības svarīgu determinanšu atstāšanu novārtā. Centrālo vietu 

teorija neievēro ne ārējo ietaupījumu aglomerācijas efektu, ne mobilo ražošanas faktoru 

izmaiņas un starpreģionālo preču apmaiņu. Tieši aglomerācijas un mobilitātes efekti ir 

cēlonis tam, ka tautsaimniecībā industrializācijas procesa laikā notiek telpisko 

“disparitāšu” veidošanās vai reģionu nevienlīdzības veidošanās (Capello, 2009). 

E. Agergards, P.A.Olsens un J.Allpass (Agergard, Olsen, Allpass, 1970) piedāvāja 

savu “Kustības spirāles teoriju” pilsētā. Tika atzīts, ka ar gadiem saistītā izmaiņu 

pazīme uzņēmuma tipam noved pie tā atrašanās vietas priekšrocību izmaiņām. 

Brieduma procesa laikā uzņēmums paplašinās un tas ir jāizvieto lielākā centrā. 

Gadījumā, ja augstāka ranga centrs neder, var arī rasties jauns papildu centrs. 

Pamatojoties uz pieaugošo attālumu, starp apdzīvoto vietu atrašanos un lielo uzņēmumu 

centriem izveidojas lokāls vakums, rodas jauni, apgādes orientēti uzņēmumi tuvāk. Arī 

šie jaunie uzņēmēmumi ir pakļauti izaugsmes un pārvietošanas tendencei. “Kustība pa 

spirāli” nozīmē uzņēmuma attīstību pieaugoša lieluma virzienā un tādejādi radot jaunus, 

lokālus mazus uzņēmumus (Capello, 2009). 

Tirgus tīklu teorija. Thunena un V. Kristallera  darbos atrašanās vietas 

apstiprinošā pazīme ir ekonomiska racionalitāte. A. Lošha (Loscha, 1940) modeļa 

pamatā likti šādi vienkāršoti homogenitātes un līdzsvara nosacījumi: 

 visiem punktiem ir vienādas ražošanas un pieprasījuma funkcijas;  

 ražošanas faktori (piemēram, izejvielas, darbaspēks) un iedzīvotāji ir sadalīti 

vienmērīgi;  

 nepastāv nekādas atšķirības attiecībā uz pirktspēju un patērētāju priekšrocībām;  

 katrs piedāvātājs ražo tikai vienu preci;  

 transportēšana visur ir vienāda; 

 sistēma atrodas telpiski saimnieciskā līdzsvarā pie šādiem nosacījumiem: 

• piedāvātāju un pieprasītāju atrašanās vietas izvēle notiek pēc peļņas jeb 

labumu maksimizēšanas principa; 

• kopējā platība ir jāapgādā ar precēm; 

• no ekstrapeļņas, cik vien iespējams, ir jāizvairās; 

• saimniecisko apvidu lielums ir jāminimizē; 

• katrs patērētājs iepērkas tuvākajā piedāvājuma vietā (Capello, 2009). 

Balstoties uz augstāk minēto, A. Lošs attīstīja šo teoriju. Viņa sistēmas pamatā  ir 

teritorijā regulāri sadalīti mazi ciemati (neatkarīgas zemnieku saimniecības). Tā kā 

apgabali starp atsevišķām zemnieku sētām ir neapdzīvoti, tad iedzīvotāji ir sadalīti 

vienmērīgi. 

 V. Isards (Isard, 1991) attīstīja tirgus tīklu sistēmu, kurā pieaug tirgus apgabala 

lielums ar tendenci samazināties apdzīvotības līmenim virzienā no centrālajām 

lielpilsētām (Capello, 2009). 
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 Būtībā ekonomikas optimālajam telpiskajam sakārtojumam būtu jākalpo par 

orientieri teritoriālu lēmumu pieņemšanā. Teorijā ir atzīmēts, ka augsti industriālās 

valstīs ir raksturīga tāda tendence, ka kopējā ekonomika ir maz atkarīga no agrārā 

sektora. Tur ir liela preču un faktoru mobilitāte un augstas koncentrācijas priekšrocības. 

Šajā gadījumā notiek transformācijas process no agrāras uz industriālu sabiedrību. 

 Telpas mobilitātes teorija. Teorijas teorētiskie secinājumi aprobežojas ar 

pamatzināšanām par atsevišķu ražošanas faktoru un preču telpas mobilitātes motīviem 

un darbībām (Capello, 2009). 

 Telpas mobilitātes teorija sniegusi reģiona definējumu: “Areālu norobežošana 

ļauj izšķirt 3 reģionu tipus: 

 homogēnie reģioni; 

 funkcionālie reģioni; 

 plānošanas reģioni” (Capello, 2009). 

Homogēnu reģionu pazīmes ir to līdzīga struktūra, ko mēra ar vienu vai vairākām 

pazīmēm (vienāds ienākuma līmenis, līdzīgs ģeogrāfisks izvietojums). 

Funkcionālā reģiona koncepcija uzsver iekšreģionālo ekonomisko attiecību 

kopējo iedarbību, kas sastāv no vienas vai vairākām funkcionālām attiecībām. 

Daudzkārt runa ir par polarizētu reģionu, kura pazīme ir saistību attiecību 

pasliktināšanās no centra uz perifēriju. 

Plānošanas reģions ir politiska un administratīva apgabala vienība, kuras 

norobežošana veikta atkarībā no plānošanas mērķiem.  

Faktoru mobilitātes teorijas. Ar jēdzienu darbaspēka mobilitāte telpā saprot 

katru šī faktora virzību no viena telpas punkta līdz otram telpas punktam. No tā izriet, 

ka mobilitāte nav saistīta tikai ar dzīvojamās vietas maiņu, bet arī ar pārvietošanos 

ikdienā uz darbu (Capello, 2009). 

Starpreģionālās darbaspēka mobilitātes teorijas uzdevums ir noskaidrot: 

 kādi faktori izraisa mobilitātes procesu un kāds ir tā virziens, intensitāte, ietekmes 

attālums; 

 kāda ir ražošanas attīstības faktora ietekme uz reģionālo attīstību. 

Svarīgas ir darba piedāvājuma determinantes – iedzīvotāju dabīgais pieaugums, 

vecuma struktūra, pensionāru īpatsvars, strādājošo īpatsvars darbaspējas vecumā, 

darbaspējīgo darba laiks utt. 

Atrašanās vietas saistību nosacījumu vienādojums satur šādus faktorus: 

 reģionu lielo pilsētu iedzīvotāju izaugsmes potenciāls; 

 iedzīvotāju attālums no/ līdz reģiona metropolei, uzturēšanās ilgums reģionā; 

 mobilitātes izmaksas blakus atrodošajos reģionos ar augstāku ienākumu līmeni 

(Kovacic, 2020, Krause, 2020).  

Postkeinsiāniskās teorijas. Tās pamatā ir ar telpu saistītas izaugsmes teorijas. 

Piemēram, H. Šmits (Schmidt, 1999) analizējis investīciju iedarbību telpā. Kapacitātes 

efekts ir saistīts ar investīciju atrašanās vietu. Īpaši tas ir uzsvērts saistībā ar reģionālo 

izaugsmes teoriju. Ir pierādīts, ka ienākuma efekts darbojas stiprāk investīciju atrašanās 

vietā un pavājinās, pieaugot attālumam no šīs vietas. Izaugsmes procesu izraisa un 

pavada pastāvīgi augošas investīcijas. Tātad, lai reģions attīstītos, ir nepieciešama reāla 

investēšana un jo lielākas investīcijas būs piešķirtas, jo lielāks būs izaugsmes process 

šajā reģionā. 

Polarizācijas teorijas turpina iepriekšējās teorijas pieņēmumu par investīciju 

izmantošanu reģionu attīstībā tirgus ekonomikā. Līdzsvaram tiek uzsvērtas atsevišķas 

polarizācijas teorijas konsekvences: 

 izaugsmes  determinanšu starpreģionālās atšķirības, piemēram, investīcijas un 

ražošanas faktoru noteikšanas atšķirības patēriņa funkcijām; 
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 izaugsmes  determinanšu parciālā mobilitāte; 

 reģionālo izaugsmes procesu interreģionāla atkarība, piemēram, perifērijas 

atkarība no centriem, pamatojoties uz starpreģionālām akcijām (faktoru kvalitāti, 

preču un pakalpojumu maiņu); 

 oligopolistiska un monopolistiska tirgus struktūra (Bugina, Pučure, 2000). 

Ekonomisko pakāpju teorija raksturo ekonomisko attīstību,  ievērojot 

ekonomiskās, demogrāfiskās, sociālās un politiskās ietekmes savstarpējās sakarības 

(Capello, 2009). 

J. Šumpetera un F. Perroha (Schumpeter, Perroux) darbos par inovācijām  

izšķiroša loma bija sektorālo un reģionālo grupu tapšanā, tāpat arī starp sektorālajām un 

reģionālajām grupām no interakcijām izrietošās izaugsmes polu sistēmas veidošanā. 

Saimniecības attīstība un pilsētciematu piemēri laukos ir laicīgas un telpiskas inovāciju 

adaptācijas procesa sekas; laicīgās un telpiskās inovāciju sekas parādās saraustīti, 

lēcienveidīgi, t.i., sektorālajās un ģeogrāfiskajās grupās.  

Pētījuma autore teoriju pētījuma rezultātā apkopoja teritorijas attīstībai 

piemērojamās reģionālās attīstības teorijas (skat. 1.1.tabulu) un īsi raksturoja tās. 

 

1.1.tabula/ Table 1.1. 

Teritorijas attīstībai piemērojamās reģionālās attīstības teorijas/ 

Regional development theories applicable to the development of the territory 
 

Teorijas veids Raksturojums  

Telpas ekonomiskās 

attīstības teorija 

- uzņēmēju un mājsaimnieku lēmumi par atrašanās vietu; 

- preču, faktoru un informācijas plūsma; 

- ražošanas un atsevišķās vietas struktūru telpa, kā arī telpu daļu savstarpējā 

atkarība.  

Atrašanās vietas 

teorija 

- nozares un lokalizācijas problēmas; 

- optimālās vietas atsevišķiem lauksaimniecības, rūpniecības uzņēmumiem 

un pakalpojumu iestādēm, t.i., primārām, sekundārām nozarēm.  

Rūpniecības 

atrašanās vietas 

teorija  

- transporta izmaksas; 

- darbaspēka izmaksas; 

- aglomerācijas attīstība. 

Industrijas atrašanās 

vietas teorija  

- ekonomikas zinātne; 

- ģeogrāfiskā atrašanās. 

Zemes izmantošanas 

teorija 

- zemes izmantošanas nosacījumu maiņa un no tā izrietošās sekas. 

Centrālo vietu teorija - telpisko “disparitāšu” vai nevienlīdzības veidošanās; 

- atrašanās vietas preferenču izmaiņas; 

- augstākā ranga centra izveide; 

- notiekošie augšanas, stagnācijas un sarukšanas procesi centros. 

Tirgus tīklu teorija - atrašanās vietas ekonomiskā racionalitāte; 

- līdzsvara nosacījumi. 

Telpas mobilitātes 

teorija 

- atsevišķu ražošanas faktoru un preču telpas mobilitātes motīvi un darbības; 

- iekšējo aktivitāšu cēloņi un iedarbība. 

Faktoru mobilitātes 

teorija 

- darbaspēka mobilitāte; 

- darba piedāvājuma determinantes. 

Postkeinsiāniskā 

teorija 

- reģiona attīstībai ir nepieciešama reāla investēšana, jo lielākas investīcijas, 

jo lielāks būs izaugsmes process šajā reģionā. 

Polarizācijas teorija -investīciju izmantošana reģionu attīstībā tirgus ekonomikā; 

- izaugsme; 

- līdzsvars; 

- oligopolistiska un monopolistiska tirgus struktūra. 

Ekonomisko pakāpju 

teorija 

-ekonomiskā attīstība,  ievērojot ekonomiskās, demogrāfiskās, sociālās un 

politiskās ietekmes savstarpējās sakarības. 

Avots: autores veidota 
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Pētījuma autore uzskata, ka, izvērtējot teritorijas situāciju, tās attīstībai var 

piemērot trīs no aprakstītajām teorijām:  postkeinsiānisko teoriju, faktoru mobilitātes 

teoriju un industrijas atrašanās vietas teorija (skat. 1.1. tabulu.) Pirmām kārtām 

pamatojoties uz postkeinsiānisko teoriju, jo tajā pierādīts, ka ienākuma efekts darbojas 

stiprāk investīciju atrašanās vietā un izaugsmes procesu izraisa un pavada pastāvīgi 

augošas investīcijas, lai teritorija attīstītos, ir nepieciešamas investīcijas, un jo lielākas 

investīcijas tiks piesaistītas, jo konkurētspējīgāks būs reģions. Kā nākamo autore uzsver 

faktoru mobilitātes teoriju, jo tā parāda darbaspēka mobilitāti no dzīves vietas līdz darba 

vietai. No tās izriet, ka mobilitāte nav saistīta tikai ar dzīves vietas maiņu, bet arī ar 

pārvietošanos ikdienā uz darbu. Savukārt tas paredz noteiktu infrastruktūras un 

transporta pakalpojumu nodrošināšanu teritorijā. Šo teoriju izmantošana teritoriju 

attīstības plānošanā paaugstinātu tās konkurētspēju. Lai piesaistītu viedo 

uzņēmējdarbību teritorijas attīstībā nozīmīga loma ir industrijas atrašanās vietas teorijai, 

jo ekonomikas zinātnei ir svarīga loma teritorijas konkurētspējas veicināšanā.  

 
1.2. Teritorijas mērķa tirgus grupas un to piesaistes metodes/ Target market groups 

of the territory and their methods of attraction 

 

Galvenais teritorijas stratēģiskās pārvaldes uzdevums ir iedzīvotāju vēlmju 

apmierināšana un dzīves līmeņa celšana. Tā realizācijai nepieciešams iegūt visu 

informāciju par iedzīvotāju interesēm, vajadzībām un cerībām. Sekojoša situācija ir 

pamatā tam, lai veiktu attiecīgo instrumentu meklēšanu, kāds vai kādi ļautu iegūt 

savlaicīgu informāciju par vietējo iedzīvotāju interesēm un iespējām. Sakarā ar Eiropas 

Savienības tirgus izveidi, daudzi ārvalstu zinātnieki izceļ sekojošas tendences Eiropas 

Savienības teritorijas attīstībā: 

 no vienas puses tā ir decentralizācija, ekonomisko iespēju pieaugums; 

 no citas – ekonomikas globalizācija, starpvalstu līmeņa nozīmes pieaugums 

lēmumu pieņemšanas procesos (Hansen, 2008); (Nicholson, 2008). 

Globalizācija izpaužas starptautiskas tirdzniecības paplašināšanā, starptautiskā 

kapitāla kustības liberalizācijā, starptautisko daudznacionālo korporāciju ietekmes 

palielināšanā, kā arī veselas virknes nozaru globālā restrukturizācijā. 

Šajos apstākļos rodas jauns zinātnes virziens: teritoriālais mārketings. Teritorijas 

kļūst par „uzņēmumiem”,  un teritoriju  pārvaldes visbiežāk uzlūko kā „uzņēmējus”, 

kuri aktīvi pārvalda savus resursus savas konkurētspējas paaugstināšanai, ekonomiskās, 

sociālās un dabas resursu sfērās, ar mērķi piesaistīt teritorijai investīcijas un cilvēkus, ar 

kuru palīdzību var apvienot, mobilizēt vietējos sociālos, ekonomiskos un politiskos 

resursus (Pervaiz, 1995). 

Saistībā ar teritorijas attīstību vairāk tiek izmantots jēdziens “teritorijas 

mārketings”, tas ir atšķirīgs no iepriekš traktētā vietu mārketinga. Teritorijas 

mārketings raksturojas ar daudz plašāku skatienu uz teritorijas  (vietas) izmantošanu un 

līdz ar to tas ir daudz komplicētāks. Arī F. Kotlers (F. Kotler, 2002) teritorijas 

mārketingu traktējis ievērojami plašāk: „Pilsētas, valstis, reģioni un nācijas sacenšas, lai 

pievilinātu tūristus, ražotnes, uzņēmumu centrālos birojus un jaunus iedzīvotājus. 

Termins vietu mārketings tiek lietots plašāk kā teritorijas mārketings. Lai arī terminā 

ietverts vārds “teritorija”, tas ir attiecināms uz dažādām administratīvi teritoriālām 

vienībām (valsts, rajons, pagasts, novads).  

Literatūrā ir atrodamas ļoti daudz un dažādas teritoriālā mārketinga definīcijas. 

Vieni autori uzskata, ka teritorijas mārketings tiek veidots teritorijas līmenī, ņemot vērā 

attiecīgās teritorijas specifiku. Savukārt citi akcentē uzmanību uz attiecīgās teritorijas, 

tai skaitā arī teritorijas tēla veidošanu, lai piesaistītu uzņēmējus un iedzīvotājus (Philip, 
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Butenko, Michara, Pankruhin, Chernomaz). Teritorijas mārketings ietver arī iedzīvotāju 

dzīves līmeņa paaugstināšanos, darba apstākļu uzlabošanos un ekonomikas attīstības 

nodrošināšanu. Šaurākā nozīmē teritorijas mārketings nozīmē tās ārējā veidola (tēla) 

veidošanu, tirdzniecības un komercdarbības centru attīstību, tirdzniecības un 

sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu, kultūras un atpūtas iespēju attīstību. Teritorijas 

mārketings plašā nozīmē orientējas gan uz uzņēmēju interesēm, gan ievēro teritorijas 

ekonomiskās un sociālās attīstības prasības un cenšas uzlabot visu mērķa tirgus grupu 

dzīves kvalitāti (Medway et.al., 2021).  

Mārketinga instrumentu izmantošana teritorijas pārvaldē pieprasa skaidru 

teritoriālā marketinga pazīmju noteikšanu. Vairāki autori nosaka to pamatatšķirības no 

jebkura cita mārketinga. T. Sačuka (Sachuk, 2009)  ir noteikusi sekojošas 

pamatatšķirības: 

 teritorijas mārketingam ir specifiskie mērķi. Teritorijas mārketings ir 

nekomerciāls un tā mērķis ir teritorijas iedzīvotāju vēlmju apmierināšana, 

atsevišķu iedzīvotāju grupu nodrošinājums ar nepieciešamajiem pakalpojumiem, 

dzīves apstākļu uzlabošana. Savukārt, komerciālais mārketings nes peļņu, nevis 

sociālo efektu; 

 teritorijas mārketings atšķiras ar pārvaldes subjektiem. Klasiska mārketinga 

pārvaldes subjekti ir cilvēki un organizācijas, kuras pastāv tirgū nevis tāpat vien, 

bet pateicoties savstarpējam materiālo, enerģētisko, informāciju u. c. resursu 

apmaiņas procesam ar citu ārējo vidi. Attiecību subjekti teritorijas mārketingā ir 

teritorijas pārvaldes iestādes (organizācijas), kuras piesaista un koordinē visu 

vietējo subjektu - dalībnieku potenciālās iespējas; 

 mārketinga ideju realizēt teritorijas pārvaldē ir sarežģītāk, nekā biznesa pārvaldē. 

Ja ņem vislielāko korporāciju, tad var redzēt, ka tai ir ļoti strikti izstrādāta 

organizatoriska struktūra, ir patstāvīgs saimniecisks subjekts tirgū, ar vienu 

skaidru mērķi – gūt peļņu. Ir strikti sadalīti pienākumi un pakļautība, izstrādāti 

uzskaites, atskaites un kontroles mehānismi. Toties teritoriju uz doto brīdi var 

raksturot kā vāji strukturētu subjektu, kas nav apvienojis sevī kopā citus, tajā 

pastāvošos dalībniekus ar vienu skaidru mērķi. Teritorijas ietvaros nesaskaņoti 

darbojas dažādas sociālās grupas un ekonomiskie aģenti, kuri cīnās par  teritorijas 

resursiem, lai gūtu sev labumu. Tamdēļ, panākumus teritorijas mārketingā ir 

iespējams gūt tad, ja katrs teritorijā esošais subjekts būs ieinteresēts tās attīstībā - 

radīsies viena kopējā interese;  

 uzņēmējdarbībā daudzu kompāniju darbības mērķis un paņēmieni līdzīgi, un 

ārvalstu pētnieki uzskata, ka tieša mārketinga pieredzes pārnese ir iespējama no 

vienas kompānijas uz citām, un var būt pat efektīva. Uz teritorijas darbību tāda 

prakse neattiecās. Katra teritorija ir tik individuāla un savdabīga, ka ir 

nepieciešams izmantot dažādus un atšķirīgus mārketinga paņēmienus; 

 teritorijas mārketings iedarbojas uz iekšējo un ārējo mērķauditoriju. Tā darbība 

domāta cilvēku (iekšējās mērķauditorijas) dzīves apstākļu uzlabošanai, pateicoties 

mijiedarbībai ar ārējiem tirgus attiecību subjektiem. Te var atzīmēt, ka klasiskajā 

mārketingā mērķauditorijas tiek izdalītas tikai ārējā vidē (Sachuk, 2009). 

Pēc pētījuma autores domām, mārketinga pētījumu atziņu izmantošana var 

palīdzēt teritorijai piesaistīt ne tikai iedzīvotājus un tūristus, bet galvenokārt tieši  

uzņēmējus un investorus, plānot teritorijas konkurētspējas attīstību.  

Pēc T. Sačukas, teritorijas mārketinga būtība ir principiāli jaunie teritorijas 

pārvaldes mērķi un uzdevumi rada pamatu jaunu pārvaldes metožu, instrumentu un 

paņēmienu meklējumiem, ar iespēju izmantot biznesa metodikas teritoriālās pārvaldes 

praksē. Mārketinga teorijas izmantošana teritoriālajā pārvaldē dod jaunu iespēju noteikt 
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pārvaldes mērķus un uzdevumus. Mūsdienu teritoriālajā pārvaldē kā veiksmes 

pamatrādītājs kļūst maksimālā teritorijas iedzīvotāju vēlmju apmierināšana ar dažādiem 

ikdienas pakalpojumiem, labumiem, īpaši pievilcīgiem, nekā citās teritorijās, savu 

iedzīvotāju dzīvesveida uzlabojumam un komerciālā un nekomerciālā darbības veida 

atbalstam. (Sachuk, 2009) 

Teritorijas mārketinga uzdevumi ir sekojoši: 

 krīzes situāciju prognoze, pārvarēšanas ceļu meklējumi teritoriju attīstībā, stabilo 

sociāli ekonomiskās attīstības mehānismu izstrāde; 

 jaunu sadarbības formu izstrāde starp vietējo varu un uzņēmējdarbības struktūrām 

teritorijā (rezidentiem un nerezidentiem); 

 dažādu sadarbības mehānismu attīstības meklējumi ar vietējo valdību, 

iedzīvotājiem un nekomerciālām un sabiedriskām organizācijām; 

 ārpus budžeta līdzekļu meklējumi; 

 starpteritoriālās sadarbības modeļa izstrāde; 

 jaunas pārvaldes kultūras izpēte, jauno tehnoloģiju pielietojums pārvaldē (Sachuk, 

2009). 

Veidojot teritorijas mārketingu, būtu īpaša uzmanība jāpievērš produktu 

attīstīšanai atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, izmantojot visus teritorijas resursus un 

potenciālu. 

F. Kotlers minējis, kādas teritorijas nākotnē sagaida panākumi. Pēc Eiropas valstu 

teritoriju apvienošanās to teritorijas kļūst par lielāko tirgu visā pasaulē. Šī tendence 

izsauks jaunu konkurences vilni un noteiks - kādas teritorijas būs vispievilcīgākās citu 

acīs. Tamdēļ mainīgajos apstākļos priekšplānā izvirzās katras teritorijas prioritātes, 

kuras nepieciešams plānot un atspoguļot katras teritorijas stratēģiskajā mārketinga 

plānā, lai attīstītos un gūtu panākumus. Šis plāns nepieciešams ne tikai, lai atrisinātu 

tirgus, krīzes, finanšu problēmas, bet lai plānotu nepārtrauktu attīstības procesu jaunajā 

tirgū un pielāgotos tam. Tās teritorijas, kuras attīstīsies, balstoties uz stratēģisko 

mārketinga plānu, varēs izstrādāt teritorijas attīstības bāzes modeli, ar kura palīdzību 

izvairīties no kļūdām, nepareiziem lēmumiem utt. 

Eiropas pieredze liecina, ka pastāv pieci faktori, kuri noteiks teritorijas mārketinga 

rezultātus teritorijas funkcionēšanai ES tirgū. 

 nepieciešamība sasniegt dotās teritorijas pārsvaru pār citām Eiropā. Pēc pētījuma 

autores domām tās varētu būt teritorijas ar spēcīgiem zīmoliem. Piemēram, 

Parīzes pievilcība tūristiem, ideāla auto palīdzība uz ceļiem Vācijā. Teritorijās ir 

vēl daudz citu resursu, kas palīdz teritorijām izcelties un veiksmīgi konkurēt citu 

starpā: kvalificēts darba spēks, svarīgi rūpnieciskie objekti un klasteri u.c. (Kotler, 

2002) Latvijā varētu minēt veiksmīgi izstrādātas un realizētas stratēģijas tūrisma 

jomā -  Cēsis, Kuldīga, uzņēmējdarbības piesaistīšanas jomā: Rīga, Ventspils, 

Daugavpils; 

 nākamais  faktors ir saistīts ar konkurējošiem izaicinājumiem. No vienas puses, 

orientācija Eiropā uz vietējām un reģionālām interesēm, bet no otrās puses, 

Eiropas Savienības likumu standartu pieņemšana visās Eiropas valstīs. Eiropā 

pašlaik notiek decentralizācijas process ar tālāko pārēju uz vienotu „Eiro zemi”, 

t.s., Eiropas teritoriju;  

 teritoriju pārvaldes kļūst atbildīgas par savu mārketingu. Nelielām teritorijām 

tagad nepieciešams atrast stratēģiju, lai izceltos tirgū, kurā ir konkurenti. Eiropā 

konkurence ir vislielākā. Tāpēc uzvarēs tas, kurš spēs radīt maksimālu mārketinga 

ietekmi uz tirgu un konkurentiem. Katra teritorija maksimizēs sava mārketinga 

iespējas, lai pastāvīgi pozicionētu sevi. Meklēs ārējās iespējas savu mērķu 
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realizācijai. Veidos pozitīvas attiecības ar saviem pircējiem un pārdevējiem, 

realizēs savas infrastruktūras mārketingu, veiksmīgi virzot tirgū savus produktus; 

 informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras integrācija mārketinga plānā. Strauja 

šo tehnoloģiju attīstība šodien ļauj mazām teritorijām veiksmīgi konkurēt ar 

lielajām, jo tām ir dota iespēja piekļūt jauniem tirgiem. Tehnoloģiju izmantošana 

palielinās teritoriju izaugsmes iespējas. Daudziem uzņēmumiem un ražotājiem ir 

svarīga atrašanās vieta ES teritorijā, jo ar tehnoloģiju palīdzību būs iespēja 

atrisināt komunikācijas problēmas;  

 teritorijas mārketings ir domāts, lai radītu un veidotu tēlu, organizētu reklāmas 

pasākumus, informācijas izplatīšanu, kas palīdzēs popularizēt šo teritorijas. 

Veiksmīgi realizēt to var ar jaunāko tehnoloģijas palīdzību, kas atvieglo šo 

darbību (Kotler, 2002). 

Šobrīd Eiropā valda liela konkurence, jo tajā pastāv 102 000 teritorijas, 1 000 

reģioni un viens miljons mazapdzīvotu vietu, un tāpēc pieaug interese par teritorijas 

mārketinga stratēģijas izstrādi. Ekonomikas globalizācija un ES tirgus vienotība mudina 

teritorijas pārvaldes paaugstināt iedzīvotāju dzīves līmeni, uzlabot izglītības sistēmu, 

stimulēt eksportu un pievērst uzmanību kritiskajiem faktoriem, lai pretstatītu globālā 

tirgus izaicinājumiem.    

Teritoriju kā “produktu” atšķirīgi lieto trīs lietotāju grupas:  

 iedzīvotāji;  

 uzņēmēji (bizness, komercdarbība);  

 apmeklētāji (Kotler, 2002). 

Atsevišķas šo grupu intereses ir kopīgas, bet atsevišķas – pretējas.  

Iedzīvotāji – vietējie pašvaldības iedzīvotāji, kuri lieto teritorijas pakalpojumus 

un infrastruktūru savu ikdienas vajadzību nodrošināšanai. Attiecībā pret teritoriju kā 

produktu iedzīvotājiem interesē tīra un droša vide; iespējas un daudzveidība darba tirgū; 

kvalitatīvs sociālo pakalpojumu piedāvājums – izglītība, kultūra, veselības aprūpe, ērts 

transports, brīvā laika pavadīšana, atpūta, iepirkšanās, sociālā un fiziskā drošība. Ne 

visas no iedzīvotāju vajadzībām pašvaldība nodrošina tieši, bet pastarpināti ar savu 

darbību ietekmē to nodrošinājuma iespējas.  

Uzņēmēji (vietējā, nacionālā un starptautiskā līmeņa) izmanto (vai interesējas par 

iespēju izmantot) teritoriju, tās  tehnisko infrastruktūru, pakalpojumus un darbaspēku 

saimnieciskai darbībai. Uzņēmējdarbībai būtiski nosacījumi ir vietas atrašanās, 

infrastruktūra, zemes cenas, nodokļu likmes, normatīvais regulējums, darbaspēka 

piedāvājuma kvalitāte un kvantitāte, dažādu iestāžu un piegādātāju pieejamība, tirgus 

pieprasījums, vides kvalitāte,  pakalpojumu pieejamība un kvalitāte.  

Apmeklētāji - pilsētas viesi, kuri apmeklē teritoriju lietišķu vai personisku 

iemeslu dēļ. Apmeklētāji izmanto teritorijas pakalpojumus un lieto tās infrastruktūru 

savu individuālo mērķu sasniegšanai. Apmeklētājus teritorijai piesaista atrakcijas, 

muzeji, notikumi, pasākumi, klimats, dabas skati un tikai tam pakārtoti: viesnīcas, 

restorāni, veikali, konferenču centri utt.   

Katra teritorijā esoša pašvaldība var attīstīt un pilnveidot teritoriju kā produktu 

(pakalpojumi, infrastruktūra, zīmols) attiecībā uz konkrēto lietotāju grupu, lai sasniegtu 

teritorijas mērķus attiecībā uz šo grupu. Pašvaldībai ir iespējas ietekmēt teritorijas cenu 

attiecīgajai grupai un attiecīgi izstrādāt darbības plānu. Teritorijas mārketinga gadījumā 

vietas, kā elementa vietā, saprotamāk būtu lietot terminu sasniedzamība. Un visbeidzot, 

pašvaldība var izmantot dažādus teritorijas virzīšanas instrumentus (informatīvus 

materiālus un pasākumus, reklāmu, sabiedriskās attiecības, izstādes un gadatirgus, tēla 

veidošanu utt.), lai izvēlētā lietotāju grupa uzzinātu un rastu pārliecību, ka teritorija var 

apmierināt grupas vajadzības.  
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Lai pielietotu teritorijas mārketinga kompleksu, svarīgi izprast:  

 katras lietotāju grupas nozīmi teritorijai un tās attīstībai;   

 kādi ir teritorijas kā produkta raksturlielumi katrai lietotāju grupai;  

 kā pašvaldība var ietekmēt pilsētas kā produkta pilnveidošanu, sasniedzamības 

uzlabošanu un cenas veidošanu;  

 kādi ir efektīvākie virzīšanas pasākumi.  

Teritorijas pašvaldība var attīstīt un pilnveidot teritoriju kā produktu attiecībā uz 

konkrēto lietotāju grupu, lai sasniegtu attiecīgo lietotāju piesaistes mērķus. Katrs no 

iepriekš minētajiem teritorijas mārketinga kompleksa elementiem ir attiecināms uz 

attiecīgu teritoriju mērķa tirgus grupas piesaistīšanu. Pēc pētījuma autores uzskatiem, 

praksē šīs metodes var variēt atbilstoši esošai situācijai katrā teritorijā. 

Lai labāk izprastu katras sabiedrības daļas vajadzības, ir sīkāk jāizanalizē 

teritorijas mērķa tirgus grupas. Par teritorijas mērķa tirgus grupām tiek uzskatītas: 

tūristi/ apmeklētāji, vietējie iedzīvotāji/ strādājošie un uzņēmējdarbība/ ražošana. 

Pētījuma autore apkopojusi teritorijas mērķa tirgus grupu raksturojumu (skat. 1.2. 

tabulu), jo katrai mērķa tirgus grupai ir savas noteiktas vajadzības, kas nosaka to 

uzvedību un prasības attiecīgajai teritorijas pārvaldei. 

 

1.2. tabula/ Table 1.2. 

Galvenās teritorijas mērķa tirgus grupas / 

Teritorial Major Target Groups 
 

Mērķa tirgus 

grupas 

Mērķa tirgus grupas raksturojums  

Tūristi/ 

apmeklētāji 
 Darījuma braucieni (konferences, tikšanās, iepazīšanās ar vietu, tirdzniecība) 

 Tūrisms 

 Atpūta un izklaide 

 SPA un ārstēšanās 

Vietējie 

iedzīvotāji/ 

strādājošie 

 Noteiktas jomas profesionāļi  

 Kvalificēts vai nekvalificēts darbaspēks  

 Investori 

 Uzņēmēji 

 Iedzīvotāji (gados vecāki un pensionāri) 

Uzņēmējdarbība

/ ražošana 
 Uzņēmumi (vietējie, ražošana) 

 Uzņēmumi (uz ārpakalpojumiem orientētie) 

Avots: autores veidota 

 

Tūristi vai apmeklētāji. Pasaulē un Eiropā ir teritorijas (pilsētas), kas pamatā 

nodarbojas tikai ar tūristu uzņemšanu, un vienīgie ienākumi tiek gūti tieši no šīs 

nozares. Šīs teritorijas nepārtraukti cīnās par savas teritorijas vērtību paaugstināšanu, 

tas nozīmē sava tēla (imidža, zīmola) veidošanu ar speciāliem pasākumiem, 

infrastruktūras uzlabojumiem un attīstīšanu. Šis ir ļoti nozīmīgs ekonomiskais rādītājs, 

jo tā rezultātā palielinās valsts un uzņēmumu ieņēmumi un investīcijas noteiktā 

teritorijā, rodas jaunas darba vietas, tiek attīsti jauni uzņēmumi. 

 Vietējie iedzīvotāji vai strādājošie. Ļoti nozīmīga mērķa tirgus grupa katrai 

teritorijai ir vietējie iedzīvotāji un strādājošie. Katras teritorijas svarīgs ekonomiskais 

rādītājs ir vietējās pārvaldes budžets un nodokļu nomaksa. Strādājošie iedzīvotāji ir 

galvenie nodokļu maksātāji attiecīgās teritorijas pašvaldības budžetā. Katra teritorijas 

pārvalde, piesaistot konkrētai teritorijai iedzīvotājus, priekšroku dod kvalificētam 

darbaspēkam, turīgiem un veselīgiem cilvēkiem, kuri būs godīgi nodokļu maksātāji un 

kļūs par pastāvīgiem iedzīvotājiem noteiktā teritorijā. 
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Uzņēmējdarbība/ ražošana. Ne mazāk svarīga mērķtirgus grupa ir 

uzņēmējdarbība, ražošana un investīciju piesaiste. Šī ir viena no nozīmīgākajām 

mērķtirgus grupām, jo svarīgi ir nodrošināt iedzīvotājus ar darbu un darba vietām, 

tādējādi gūstot ienākumus no nodokļu iekasēšanas un samazinot bezdarba līmeni. Tajā 

pašā laikā šis mērķa tirgus ir visprasīgākais un tas nepatraukti savas prasības paaugstina 

attiecībā pret dzīvesvietu un teritorijas pārvaldes realizēto mārketinga stratēģiju, jo 

uzņēmējdarbība attīstās un līdz ar to pieaug prasības pret dzīvesvietu un tās turpmāko 

attīstības stratēģiju. Uzņēmējs, pirms izdara teritorijas izvēli, veic rūpīgu pētījumu par 

attiecīgajā vietā esošo darbaspēku, ražošanas izmaksām un sociālajiem apstākļiem, 

izpēta nodokļu lielumu un iespējamās atlaides, nekustamā īpašuma vērtību u.c.   

Šobrīd Eiropā teritoriju mārketinga speciālisti veido teritoriju reitingus, kuros tiek 

uzskaitīti visdažādākie parametri: ģeogrāfiskais, administratīvais, informācijas 

pieejamība, darbaspēka kvalifikācija, stratēģiskā atrašanās vieta, ražošanas un 

ekonomikas attīstība, publiskās pārvaldes efektivitāte, infrastruktūra u.c. (Kotler, 2015). 

Atsevišķos gadījumos var būt svarīgi arī uzņēmēju personiskie apsvērumi: sadarbības 

partneri, personiskie kontakti (draugi), intereses (kultūra, sports, daba). Pamatojoties uz 

uzņēmējdarbības pieaugošajām prasībām, teritorijas mārketings izmanto vairākas 

metodes iedzīvotāju, uzņēmēju piesaistei un noturēšanai. Gandrīz visās valstīs tiek 

organizēti investīciju semināri, tikšanās un prezentācijas ar prioritārām mērķtirgus 

grupām, tiek veidotas nekomerciālas organizācijas, fondi investīciju piesaistei - gan 

nacionālie, gan reģionālie fondi (Sachuk, 2009).   

Realizējot vietas mārketinga stratēģiju, ir svarīgi saprast, kā notiek lēmuma 

pieņemšanas process uzņēmējdarbībā par investīciju ieguldīšanu vai teritorijas izvēli. 

Uzņēmēji vērtē teritoriju, veicot lēmumu pieņemšanu, izvērtējot dažādus faktorus, kas 

nosaka vietas pievilcību. Vietas pievilcības rādītāji pēc F.Kotlera un T. Sačukas (Kotler,  

Sachuk) tiek iedalīti divās grupās: stiprie un vājie faktori. Stipros faktorus var izmērīt ar 

objektīviem rādītājiem. Vājie faktori nepakļaujas mērījumiem, un tiem piemīt vairāk 

subjektīvs raksturs (skat. 1.3. tabulu) (Kotler, 2015). 

 

1.3. tabula/ Table 1.3. 

Teritorijas pievilcības stiprie un vājie faktori pēc F. Kotlera/ 

Strong and weak features of the attraction of the Teritory by F. Kotler 
 

Stiprie faktori Vājie faktori 

Ekonomiskā stabilitāte  Nišas noteikšana  

Produktivitāte  Dzīves kvalitāte  

Izmaksas  Darbinieku un strādnieku kvalifikācija  

Attieksme pret īpašumu  Kultūra  

Vietējie palīdzības dienesti  Personāls  

Sakaru infrastruktūra  Menedžments  

Stratēģiski ģeogrāfiskā atrašanās vieta  Profesionalitāte un sakaru uzturēšana ar tirgu  

Atbalsta programmas Uzņēmējdarbības iniciatīva  

u.c.  Neparedzami, bet svarīgi faktori 

Avots: Autores veidota pēc F. Kotlera 

 

Teritorijas mārketinga stratēģijas izstrādē, pēc pētījuma autores domām, būtu 

nepieciešams izmatot šos faktorus kā orientējošus raksturlielumus, lai veidotu vietas 

pievilcību mērķtirgus grupas skatījumā.  

T. Sačuka atzīmē, ka katrai teritorijai konkurenti ir jāmeklē blakus esošo teritoriju 

vidū, kuras parasti mēdz būt līdzīgas. Lai noteiktu konkurentu skaitu, nepieciešams 

tuvākās teritorijas izvērtēt pēc shēmas. (Skat. 1.4. tabula)   

 



36 

1.4. tabula/ Table 1.4. 

Teritorijas pievilcības faktori pēc T. Sačukas/ 

Teritory attraction factors by Sachuk 
 

Iekšējās konkurences  priekšrocības Ārējās konkurences priekšrocības 

Dabas resursu izmaksas Īpašu dabas resursu esamība 

Darbaspēka zemas izmaksas Speciālistu ar īpašām zināšanām esamība 

Labi visu veidu transporta sakari Specifisku transporta līdzekļu esamība 

Zema nomas maksa par pašvaldības ēkām Pievilcīgo investīciju ražošanas objektiem 

esamība 

Zemas komunālo pakalpojumu cenas Teritorijā atrodošo dažādu veidu objektu 

esamība 

Zema konkurence starp darbības objektiem Lietotājiem nepieciešamo atsevišķu  

energoresursu veidu esamība 

Zemi nodokļi un nodevas Pašvaldībai piederošo īpašumu objektu esamība 

Saistīto nozaru attīstība Īpašs teritorijas izvietojums 

Zema energoresursu cena Dažādu tirgus segmentu esamība 

Avots: autores veidota pēc T. Sačukas 

  

Pastāv četri paņēmieni, kā nostiprināt un noturēt teritorijas ekonomisko bāzi: 

 teritorijas pārvaldes uzdevums saglabāt pastāvošo uzņēmējdarbību vai piesaistīt 

vēlamo uzņēmējdarbību. Tas kļūst aktuāli, jo šobrīd uzņēmumi, attīstoties ņem 

vērā vietas novietojumu attiecībā pret centru (lielajām pilsētām), infrastruktūru, 

tās pievilcību un tēlu. Tas ir saistīts arī ar finansiālu izdevīgumu, pārceļoties uz 

citu vietu. Savukārt, teritorijas pārvaldei, lai noturētu uzņēmumus konkrētajā 

teritorijā, ir jāuztur pastāvīga komunikācija ar tiem, jāapzina savas vietas iespējas 

un trūkumi, un konkurētspējas priekšrocības salīdzinoši ar citām teritorijām. 

Teritorijas mārketinga veidotājiem ir jāapzinās globālās konkurences 

nepieciešamība. 

 teritorijas pārvaldei ir jāizstrādā palīdzības plāns un pakalpojumu klāsts 

pastāvošai uzņēmējdarbībai un tās attīstībai. Tas ir likumsakarīgi, jo, aktīvi 

darbojoties tirgū, uzņēmums gūst ienākumus un nodrošina iedzīvotājus ar darba 

vietām, bet vietu ar ekonomisku attīstību. Teritorijas pārvaldei ir jānosaka, kurus 

stipros un vājos faktorus tā var ietekmēt, un jāizstrādā atbilstošs piedāvājums, kas 

var paaugstināt teritorijas pievienoto vērtību.   

 teritorijas pārvaldei ir jāatvieglo uzņēmējiem darbības uzsākšana. Tas var notikt, 

piesaistot ES fondus mazā un vidējā biznesa attīstībai. Vēl atbalsts var būt 

sekojošs: aģentūru veidošana uzņēmējdarbības atbalstīšanai un konsultēšanai, 

atbalsts finansiālā nodrošinājuma saņemšanai, sadarbības līgumu un kontaktu 

veidošana, atlaižu piemērošana u.c. 

 teritorijas pārvaldei ir jācenšas piesaistīt stratēģiski nozīmīgus attīstības projektus, 

jo tādi projekti dod ‘’blakus efektu’’ ar ekonomisku ieguvumu. Teritorijas 

pārvaldei arī pašai jāveido nozīmīgi projekti tās attīstībai un jāpiesaista investori, 

dažādi fondi un uzņēmēji (Hague, 2011, Meadowcroft, 2012,  McCann, 2013). 

Konkurences apstākļos svarīgi teritorijas pārvaldei rīkoties sadarbībā ar 

iedzīvotājiem un uzņēmējiem un izstrādāt teritorijas attīstības stratēģiju, kura atbilst 

teritorijas iespējām piesaistīt noteiktas nozares uzņēmumus un savlaicīgi sagatavot visus 

priekšnoteikumus teritorijas konkurētspējas paaugstināšanai.  

Lai veicinātu teritorijas konkurētspēju, kas ir nozīmīga viedas, ilgtspējīgas un 

iekļaujošas teritorijas attīstības sastāvdaļa (ESPON, 2013), stratēģiskos mērķus 

iespējams sasniegt tikai ar visu Eiropas reģionu un pilsētu aktīvu iesaisti. Promocijas 

darba autore, pamatojoties uz VPP EKOSOC-LV izstrādātajiem teritoriju/ novadu 
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attīstības novērtēšanas četru dimensiju grupu rādītājiem, iesaka, tos iekļaut 

stratēģiskajos teritorijas pārvaldes dokumentos, nosakot kā svarīgākās mērķa tirgus 

grupas un plānojot to piesaistes metodes:   

 viedi iedzīvotāji: izglītība (augstākā un profesionālā izglītība), prasmīgi (zems 

ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars), aktīvi (NVO skaits); 

 vieda ekonomika/ uzņēmējdarbība: inovatīva (uzņēmumu īpatsvars kopējā 

uzņēmumu skaitā, apgrozījums, darbinieku skaits), aktīva (pašnodarbināto skaits); 

 vieda pārvalde: kompetenta (piesaistītā fondu finansējuma apjoms), iekļaujoša 

(vēlētāju aktivitāte), moderna (e-indeksa izmaiņas un NGA zonas); 

 viedi resursi: efektīva izmantošana (koptas LIZ īpatsvars, LAD izmaksas),  

pieejamie resursi (mežainums, minerālresurus apjoms), infrastruktūra (ceļu tīkla 

blīvums) (Zināšanu ekonomika..., 2018).   

Viedu teritoriju attīstīstība virzās uz visaptverošu un līdzsvarotu attīstību un uz tās 

spēju piesaistīt inovācijas, un tādējādi piesaistīt viedo uzņēmējdarbību. Lai teritorija 

kļūtu konkurētspējīga, ir jāveic ieguldījumi cilvēkkapitālā, sociālajā kapitālā, transporta 

sistēmā un modernā (IKT) sakaru infrastruktūrā, kas veicina ilgtspējīgu ekonomikas 

izaugsmi un nodrošina augstu dzīves kvalitāti, viedu dabas resursu pārvaldību un viedu 

teritorijas pārvaldi (Zait, 2017). 

 
1.3. Teritorijas konkurētspēja un tās priekšrocības/ Competitiveness of the territory 

and its benefits 

 

Katras teritorijas pārvaldei īpaša uzmanība jāpievērš savu produktu attīstīšanai 

atbilstoši sabiedrības vajadzībām, analizējot un ņemot vērā citu teritoriju pedāvājumu, 

izmantojot visus savus resursus un potenciālu. Pēdējos gados attiecībā uz teritorijām 

plašāk sāk pielietot terminus, kuri agrāk tika izmantoti attiecībā uz uzņēmumiem: 

”konkurētspēja”, “konkurences stratēģija” un “konkurētspējas priekšrocības”. 

Parasti termins “konkurētspēja” tiek izmantots, galvenokārt, uzņēmumu darbības 

novērtēšanai, kā spēju iegūt, saglabāt un palielināt tirgus daļu, bet tagad šo terminu 

izmanto arī teritoriālajā pārvaldē. Konkurētspējas jēdziens jau kopš 90. gadiem ir kļuvis 

ārkārtīgi ietekmīgs rādītājs, un mūsdienās tas ir dominējošais politikas diskurss starp 

tiem, kas ir saistīti ar ekonomikas attīstību visos teritoriālajos mērogos (Oughton, 1997; 

Schoenberger, 1998; Lall, 2001; Bristow, 2005). Pastāv fundamentālas saiknes starp 

samērā moderno teritoriālo “konkurētspējas” jēdzienu un tradicionāli analizēto 

“ekonomiskās attīstības” jēdzienu. Ekonomikas attīstības kontekstā tā ir vērsta uz 

ekonomisko izaugsmes rādītāju novērtēšanu, kas nozīmē, ka tai ir raksturīga saikne ar 

teritoriālās konkurētspējas analīzi, kuras pamatā ir produktivitātes radītāju izmantošana. 

No politikas viedokļa tādējādi pastāv spēcīgas paralēles starp “konkurētspējas politiku” 

un uz izaugsmi vērstu “ekonomikas attīstības politiku”.  

Reģiona un teritorijas konkurētspēja realizējas, pamatojoties uz tās priekšrocībām. 

Teritorijas konkurētspēja parāda attiecīgās teritorijas potenciāla pastāvēšanu un to 

realizāciju. Jārēķinās, ka teritoriju priekšrocību uztvere dažādās mērķtirgus grupās ir 

samērā subjektīva. Tāpēc svarīgi apzināties katras mērķtirgus grupas specifiskās 

vajadzības un mērķtiecīgi realizēt pozicionēšanas stratēģiju (Praude, 2013). 

Visplašākajā nozīmē – ekonomiskajā literatūrā teritoriālo konkurenci nosaka kā 

ekonomikas dalībnieku veiktas darbības konkrētā ģeogrāfiskā apgabalā, lai nodrošinātu 

dzīves līmeņa paaugstināšanos attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem. Viens no šīs 

definīcijas atbalstītājiem Ž. Pots (Poot), izmantojis teritoriālās konkurences terminu, lai 
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uzsvērtu faktu, ka tas notiek dažādos līmeņos: pilsētu līmenis, reģionu līmenis vai 

stāvoklis (valsts) līmenis (Poot, 2000). 

Saskaņā ar M. Portera (Porter) izstrādāto skatījumu valsts līmenī konkurences 

priekšrocības saprot kā nosacījumus, ko valsts piedāvā uzņēmumiem, lai tie attīstītos. 

Šādā veidā valsts veicina savu uzņēmumu konkurētspēju gan vietējā, gan globālā tirgū 

(Porter, 2007). Teritoriālā konkurētspēja definēta, ka tā parāda teritoriālās 

konkurētspējas (reģionālā līmenī) un/vai starptautiskā līmenī) novērtējumu par 

teritorijas potenciālu sasniegt augstus un ilgtspējīgus dzīves rādītājus standarta 

izaugsmē attiecīgajā reģionā. 

Teritorijas „konkurētspēja” tiek aplūkota ārvalstu autoru darbos kā viena no 

svarīgākām tēmām valsts, reģionālās, pilsētas ekonomiskā attīstībā (Kotlers, Rameshs, 

Porters). F. Kotlers uzsvēris, ka teritorijas konkurētspējas faktori ir ekonomiskie un 

sociālie rādītāji, valsts pārvaldes, biznesa efektivitāte un infrastruktūra. (Kotlers, 2015) 

Daudzi zinātnieki, kā arī promocijas darba autore ir vienisprātis, ka apkārtējā vide 

ietekmē teritorijas konkurētspējas iespējas. 

Savukārt I. Begs (Beggs) skatījis  terminu „konkurētspēja” no divām pozīcijām:  

 teritorijas ekonomiskās attīstības līmeņa;  

 salīdzinājumā ar citām teritorijām (Beggs, 1990). 

Viņa skatījumā, teritorijas konkurētspēja izpaužas tirgus daļas saglabāšanā tāpat 

kā uzņēmumiem. I.Beggs akcentējis savu uzmanību uz teritorijas konkurētspēju, kas ir 

atkarīga no tādiem galvenajiem aspektiem, kuri nosaka tās pievilcību, kā vietas, kur ir 

izvietoti tās subjektu kopums un, no tās spēcīgām un vājām ekonomiskām pusēm. 

Reģionālā konkurētspēja, Kembridžas universitāte (University of Cambridge, 

2003) definē: “konkurētspēja ir spēja ražot preces un pakalpojumus, kas atbilst 

starptautisko tirgu prasībām, tajā pašā laikā nodrošinot augstu un ilgtspējīgu ienākumu 

līmeni, vai spēja radīt, vienlaikus salīdzinot ar ārējo konkurenci, nodrošinot salīdzinoši 

augstu ienākumu un nodarbinātības līmeni” vai “lai reģions būtu konkurētspējīgs, ir 

svarīgi nodrošināt gan kvantitāti, gan kvalitāti” (University of Cambridge, 2003). Šajā 

darbā dominējoši ir trīs savstarpēji saistīti jautājumi. Pirmkārt, nereti teritorijas “uzvar” 

vai “zaudē” konkurētspējas dēl;; otrkārt, ir būtisks jautājums par to, kādus mērķus 

“teritorijas” cenšas sasniegt, cenšoties būt konkurētspējīgas; treškārt, ir jāņem vērā, kā 

tiek noteikti šie mērķi. 

E. Šenbergera (Schoenberger, 1998) apgalvo, ka konkurētspējas diskursā ir divi 

avoti, no kuriem tas iegūst savu varu. Pirmkārt, “konkurētspēja vienkārši raksturo 

rezultātu, kā pareizi reaģēt uz tirgus signāliem”, un zaudējot konkurētspēju tas tirgū 

“kļūst nespējīgs un nepiemērots...”. Otrkārt, termins “konkurētspēja” ir “būtiska vērtība 

un validācija”, ko izmanto kā skaidrojumu jebkurai stratēģiskai darbībai, bez kuras 

uzņēmums vai teritorija zaudēs konkurentiem un var arī pazust. Tādējādi konkurētspēja 

ir dziļi iesakņojusies dialogā par panākumiem un neveiksmēm, eksistenci un izmiršanu, 

kā arī tieši zaudētā konkurencē vai tieši pretēji – iegūstot konkurētspējas priekšrocības. 

M. Porters ir uzsvēris, ka konkurētspējīgas priekšrocības katrai teritorijai veido 

sekojošais: 

 apmierinātas klientu vēlmes; 

 apmierinātas iedzīvotāju vēlmes; 

 ieviesti jaunievedumi; 

 sasniegta augsta kvalitāte; 

 augstākā efektivitāte; 

 atšķirīgas prasmes, resursi un spējas; 

 labāki piegādātāji; 

 zīmolu esamība; 



39 

 labi noorganizēta apgāde; 

 zemās izmaksas; 

 pozitīva attieksme pret ārvalstu uzņēmumiem; 

 līderis tehnoloģiju izmantošanā (Porter, 2007). 

Pēc autores domām, katras teritorijas konkurētspēja ir atkarīga no attiecīgās 

pārvaldes realizētās stratēģijas un no prasmes izmantot un attīstīt teritorijas iespējas. 

R. Camagni (Camagni, 2002) norādīja, ka konkurētspējīgas priekšrocības nevar 

attiecināt uz reģionālo analīzes līmeni, jo galvenā atšķirība ir tā, ka pilsētas un reģioni 

konkurē, pamatojoties uz absolūtām priekšrocībām, nevis salīdzinošām priekšrocībām. 

Pastāv “efektīvāks un jūtamāks mehānisms” starpreģionu kapitāla un darbaspēka 

migrācijā, tas nozīmē, ka reģions var “zaudēt uzņēmējus”, ja visu tā nozaru efektivitāte 

ir zemāka nekā citu reģionu efektivitāte” (Camagni, 2002.) No tā izriet, ka teritorijas 

konkurētspēja atkarīga no daudziem faktoriem. Tomēr galvenā ideja ir sasniegt 

teritorijas ekonomisko subjektu interešu saskaņotību, kuri darbojas noteiktas teritorijas 

ietvaros: iedzīvotāji, uzņēmēji un pārvalde. Šie punkti būtiski ietekmē plānošanas 

būtību teritorijas pārvaldē. 

Vairāki autori uzskata, ka modernās teritorijas ir pakļautas pieaugošam 

konkurences līmenim, tirgus regulācijai, resursu ierobežojumiem un tirdzniecības 

attīstībai. Šajā sarežģītajā kontekstā teritorijas cenšas panākt viedu attīstību un cenšas 

īstenot programmas, kuru mērķis ir uzlabot sabiedriskos pakalpojumus un to 

nodrošināšanas efektivitāti. Pēdējās divās desmitgadēs daudz tiek rakstīts par viedo 

teritoriju kā modernu viedas pārvaldības un  viedas uzņēmējdarbība teritoriju, lai 

uzsvērtu atšķirīgu pieeju sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai (Argento et al, 2020). 

Konkurētspējas rādītājs  (Pasaules konkurētspējas rezultātu apkopojums (WCS)), 

ko aprēķinājis Starptautiskais Vadības attīstības institūts (IMD), ņemot vērā četrus 

noteicošos faktorus: ekonomikas rādītāji, valdības efektivitāte, uzņēmējdarbības 

efektivitāte un infrastruktūra. Katrs no tiem ir sadalīts piecos apakšfaktoros,  kuros 

uzsvērti būtiskie aspekti no analizējamās jomas:  

 ekonomikas rādītāji: iekšzemes ekonomika, starptautiskā tirdzniecība, 

starptautiskie ieguldījumi, nodarbinātība, cenas; 

 pārvaldes efektivitāte: valsts finanses, fiskālā politika, institucionālā sistēma, 

uzņēmējdarbības tiesību akti, sociālā sistēma; 

 uzņēmējdarbības efektivitāte: produktivitāte, darbaspēka tirgus, finanses, 

pārvaldības prakse, nozīme un vērtības; 

 infrastruktūra: pamata infrastruktūra, tehnoloģiskā infrastruktūra, zinātniskā 

infrastruktūra, veselība un vide, izglītība. 

Savukārt citi zinātnieki (Eiropas Komisijas direktorāta vārdā Vispārējā reģionālā 

politika, 2003), (Kembridžas universitāte un ECORYS-NEI – Roterdama, 2003) 

konkurētspējas faktoru savstarpējo saistību valsts un starptautiskā līmenī iedala trīs 

faktoru grupās: 

 infrastruktūra un pieejamība - pamata infrastruktūra (ceļi, dzelzceļš, gaisa 

satiksme), tehnoloģiskā infrastruktūra (IKT, telekomunikācijas, internets); 

 cilvēkresursi – darbaspēka raksturojums, ražīgums, elastīgums, vadības prasmes 

(internacionalizēti, profesionalitātes līmenis, efektivitātes līmenis, augsti 

kvalificēts darbaspēks (zinātnieki un inženieri, simboliski analfabēti), augsts 

līdzdalības līmenis mūžizglītībā (augstākā izglītība, profesionālā izglītība, 

izglītības infrastruktūra); 

 produktīvā vide - uzņēmējdarbības kultūra (zemi šķēršļi iekļūšanai tirgū, riska 

uzņemšanās kultūra), internacionalizācija (eksports/pasaules tirdzniecība, 

investīcijas, uzņēmējdarbības kultūra), tehnoloģijas (lietošana, pārvaldība), 
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inovācijas (patenti, pētniecības un attīstības līmeņi, pētniecības institūti un 

universitātes, saikne starp uzņēmumiem un pētniecību), kapitāla pieejamība, 

konkurences raksturs, nozaru līdzsvars.  

Attiecībā uz reģionālās konkurētspējas noteicošajiem faktoriem  divas pētījumu 

kategorijas, pirmā kā vairāk noteicošie faktori, bet otrā- kā konkurētspējas virzītājspēks 

(University of Cambridge, 2003). Eiropas Komisija akcentē faktorus, kuriem ir 

vislielākā ietekme šajā ziņā:  

 nodarbinātības un produktivitātes līmenis; 

 nodarbinātības nozaru struktūra; 

 demogrāfiskās tendences; 

 ieguldījumi; 

 ieguldījumi zināšanu ekonomikas aktīvos; 

 ieguldījumi infrastruktūrā; 

 izglītības līmenis un raksturs; 

 inovācijas un pētniecība un to attīstība.  

Savukārt īpaša interese ir par pētījumu, kas izstrādāts (Ernst un Young Ltd.) 

Lielbritānijā, kura mērķis ir bijis identificēt pasākumus konkurētspējas līmeņa 

paaugstināšanai. Pētījuma laikā tika iegūti piecdesmit pieci reģiona konkurētspējas 

rādītāji un tie tika novērtēti saskaņā ar to relatīvo nozīmību: 

 zināšanu ietilpīgas prasmes; 

 inovācijas spējas; 

 ieguldījumu līmenis; 

 nodarbinātības koncentrācijas pakāpe jomās ar augstu pievienoto vērtību; 

 finanšu un uzņēmējdarbības pakalpojumu kvalitāte; 

 ārvalstu tiešo ieguldījumu līmenis. 

Citi autori iesaka teritoriju izvērtēt pēc šādiem četriem rādītājiem: 

 zeme; 

 infrastruktūras; 

 cilvēki; 

 valdība (Dameria et.al., 2019). 

Reģiona salīdzinošās priekšrocības atklāj tā konkurētspējas izvērtējums. Reģiona 

konkurētspēju var definēt kā spēju apmierināt reģiona iedzīvotāju vajadzības un 

nodrošināt pēc iespējas augstāku dzīves līmeni, maksimāli efektīvi izmantojot esošos 

resursus un piesaistot nepieciešamās investīcijas. Esošo resursu efektīva izmantošana un 

nepieciešamo investīciju piesaiste veicina reģiona uzņēmumu spēju radīt jaunus 

produktus, paaugstināt esošo produktu konkurētspēju, kas ir viens no būtiskākajiem 

reģionālās attīstības priekšnoteikumiem un viedās specializācijas stratēģijas 

pamatuzdevumiem. 

Pamatojoties uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD, 

2019) pētījumiem, globalizācijas ietekmē pastiprinās teritoriju un vietu specializācija. 

OECD dati liecina, ka ārvalstu investīciju ieplūšana nostiprina reģionālo specializāciju 

60-70 % gadījumu. Tas nozīmē, ka teritorijai, kura ir orientēta uz konkrētu nozari, 

nākotnē ir iespējams sagaidīt lielāku speciālo investīciju ieplūdi. Tāpēc cilvēkiem, kuri 

vada un veido teritorijas attīstību, ir svarīgi noteikt, kādas nozares būs vadošās un kuras 

nepieciešams atbalstīt, ņemot vērā to stiprās un vājās puses (Kotler, 2005).  

Autore, apkopojot dažādu autoru piedāvātos konkurētspējas novērtēšanas 

kritērijus, uzskata, ka reģioni -  zināšanu veicinātāji - ir tie, kuros ir lielāks iedzīvotāju 

blīvums, augsts un noturīgs IKP pieaugums. Bieži tie sastāv no pilsētām, attīstības 

centriem un specializētām pilsētu zonām, tie gūst labumu no aglomerācijas ekonomikas, 
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tiem ir specifiski noteiktas nozares un arī starpnozares. Tie balstās uz daudzveidīgu, 

dinamisku pilsētas atmosfēru un izsmalcinātu patēriņa piedāvājumu. Tie ir kā centri, kas 

veicina zināšanas un IKT, šie reģioni ir atvērti starptautiskām aktivitātēm, piedāvā 

labākās karjeras iespējas, piesaista prasmīgus un talantīgus darbiniekus, nosaka 

darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu, kuriem ir raksturīga augsta kvalitāte.  

Saskaņā ar Eiropas Komisijas sesto periodisko ziņojumu (EUROPEAN 

COMMISSION, 1999) par reģionu sociālo un ekonomisko stāvokli un attīstību Eiropas 

Savienībā, galvenie faktori, kas ietekmē reģionu konkurētspēju, ir šādi: 

 pētniecība un tehnoloģiju attīstība; 

 mazie un vidējie uzņēmumi; 

 tiešie ārvalstu kapitāla ieguldījumi; 

 infrastruktūra un cilvēkkapitāls; 

 iestādes un sociālais kapitāls. 

Sestajā reģionālajā ziņojumā ir iekļauti arī galvenie faktori, kas parasti raksturo 

veiksmīgus reģionus:  

 augsts nodarbinātības līmenis uzņēmējdarbības pakalpojumos un apstrādes 

rūpniecībā, novatorisku darbību apjoms, labvēlīgi apstākļi reģionālai pieejamībai, 

darbaspēka prasmes un liels daudzums augstskolas/koledžas absolventu; 

 spēja veikt ekonomikas strukturālās pārmaiņas, jo īpaši tādu nozaru radīšana, kas 

palielina vērtību ar multiplikatīvu efektu;  

 liela daļa no pakalpojumu nozares, kas rada vērtību (uzņēmējdarbības 

pakalpojumi, pētniecība un attīstība, augstākā izglītība, kultūra);  

 parasti uz zināšanām balstīta ražošana; 

 spēcīgas inovatīvas prasmes; 

 lēmumu pieņemšana notiek veiksmīgajā reģionā; 

 spēcīga un plaukstoša vidusšķira; 

 sakārtota vide, atbildīga reģiona pārvalde un kvalitatīvi komunālie pakalpojumi; 

 veiksmīga konfliktu pārvaldība; 

 nozīmīgas ārējās (starptautiskās) attiecības, integrācija pilsētu sistēmā un 

starptautisks reģions; 

 ienākumu un nodarbinātības palielināšana (University of Cambridge, 2003). 

Reģionālās konkurētspējas novērtējums ir atspoguļots četrās saistītās ekonomikas 

kategorijās: gūtie ienākumi reģionā, darba ražīgums, nodarbinātības līmenis un 

atvērtība. Reģionālās konkurētspējas piramīdveida modelis cenšas nodrošināt 

sistemātisku pārskatu par šiem līdzekļiem un aprakstīt konkurētspējas uzlabošanas 

pamataspektus (Gardiner-Martin-Tyler 2004, Lengyel, 2004). 

Faktorus, kas ietekmē reģionālo konkurētspēju, var iedalīt divās tiešo un netiešo 

elementu grupās. Īpaši svarīgi ir plānošanas faktori, kam ir tieša un īstermiņa ietekme uz 

ekonomikas rezultātiem, rentabilitāte, darba ražīgums un nodarbinātības līmenis. Bet 

sociālā, ekonomiskā, vides un kultūras procesi un parametri, tā sauktie “veiksmes 

noteicošie faktori”, ar netiešu, bet ilgstošu ietekmi uz teritorijas konkurētspēju (Jensen-

Butler 1996). 

Attiecībā uz reģionālās attīstības plānošanas mērķiem ir dažādi raksturlielumi un 

faktori, kas ietekmē konkurētspēju: 

 reģionālās konkurētspējas pamatkategorijas - kategorijas mēra konkurētspēju un 

ietver ienākumus, darba ražīgumu, nodarbinātību un atklātību; 

 reģionālās konkurētspējas attīstības (plānošanas) faktori - faktori ar tūlītēju 

ietekmi uz pamatkategorijām. Tos var izmantot, lai uzlabotu reģionālo 

konkurētspēju, izmantojot iestādes īstermiņa plānošanas periodos; 
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 reģionālās konkurētspējas noteicošie faktori - noteicošie faktori, kas netieši 

ietekmē pamatkategorijas un attīstību (programmēšanas) faktorus. Šie noteicošie 

faktori veidojas ilgākā laika posmā, un to nozīme sniedzas tālāk par ekonomikas 

politikas veidošanu. 

Konkurētspējas priekšrocības veido teritorijas pievilcību, pamatojoties uz M. 

Portera koncepciju, Latvijai, esot ES vairāk nekā jebkad katrai pašvaldības teritorijai ir 

svarīgi izpētīt konkurenci no tirgus un nozares perspektīvas viedokļa.    

Tabulā 1.5. apkopoti teritorijas konkurētspēju veidojošie faktori, ja teritorija ir 

pievilcīga, tad darba iespējas un dzīves kvalitāte ir augsta, un tas savukārt piesaista 

jaunus iedzīvotājus, tūristus, uzņēmumus un investīcijas.  

 

1.5. tabula/ Table 1.5.  

Teritorijas konkurētspējas veidošanas faktoru klasifikācija/ 

Classification of site competitiveness factors 
 

Teritorijas konkurētspēju veidojošie faktori 

Pozitīvie faktori Negatīvie faktori 

 ražošanas palielināšana 

 investīciju piesaistīšana 

 tehnoloģiskā progresa apgūšana 

 ekonomikas struktūras atbilstība 

tehnoloģiskā progresa līmenim 

 ekonomikas vadības efektivitāte 

 iekšējais un ārējais pieprasījums pēc 

reģiona produktiem 

 negodīga konkurence 

 negatīvs tēls 

 zemi ekonomiskie rādītāji 

 iedzīvotāju skaita pieauguma negatīvie rādītāji 

 augsts bezdarba un noziedzības līmenis 

 neattīstīta infrastruktūra 

Avots: autores veidota, izmantojot V. Praudes teritorijas konkurētspējas veidojošos faktorus 

  

Ko uzskatīt par konkurētspējas priekšrocībām katrai mērķtirgus grupai, jo katrai ir 

specifiskas prasības, līdz ar to tās varbūt: tirgus apjoms un pirktspējas līmenis, 

pieprasījuma lielums, infrastruktūras attīstības pakāpe, kultūras piedāvājums, komforta 

līmenis, ģeogrāfiskais stāvoklis, resursu esamība, darbaspēka raksturojums u.c. 

Teritorijas konkurētspēja jāskata saskaņā ar noteiktu mērķtirgus grupu un tās 

vajadzībām. Teritorijas konkurētspēju pārsvarā ir pieņemts saprast kā ekonomisku 

parādību, bet teritoriālajā mārketingā tā ir arī sociāla parādība (Praude, 2013). 

Iekšējās konkurētspējas priekšrocības teritorijā var būt sekojošas: dabas resursu 

zema pašizmaksa, darbaspēka zema pašizmaksa, laba infrastruktūra, satiksme, maza 

nomas maksa, zema komunālo maksājumu cena, vāja konkurence starp esošiem 

saimniecības subjektiem teritorijā, nelieli nodokļi un nodevas, saistīto nozaru attīstība, 

lēti maksājumi par energoresursiem. 

 Ārējās konkurētspējas priekšrocības teritorijā var būt sekojošas: īpašu dabas 

resursu esamība, augsti kvalificēto speciālistu esamība īpašajās nozarēs, speciālā 

transporta veida esamība, pievilcīga vide investoriem un noteikto kapitālieguldījumu 

objektu esamība, dažādu veidu ēku esamība teritorijā, dažādu lietošanai nepieciešamo 

resursu lietotājiem esamība, vietējo pašvaldību objektu esamība, īpašs vai atšķirīgs 

dotās teritorijas izvietojums (Sachuk, 2009). 

Katrai teritorijai varētu būt savas iekšējās un ārējās konkurētspējas priekšrocības, 

salīdzinot ar citām teritorijām, ko tā varētu izmantot (skat. 1.6. tabulu). 
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1.6. tabula/ Table 1.6. 

Teritorijas konkurētspējas stratēģija/ 

Teritorial competitiveness strategy 
 

Teritorijas mērķa 

tirgus grupa  

Teritorijas ārējās 

konkurētspējas priekšrocības  

Teritorijas iekšējās konkurētspējas 

priekšrocības  

Nozīmīga visas 

teritorijas produkta 

lietotāju grupas 

 

Diferenciācijas stratēģija – stingra 

īpašu ārējo konkurētspējas 

priekšrocību izdalīšana katrai 

lietotāju grupai 

Dominējošā izmaksu stratēģija – katrai 

teritorijas lietotāju grupai pamatotas 

iekšējās konkurētspējas priekšrocības 

izmaksu samazināšanas veidā 

Nozīmīga viena 

teritorijas produkta 

lietotāju grupa 

 

Koncentrācijas/ specializācijas stratēģija – teritorijas produkta 

vispievilcīgāko lietotāju grupu noteikšana, ņemot vērā teritorijas prioritāros 

attīstības virzienus un to ietekmējošos nozīmīgus ārējās un iekšējās 

konkurētspējas priekšrocības 

Avots: autores veidota izmantojot, T. Sačukas piedāvāto teritorijas konkurētspējas stratēģijas  

 

Tabulā 1.7. darba autore apkopojusi teritorijas konkurētspējas svarīgākos 

kritērijus un to raksturojumu, kurš tiks izmantots turpmākajos pētījumos, lai analizētu 

un noteiktu teritorijas konkurētspēju Pierīgas reģionā. Teritorijas konkurētspējas kritēriji 

ir noteikti atbilstoši konkrētām mērķa tirgus grupām, ņemot vērā to intereses (skat. 1.2. 

apakšnodaļu), lai attīstītu viedo uzņēmējdarbību noteiktās teritorijās.      

 

1.7. tabula/ Table 1.7. 

Teritorijas konkurētspējas svarīgāko kritēriju un to raksturojuma apkopojums/ 

Summary of key criteria for the competitiveness of the teritorial and their 

characteristics 
 

Konkurētspējas 

kritēriji 

Konkurētspējas kritērija raksturojums Mērķa tirgus 

grupas 

Uzņēmējdarbības 

vide un  efektivitāte 
 uzņēmējdarbības kultūra (zemi šķēršļi iekļūšanai 

tirgū, internacionalizācija, investīcijas); 

 tehnoloģijas (lietošana, pārvaldība); 

 inovācijas (pētniecības un attīstības līmeņi, 

pētniecības institūti un universitātes, saikne starp 

uzņēmumiem un pētniecību); 

 kapitāla pieejamība; 

 konkurences raksturs; 

 nozaru līdzsvars 

uzņēmēji, 

iedzīvotāji   

Infrastruktūra  pamata infrastruktūra, (ceļi, dzelzceļš, gaisa 

satiksme); 

 tehnoloģiskā infrastruktūra (IKT, telekomunikācijas, 

internets); 

 tehnoloģiskā infrastruktūra; 

 zinātniskā infrastruktūra 

uzņēmēji, 

iedzīvotāji  

Cilvēkresursi  darbaspēka raksturojums, ražīgums, elastīgums; 

 vadības prasmes (profesionalitātes līmenis, 

efektivitātes līmenis); 

 augsti kvalificēts darbaspēks (zinātnieki un inženieri); 

 izglītības līmenis (augstākā izglītība, profesionālā 

izglītība, izglītības infrastruktūra); 

  demogrāfiskās tendences 

uzņēmēji, 

iedzīvotāji  

Pārvalde  ieguldījumi zināšanu ekonomikas aktīvos; 

 ieguldījumi infrastruktūrā un izglītībā; 

 inovācijas un pētniecība un to attīstība 

uzņēmēji, 

iedzīvotāji 

Avots: autores veidota 
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VPP EKOSOC-LV pētījuma laikā tika izstrādāts pilnīgi jauns un inovatīvs rādītājs 

– novadu viedās attīstības indekss, kas ļauj vērtēt novadu veiktspēju, sadalot to četros 

blokos – viedā pārvaldība, viedā ekonomika, viedie resursi un viedie iedzīvotāji, kas 

atbilst iepriekš raksturotajiem konkurētspējas kritērijiem. Izmantotie rādītāji: 

 viedie resursi: efektīva izmantošana (koptas LIZ īpatsvars, LAD izmaksas); 

pieejamie resursi (mežainums, minerālresuru apjoms); infrastruktūra (ceļu tīkla 

blīvums); 

 viedie iedzīvotāji: zinoši (augstākā izglītība, primārā sektorā nodarbinātie); 

prasmīgi ( ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars); aktīvi (NVO skaits); 

 viedā ekonomika: inovatīva (uzņēmumu īpatsvars kopējā uzņēmumu skaitā, 

apgrozījums, darbinieku skaits); aktīva (pašnodarbināto skaits); 

 viedā pārvalde: kompetenta (piesaistītā fondu finansējuma apjoms); iekļaujoša 

(vēlētāju aktivitāte); moderna (e-indeksa izmaiņas un NGA zonas) (Zināšanu 

ekonomika..., 2018) 

Apokopojot uz zināšanām balstītas ekonomikas rādītājus, redzams, ka tie ietekmē 

teritoriju attīstību, kā rezultātā praksē pārādās viedas teritorijas kā “zināšanu ietilpības 

ekonomikas rezultāts” un tiek izstrādātas radošas stratēģijas, kuru mērķis ir uzlabot sociāli 

ekonomisko situāciju teritorijā un paaugstināt tās konkurētspēju (Arditoa et.al., 2019).  

Laikā, kad notiek diskusijas par teritoriju izaugsmes potenciālu, jo Eiropas 

pilsētas ir ekonomiski aktīvas, tajās koncentrējas visvairāk darba vietu, ražotnes, 

izglītības un pētniecības centri. Līdz ar to Eiropā ir vērojama pilsētu daudzveidība pēc 

lieluma un piedāvājuma. Teritoriju pārvaldēm ir jāuzņemas atrisināt vairākus svarīgākos 

izaicinājumus tādus kā sociālā attīstība, vides aizsardzība, konkurētspēja un stratēģiskā 

plānošana ilgtermiņā. Teritorijas attīstības mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem vienādas 

iespējas, dzīves līmeni un kvalitāti, uzņēmējiem veicināt vienādas attīstības iespējas, 

balstoties uz specifisko teritorijas un vietējo potenciālu. Teritorijas koncentrējas uz 

specifisku darbības veidu vai produktu. Šādās teritorijās notiek specializācija noteiktās 

jomās, tiek attīstītas noteiktas nozares un saistītās blakus nozares. Kā viens no 

speciālizācijas iespējamajiem virzieniem ir viedās uzņēmējdarbības nozaru attīstība.    

 
1.4. Viedās uzņēmējdarbības būtība un nozīme teritorijas konkurētspējas 

veicināšanā/ The nature and role of smart business in promoting the competitiveness 

of the territory 

 

Viedo uzņēmējdarbību raksturo inovatīvo uzņēmumu nozares, augsto un vidēji 

augsto tehnoloģiju nozares, kā arī citu nozaru uzņēmumi, kuri savā darbībā izmanto 

inovācijas un uz zināšanām balstītas tehnoloģijas, lai radītu gala produktu. Viedo 

uzņēmumu īpatsvaru teritorijā nosaka ne tikai objektīvie apstākļi, bet arī vietējā 

pārvalde, iedzīvotāji un to aktivitāte un vēlme iesaistīties teritorijas attīstībā (Zināšanu 

ekonomika…, 2018).  

"Viedās specializācijas koncepcijas būtībā ir vietējo zināšanu un mācīšanās 

uzlabošanas koncepcija" (McCann un Ortega-Argiles, 2011). Tas nozīmē, ka koncepcija 

ietver vairāk par tehnoloģiju un IKT attīstībā un izmantojuma pakāpē balstītu, 

visaptverošu, vietu resursos, pastāvošajā un potenciālajā specializācijā balstītu attīstību. 

"Reģionālo viedās specializācijas politiku progress tādēļ prasīs daudz rūpīgi pārdomātu 

rīcību un virkni vietējo dalībnieku un institūciju iesaistīšanos" (Barca, 2009). Līdz ar ko 

vieda uzņēmējdarbības attīstība raksturojama ar iesaistīto dalībnieku izprastu 

mērķtiecīgu sadarbību un visos līmeņos saskaņotu darbību (Analītisks pārskats…, 

2018). 
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Specializācija ir efektīvs līdzeklis kā pauaugstināt terirorijas konkurētspēju un 

piesaistīt vēlamo uzņēmējdarbību. Teritorijas  galvenais ierocis ir vispārēja atzinība 

noteiktā mērķa tirgus grupā. Specializācija ir tā joma, kurā preču zīmes vārds simbolizē 

kā produktu, tā kategoriju. Dž. Trauts ieteicis pozicionēt teritorijas kā “speciālistus 

noteiktā jomā” (Trout, 2005). 

Atbilstoši  pētījuma  metodoloģiskās bāzes līnijai nozīmīgs solis bija galveno 

pētniecības metožu izstrāde viedas reģionālās/lokālās lauku teritorijas pētīšanai Latvijā, 

lai varētu izstrādāt attīstību veicinošu scenāriju ne tikai visai valsts lauku teritorijai 

kopumā, bet arī, piemērojot resursu dažādībai, to veidojošiem reģioniem, kas 

nodrošinātu viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu reģionu/lokalo teritoriju attīstību. 

Darba autore, pamatojoties uz valsts pētījuma programmas EKOSOC-LV 

definētajiem četriem viedās attīstības virzieniem kā svarīgu teritorijas mērķa tirgus 

grupu, nosaka viedos iedzīvotājus, jo tie veido pamatu viedās ekonomikas attīstībai, 

viedā pārvalde veicina teritorijas konkurētspēju un viedās uzņēmējdarbības attīstību un 

vieda vide veido pamatu kvalitatīvai dzīves vietai un uzņēmējdarbībai.  

 Vieds cilvēks ir cilvēks, kuram ir izglītībā vai dzīves pieredzē iegūtas 

daudzveidīgas kompetences (zināšanas, prasmes, iemaņas), kurš ir uzņēmīgs un 

atvērts jaunām idejām, sadarbībai un jēgpilnām sociālām attiecībām, dzīvessgudrs 

spriedumos un rīcībā, kas  realizējas aktīvā darbībā (uzņēmējdarbībā, nevalstiskās 

organizācijās, labdarībā un citās indivīdam un sabiedrībai nozīmīgās aktivitātēs). 

 Vieda vide  inovatīva apkārtesoša sistēma/apdzīvojama telpa, kurā cilvēks vēlas 

un prot efektīvi izmantot tehnoloģiskos un dabas resursus, lai uzlabotu dzīves 

kvalitāti un konkurētspēju, vienlaikus nodrošinot dabas resursu prasmīgu un 

ilgtspējīgu izmantošanu, kas apmierina pašreizējo un nākamo paaudžu 

ekonomiskos, sociālos un vides aspektus. 

 Vieda ekonomika apvieno veiksmīgos elementus no uzņēmējdarbības 

ekonomikas un inovāciju jeb ideju ekonomikas, tajā pašā laikā veicinot augstas 

kvalitātes darba vidi, sociālo iekļaušanu (tostarp izmantojot visus sociālos 

resursus) un darot to ekoloģiski. Vieda ekonomika izmanto 4 kapitāla veidus - 

cilvēka jeb zināšanu kapitālu, fizisko kapitālu, dabas/vides kapitālu un sociālo 

kapitālu. Mērķis ir veicināt cilvēku radošumu, atjautību caur pētījumiem, 

inovācijām un komercializāciju, iekļaujot to vienotā ekosistēmā. Ekosistēma 

veido zināšanu, inovāciju un Know-How tīklu. 

 Viedā pārvalde ir dažādu līmeņu (reģionālā, nacionālā un pārnacionālā) 

pārvaldes ekosistēma, kas, aktīvi sadarbojoties dažādiem pārvaldes līmeņiem un 

izmantojot modernās tehnoloģijas, proaktīvi reaģē uz sabiedrības izaicinājumiem, 

ar jaunāko zinātnisko atziņu un plašu sociālo partneru iesaisti risinot aktuālus 

politiskus, sociālekonomiskus un kultūrvides jautājumus (Zināšanu ekonomika…, 

2018). 

Uzņēmējdarbībai ir nepieciešami jauninājumi, kad uzņēmēji pāriet no sākotnējā 

līdzsvara uz virziena līdzsvaru, ko vēl pagājušajā gadsimta otrajā pusē atzina vairāki 

zinātnieki (Kirzner 1973; Schumpeter 1954). Valsts pārvaldes un valdības politikai būtu 

jāatbalsta gan uzņēmējdarbība, gan jauninājumi, jo šāds atbalsts ir nepieciešams 

organizācijām, jo tās izstrādā programmas, izaugsmes un ilgtspējas politiku (Galbraith 

et al. 2017). Jauniem uzņēmumiem ir vajadzīgi talanti, labas idejas un uz zināšanām 

balstīta ekonomika ap tiem, lai pozitīvi ietekmētu reģionālo attīstību. Organizācijas 

parasti piekļūst zināšanām no pētniecības avotiem, netieši pieņemot, ka uzņēmējdarbība 

un inovācija ietver sociālo tīklu attīstību un kolektīvas darbības. Turklāt jaunie 

uzņēmumi ir ļoti aktīvi attiecībā uz piekļuvi zināšanām no dažādiem avotiem un 

ģeogrāfiskām atrašanās vietām, tomēr šīs darbības var samazināties turpmākajos 
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pieauguma periodos (Huginglines et al. 2015). Šadiem jauniem uzņēmumiem ir visas 

iespējas, lai kļūtu par viediem uzņēmumiem.  

Tehnoloģijas rada spēcīgas inovācijas un ekonomiskās izaugsmes iespējas, ko 

pastiprina digitālo tehnoloģiju attīstība, notiek ievērojama jaunu rūpniecības nozaru un 

pasaules uzņēmējdarbības vides pārveide. Jo īpaši digitālo tehnoloģiju un 

uzņēmējdarbības savstarpēja savienošana sniedz plašas pētniecības iespējas, jo 

digitalizācija var palīdzēt risināt strīdīgo pieņēmumu par saistību starp inovācijas 

procesiem un rezultātiem (Nambisan et al. 2017). Tehnoloģiskās pārmaiņas ne tikai 

palīdz radīt jaunus ražošanas līdzekļus un iespējas konkurēt ar veciem rūpnieciskiem 

modeļiem, bet arī dod iespēju izstrādāt jaunus uzņēmējdarbības modeļus un atbalsta 

radikāli jaunas stratēģijas attīstības veicināšanai pat lauku apvidos (Gillespie, Coombes, 

Raybould 1994). Šāda strauja attīstība ietekmē uzņēmējdarbību ģeogrāfiskā 

novietojuma ziņā, vienlaikus uzņēmumu pieeju nepieciešamajiem galveniem resursiem, 

lai radītu un saglabātu konkurences priekšrocības reģionālās attīstības kontekstā. 

Teritorijas pārvalde ir spējīga attīstīt noteiktas konkurences priekšrocības un 

teritorijas specializāciju, izmantojot savus resursus un spējas. Pie resursiem pieskaitāmi 

finansiālie, fiziskie, cilvēku, tehnoloģiskie, dabas resursi u.c. Pamatlīdzekļi jeb 

materiālie resursi ir zeme, ēkas, rūpnīcas un iekārtas. Nemateriālie resursi ir preču 

zīmes, patenti, reputācija, tēls utt. Pasaules prakse rāda, ka ekonomiski izdevīgi ir 

teritorijās attīstīt viedo uzņēmējdarbību, jo tas dod lielākus nodokļu ieņēmumus 

pašvaldību budžetā, bet prasa arī no pašvaldībām noteikt attiecīgā reģiona specializāciju 

un izmantot teritorijas mārketingu noteiktas mērķa tirgus grupas piesaistīšanai. 

Piesaistot viedo uzņēmējdarbību, tiek veicināta teritorijas konkurētspēja.  

Izvērtējot dažāda Eiropas valstu pieredzi par viedās uzņēmējdarbības  

specializācijas koncepcijas praksi, var secināt, ka:  

 valstis un reģioni, kuriem ir pārdomāta viedās uzņēmējdarbības specializācijas 

stratēģija (Flandrija (Nīderlande)); 

 valstis un reģioni, kas inovācijas politikā ir mazāk attīstīti un vēl nav panākuši 

vienprātību attiecībā uz pārdomātas viedas uzņēmējdarbības specializācijas 

koncepciju: tie tiecas sniegt optimistiskākus risinājumus, piemēram, izmantojot 

pētniecības specializāciju kā gudras specializācijas rādītāju (Polija); 

 daļa Eiropas valstu ir definējušas konkrētas viedās uzņēmējdarbības 

specializācijas nišas: 1) IKT; 2) dabaszinātne, biotehnoloģija, veselība; 3) 

materiāli un nanotehnoloģija; 4) loģistika, transports, mobilitāte; 5) enerģija/zaļā 

enerģija; 6) zaļās tehnoloģijas/ ekotehnoloģijas; 

 daudzas valstis un reģioni sagaida politikas prioritāšu palielināšanu nākotnē 

(Austrija, Somija) vai paplašināta prioritāšu kopuma noteikšanu, lai īstenotu 

prioritātes (Apvienotā Karaliste, Vācija).  

Latvijas ilgtermiņa attīstības dokumentos teikts, ka ekonomiskās attīstības 

nākotne slēpjas zinātņietilpīgā modelī un augsti izglītots cilvēks spēs atrisināt līdz šim 

aktuālās problēmas tautsaimniecībā. Ar zināšanām tiek panākts tehnoloģiskais progress, 

inovatīvu ideju ieviešana ražošanā un pakalpojumu sniegšanā. Visā pasaulē ļoti 

populārs termins – „uz zināšanām balstīta ekonomika” ( KBE - knowledge-based 

economy) ir ienācis arī mūsu sabiedrībā. 

Zināšanu ekonomika ir  ekonomikas nozare, kas arvien vairāk balstās uz zināšanu 

ietilpīgām darbībām, radot lielāku paļaušanos uz intelektuālo kapitālu, nevis fizisko 

ieguldījumu. 

OECD nosaka, ka uz zināšanām balstīta ekonomika ir saistīta ar: 

 augsto tehnoloģiju ražošanu (datori, elektronika, kosmoss); 
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 pakalpojumu nozaru attīstību (izglītība, veselības aprūpe un programmatūras 

izstrāde); 

 uzņēmējdarbības pakalpojumu attīstība (apdrošināšana, informācija un saziņa). 

Tradicionālajos saimnieciskās darbības modeļos galvenie ražošanas faktori ir 

zeme, darbaspēks, kapitāls, uzņēmējs. Uz zināšanām balstīta ekonomika ir svarīga, lai 

paplašinātu darbaspēka apjomu no preču ražošanas uz montāžas līnijas līdz lielākai 

elastībai biznesa ideju izstrādē, ražošanā un īstenošanā. 

Pēdējos gados vērojama visā pasaulē zināšanu ekonomikas izaugsme. Tas saistīts 

ar to, ka inovācija un zināšanas ekonomikai vienmēr ir bijušas svarīgas, taču daži 

ekonomisti apgalvo, ka pēdējo gadu desmitu laikā modernā ekonomika kļūst vairāk 

balstīta uz zināšanām. Par to liecina augsto tehnoloģiju nozaru pieaugums, pakalpojumu 

nozares izaugsme, pašnodarbinātības pieaugums un patentu skaita pieaugums (Hayes, 

2020). 

Zināšanu ekonomikas pamatu veido viedā uzņēmējdarbība (smart business) -  

zināšanās balstītu, konkurētspējīgu uzņēmumu un pakalpojumu radīšana, kas apvieno 

veiksmīgos elementus no uzņēmējdarbības ekonomikas un inovāciju un zināšanu 

ekonomikas, veicinot augstas kvalitates darba vidi, tostarp izmantojot visus sociālos 

resursus, un darot to ekoloģiski. Jaunākajām universālajām tehnoloģijām ir īpaši būtiska 

nozīme esošo viedo uzņēmumu stiprināšanā un jaunu ekonomisko iespēju atklāšanā 

augsto tehnoloģiju nozarēs, kā arī tradicionālajās nozarēs.  

Lai panāktu ekonomisko izaugsmi, ir jāvirza uzņēmējdarbības maiņa uz viedās 

uzņēmējdarbības attīstību, jo īpaši viedo pilsētu teritorijās (Smart City) kustība ir 

kļuvusi par pārmaiņu aģentu, lai palīdzētu paaugstināt teritoriju konkurētspēju un 

samazinātu bezdarbu. Viedo pilsētu galvenā priekšrocība ir - tehnoloģiskais progress, jo 

tiek gūti ne tikai lielāki ienākumi, bet arī pozitīvs sabiedrības vērtējums jaunāko 

tehnoloģiju praktiskā pielietojuma dēļ, lai risinātu vietējās pārvaldes jautājumus. Viedās 

ekonomikas attīstība paver iespējas īstenot jaunas uzņēmējdarbības iespējas un stimulēt 

jaunu uzņēmumu izveidi, jo viedās teritorijas darbojas ne tikai kā uzņēmējdarbības 

platforma, kur izvietot jaunus uzņēmumus, bet arī kā jaunu uzņēmējdarbības attīstību 

veicinošs instruments (Barba-Sáncheza et.al., 2019). 

Viedā uzņēmēmējdarbība izmanto četrus kapitāla veidus: 

 cilvēka jeb zināšanu kapitālu; 

 fizisko kapitālu, 

 dabas/ vides kapitālu; 

 sociālo kapitālu. 

Viedās uzņēmējdarbības mērķis ir veicināt cilvēku radošumu, iesaistīšanos 

pētījumos, inovācijās un to komercializācijā, iekļaujot to vienotā ekosistēmā, kas veido 

zināšanu, inovāciju un Know – How tīklu (Zināšanu ekonomika…, 2018).  

Savukārt zināšanu ietilpīgie uzņēmumi tiek iedalīti četrās grupās: 

 augsto (farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preperātu ražošana; datoru, 

elektronisko un optisko iekārtu ražošana; lidaparātu, kosmisko aparātu un to 

iekārtu ražošana) un vidēji augsto (ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana; 

iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana; automobiļu, piekabju un 

puspiekabju ražošana, citu transporta līdzekļu ražošana) uzņēmumi vai 

tehnoloģiju pakalpojumi (kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu 

ierakstu producēšana; radio un televīzijas programmu izstrāde un translācija; 

telekomunikācija; datorprogrammēšana, konsultēšana un ar to saistītas darbības; 

informācijas pakalpojumi; zinātniskās pētniecības darbs); 

 mārketingu veicinošie vai zināšanu ietilpīgie mārketinga pakalpojumi (ūdens un 

gaisa transports; juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi; centrālo biroju darbība; 
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konsultēšana komercdarbībā un vadzinībās; arhitektūras un inženiertehniskie 

pakalpojumi, tehniskā pārbaude un analīze; reklāmas un tirgus izpētes 

pakalpojumi; citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi; darbaspēka 

meklēšana un nodrošināšana ar peronālu; apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana); 

 finansiālie vai zināšanu ietilpīgie finansiālie pakalpojumi (finanšu pakalpojumu 

darbības; apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana; finanšu 

pakalpojumu un apdrošināšanu papildinošas darbības); 

 sociāla rakstura vai citi zināšanu ietilpīgie pakalpojumi (izdevējdarbība, 

veterinārie pakalpojumi, valsts pārvalde un aizsardzība, obligatā sociālā 

apdrošināšana, izglītība, veselības aizsardzība, sociālā aprūpe, radošas, 

mākslinieciskas un izklaides darbības; bibliotēku, arhīvu un citu kultūras iestāžu 

darbība, azartspēles un derības; sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbības) 

(Zināšanu ekonomika…, 2018, NACE 2).  

Kā galvenās zināšanu ekonomikas iezīmes jāmin zināšanas un informācija, kas ir 

galvenais produktivitātes virzītājspēks, tālāk seko augsto tehnoloģiju ieguldījumu un 

rūpniecības nozaru izaugsme, kas savukārt ietekmē izaugsmi zināšanu intensīvu 

pakalpojumu nozarēs, piemēram, izglītībā, komunikācijā un informācijā. Vērojams ļoti 

straujš pieprasījuma pieaugums pēc augsti kvalificēta darbaspēka, zināšanu pārņemšana 

no vienas nozares citā. Palielinās zināšanu ekonomikas raksturs, kas saistīts ar 

globalizācijas procesu un zināšanu izplatīšanu pasaulē, savukārt zināšanu ekonomika un 

augsto tehnoloģiju rūpniecība palielina ražošanas procesu automatizācijas iespējas, 

izraisot straujas pārmaiņas darba tirgū. 

Zināšanu ekonomika var palīdzēt uzņēmumiem būt efektīvākiem, dinamiskākiem 

un inovatīvākiem, nodrošināt produktu jauninājumus un pielāgošanu. Bet lielāka 

nozīme ir arī cilvēkkapitālam. Uzņēmumiem ir jāpiesaista un jāsaglabā darba ņēmēji, 

kas ir pielāgoti jaunajam ekonomikas veidam. Jaunās izaugsmes teorijas uzsver 

cilvēkkapitāla potenciālu un zināšanu palielināšanu, lai nodrošinātu jaunus ekonomikas 

izaugsmes avotus un augstu produktivitātes līmeni. Galvenais secinājums, ka potenciāli 

lielāks pieprasījums ir pēc kvalificēta darbaspēka. OECD ziņojumā bezdarba līmenis ir 

10.5%, bet tikai 3.8% tie, kam ir universitātes izglītība. (OECD, 2019).  

Kā nākamais arguments seko, zināšanu ekonomika viena pati tukšā vietā nav. 

Zinošam cilvēkam ir vajadzīga izglītības un izglītības dzīves garumā iespēja, viņam būs 

jāmācās viss mūžs. Viņš vēlas sakārtotu vidi sev apkārt, kvalificētus medicīnas 

pakalpojumus, pieejamu kultūras un sociālo vidi. Tas nozīmē, ka šie reģionālie centri, 

pilsētas ir jāattīsta visos virzienos. Teritorijā jāveicina radoša un diversificēta 

ekonomiskā darbība, kas nodrošinās nodarbinātību un līdz ar to arī teritorijas 

apdzīvotību. Ir nepieciešamas integrētas ekonomikas nozares un spēcīga vietējā 

ekonomikas attīstības (Zināšanu ekonomika…, 2018).   

Kā liecina pasaules valstu vēsturiskā attīstība, uz dabas resursu bāzes veiksmīgi 

var tikt būvētas zināšanu ietilpīgas nozares. Piemēram, Skandināvijas mežrūpniecība ir 

raksturojama kā zināšanu ietilpīga - pateicoties tehnoloģijām un izglītotam 

cilvēkkapitālam, iespējams ievērojami paaugstināt dabas resursu produktivitāti, un tas 

arī izskaidro šo valstu konkurētspēju līdzās tām valstīm, kuru vienīgā priekšrocība ir 

lētais darbaspēks. Šobrīd pasaules līderi augsto tehnoloģiju jomā ir ASV, Eiropas 

Savienības (ES) un arī Āzijas attīstītās valstis. Farmaceitisko produktu tirgus niša pieder 

ES, biroja tehnikas un komunikāciju iekārtu ražotājs un eksportētājreģions savukārt ir 

Āzijas valstis, kas aizņem pusi no nozares eksporta tirgus visā pasaulē. 

Statistika liecina, ka pat valstīs, kurās ražo un eksportē ievērojamu apjomu 

modernu tehnoloģisko iekārtu, vairums strādājošo ir nodarbināti citos tautsaimniecības 
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sektoros. Tātad, iedzīvotāju iztikas avots ir darbs gan pakalpojumu sektorā, gan 

rūpniecībā. 

Atšķirība starp attīstītajām un attīstības valstīm ir tā, ka pirmajās strādājošie ir 

produktīvāki - izmantojot modernas metodes, tehnoloģiskās iekārtas, viņi spēj saražot 

ātrāk un vairāk. Latvijas tautsaimniecības pašreizējā attīstības stadijā izaugsmi 

nodrošina darba un kapitāla ietilpīgās nozares, kas nodrošina nodokļu ieņēmumus, 

patēriņu un labklājības kāpumu.  

Pārdomātas viedās uzņēmējdarbības attīstība balstās uz pētniecības un uzņēmumu 

attīstības intensīvām darbībām visās nozarēs, arī tradicionālajās nozarēs, piemēram, 

lauksaimniecība, kurās vērojams pieprasījums pēc inovācijām. 

Tālākajos pētījumos darba autore viedās uzņēmējdarbības analīzi Pierīgas reģionā 

veica, pamatojoties uz Eurostat uzņēmumu klasfikācijas (NACE 2. red.), Lursoft, CSP 

un RAIM datu bāzēm par tautsaimniecību kopumā, atsevišķi izceļot viedās 

uzņēmēmejdarbības raksturojošos rādītājus: uzņēmumu skaits, to apgrozījums, 

darbinieku skaits, darba samaksa. Pierīgas reģiona viedās ekonomikas radītāji: 

iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte un izglītība, pašvaldību budžetu ieņēmumi, 

iedzīvotāju ienākumu līmenis, ekonomiski aktīvo komercsabiedrību kopējais skaits un 

uz 1000 iedzīvotājiem, bezdarba līmenis.  

 
1. nodaļas kopsavilkums/ Conclucions for Chapter 1 

 

Uzņēmēji, izvēloties savu uzņēmumu atrašanās vietas, parasti ņem vērā vairākus 

kritērijus: infrastruktūras attīstība, nodokļu politika, vietējās pašvaldības attīstība, 

vietējās tradīcijas un resursi - gan darba spēka, gan dabas resursi. Kā vēl viens svarīgs 

rādītājs ir investīcijas, vietējās pārvaldes kapacitāte, kas saistīts ar investīciju piesaistes 

iespējām. Tātad, lai reģions attīstītos, ir nepieciešama investēšana, un jo lielākas 

investīcijas tiks piesaistītas, jo lielākas būs izaugsmes iespējas šajā reģionā. 

Teritorijas „konkurētspēja” tiek aplūkota ārvalstu autoru darbos kā viens no 

svarīgākajiem reģiona un pilsētas ekonomiskās attīstības faktoriem Par teritorijas 

konkurētspēju liecina: ekonomiskie un sociālie rādītāji, valsts un pašvaldības atbalsts, 

uzņēmējdarbības efektivitāte un infrastruktūra. Daudzi zinātnieki, kā arī promocijas 

darba autore ir vienisprātis, ka arī apkārtējā vide (blakus esošās teritorijas un aktivitātes 

tajās) ietekmē teritorijas konkurētspējas attīstības iespējas. 

Pamatojoties uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD, 

2019) pētījumiem, globalizācijas ietekmē pastiprinās teritoriju un vietu specializācija. 

Reģiona pašvaldībām, plānojot mērķa tirgus grupu, jo īpaši viedās uzņēmējdarbības 

piesaistīšanu, ir svarīgi noteikt, kādas nozares būs vadošās un,kādi resursi un darbības 

nepieciešamas to atbalstam.  

Viedā uzņēmējdarbība būtiski ietekmē tālāku reģiona konkurētspēju, jo tā balstās 

uz zināšanu ietilpīgām nozarēm, radot lielāku paļaušanos uz intelektuālo kapitālu, nevis 

fizisko ieguldījumu. Teritoriju pārvaldēm vairāk piesaistot viedos uzņēmumus, tās 

mainās, jo kļūst kā “produkts ar augstu pievienoto vērtību” – piesaista ekonomiski 

aktīvus iedzīvotājus un viedos uzņēmumu, šie uzņēmumi rada darba vietas un piesaista 

izglītotus speciālistus, kuru darbs tiek augsti atalgots, līdz ar to pašvaldību budžetā 

ienāk lielāki iedzīvotāju nomaksātie nodokļi (iedzīvotāju ienākumu nodoklis un 

īpašuma nodoklis). Teritoriju pārvaldes arvien vairāk pievēršas inovācijas politikas 

līmenim, ņemot vērā viedās ekonomikas nozīmi, piemēram, priekšrocības, ko 

uzņēmumi gūst, atrodoties tuvu cits citam, jo vairāk ir saistītu uzņēmumu, kas ir 

sagrupēti kopā, jo zemākas ir ražošanas izmaksas, jo lielāka ir izglītības un zinātnes 

tīklu ietekme. 
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Darba autore ir apkopojusi vairāku autoru minētos galvenos faktorus, kas raksturo 

veiksmīgus reģionus: 

 augsts nodarbinātības līmenis uzņēmējdarbības pakalpojumos un apstrādes 

rūpniecībā, labvēlīgi apstākļi reģionālai pieejamībai, darbaspēka prasmes un liels 

daudzums augstskolu/koledžu absolventu; 

 spēja veikt ekonomikas strukturālās pārmaiņas, jo īpaši tādu nozaru radīšana, kas 

palielina vērtību ar multiplikatīvu efektu; 

 liela daļa no pakalpojumu nozares, kas rada pievienoto vērtību (uzņēmējdarbības 

pakalpojumi, pētniecība un attīstība, augstākā izglītība, kultūra); 

 uz zināšanām balstīta ražošana; 

 spēcīgas inovatīvas prasmes; 

 lēmumu pieņemšana notiek veiksmīgajā reģionā; 

 spēcīga un plaukstoša vidusšķira; 

 sakārtota vide, atbildīga reģiona pārvalde un kvalitatīvi komunālie pakalpojumi; 

 nozīmīgas ārējās (starptautiskās) attiecības, integrācija pilsētu sistēmā un 

starptautisks reģions; 

 ienākumu un nodarbinātības palielināšana. 

Darba autore izstrādājusi ieteikumus teritoriju pārvaldēm, lai veicinātu teritorijas 

konkurētspēju gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, radot pievilcīgu vidi investīcijam:  

 mārketinga plāna izstrāde konkrētas mērķa tirgus grupas piesaistei (iedzīvotāji un 

viedie uzņēmumi);  

 jāuzņemas atrisināt vairākus svarīgākos izaicinājumus: sociālā attīstība, vides 

aizsardzība, konkurētspēja un stratēģiskā plānošana ilgtermiņā; 

 jānodrošina iedzīvotājiem vienādas iespējas: dzīves līmenis un kvalitāte; 

 jānodrošina uzņēmējiem vienādas attīstības iespējas, balstoties uz specifisko 

teritorijas un vietējo potenciālu; 

 jāveido atbalsta pasākumi uzņēmējiem: nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, 

projektu konkursi un granti, publiskie privātie partnerības projekti, mūžizglītības 

programmu piedāvājums, jauniešu iesaiste un mentorings, informatīvais atbalsts 

par finanšu piesaistes iespējam, komunikācijas pasākumu organizēšana;   

 koncentrēties uz specifisku darbības veidu vai produktu, t. sk. specializāciju 

noteiktās jomās, jo tādējādi tiek attīstītas noteiktas nozares un saistītās blakus 

nozares. 

Promocijas darba 2. nodaļā darba autore izpētīs teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentus, uz kuru pamata notiek reģionu attīstība Pierīgas reģionā un visā Latvijā 

kopumā.  
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2. NORMATĪVAIS REGULĒJUMS UN VALSTS POLITIKA 

REĢIONU UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAS KONTEKSTĀ/ 

REGULATORY FRAMEWORK AND PUBLIC POLICY IN THE 

CONTEXT OF REGIONAL BUSINESS DEVELOPMENT  
 

Uzņēmējdarbības attīstība reģionos ir noteikta teritoriju attīstības plānošanas 

dokumentos – Latvijas Republikas likumu normās un Ministru kabineta noteikumos, 

pašvaldību saistošajos noteikumos. Lai plānotu viedās uzņēmējdarbības attīstību 

Pierīgas reģionā, autore apkopojusi vairākas svarīgas atziņas, kas uzskaitītas  Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam, Latvijas nacionālajā attīstības plānā 

2027. gadam, Latvijas reģionu attīstības plānošanas dokumentos, Reģionālās politikas 

pamatnostādnēs 2021. –2027. gadam u.c. Darba autore 2. nodaļā izanalizējusi likumus 

un normatīvos aktus, kuri nosaka Pierīgas reģiona uzņēmējdarbības attīstības vadlīnijas. 

 
2.1 Reģionu attīstības plānošanu un darbību regulējošu normatīvo aktu 

apkopojums Latvijā/ Summary of the regulatory enactments regulating regional 

development and activities in Latvia 

 

Attīstības plānošanas sistēma aptver politikas un teritorijas attīstības plānošanu, 

kā arī nodrošina attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu un valsts un 

pašvaldību institūciju pieņemto lēmumu savstarpējo saskaņotību (TAPL, 2011).  

Attīstības plānošanas dokumentu veidi: politikas plānošanas dokumenti; 

teritorijas attīstības plānošanas dokumenti (Teritorijas attīstības plānošanas likums – 

TAPL); institūciju vadības dokumenti (TAPL, 2011).  

Attīstības plānošanas dokumentus izstrādā nacionālā, reģionālā un vietējā 
līmenī. Nacionālo plānošanas dokumentu hierarhijā iekļauj arī Latvijas Republikas 

pieņemtus ar likumu apstiprinātus Starptautiskus un Eiropas Savienības politikas 

plānošanas dokumentus (TAPL, 2011).  

Attīstības plānošanas dokumentu darbības termiņi: ilgtermiņa (līdz 25 

gadiem), vidēja termiņa (līdz septiņiem gadiem) un īstermiņa (līdz trim gadiem). 

Izstrādā arī plānošanas dokumentus konceptuāla lēmuma pieņemšanai vai nacionālās 

pozīcijas formulēšanai (TAPL, 2011).  

 

Latvijas Republikas normatīvie akti 

Plānošanai būtiska informācija, atbildības, norādījumi un nosacījumi ietverti tādos 

likumos,kā:  

1. Pašvaldību likums (1994); 

2. Reģionālās attīstības likums (1997); 

3. Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011) un citos LR tiesību aktos.   

Pašvaldības definīcija sniegta Eiropas Vietējo pašvaldību hartā (1985). Latvija, 

ar pieņemtu likumu 1996. gadā, ratificējusi šo starptautisko līgumu. Hartai ir augstāks 

juridiskais spēks nekā jebkuram nacionālajam tiesību aktam, un hartas nosacījumi pēc 

tās pieņemšanas iestrādāti LR likumdošanā.  

 

Likums ‘’Par pašvaldībām’’ (1994) 

Likums reglamentē Latvijas pašvaldību darbības vispārīgos noteikumus un 

ekonomisko pamatu, pašvaldību kompetenci, domes un tās institūciju, kā arī domes 

priekšsēdētāja tiesības un pienākumus, pašvaldību attiecības ar Ministru kabinetu un 

ministrijām, kā arī pašvaldību savstarpējo attiecību vispārīgos noteikumus. Likumā 
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noteiktā pašvaldību kompetence ietver gan likumā noteiktas autonomas, deleģētas un 

citas funkcijas, tomēr likums arī raksturo samērā augstas kvalitatīvā attīstībā 

izmantojamas pašnoteikšanās tiesības, ja vien tās nav pretrunā ar augstākstāvošiem 

tiesību aktiem. Piemēram, vienkāršs piemērs ir 12. pants: Pašvaldības attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 

pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav 

aizliegta ar likumu. Tas parāda, ka attiecībā uz svarīgākajām mērķa tirgus grupām - 

iedzīvotājiem un uzņēmējiem, ņemot vērā to intereses, var attīstīt uzņēmējdarbību, 

atbalstot uzņēmējus un to intereses, sakārtot infrastruktūru, piesaistot investīcijas u.c.  

 

‘’Reģionālās attīstības likums’’ (1997) 

Likuma mērķis: veicināt un nodrošināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, 

ievērojot visas valsts teritorijas un atsevišķu tās daļu īpatnības un iespējas, samazināt 

nelabvēlīgās atšķirības starp tām, kā arī saglabāt un attīstīt katras teritorijas dabai un 

kultūrvidei raksturīgās iezīmes un attīstības potenciālu. Likums nosaka tādus jautājumus 

kā reģionālās attīstības pamatprincipus; plānošanas reģionus, publisko institūciju 

kompetences, tai skaitā arī plānošanas reģiona kompetenci, kā arī reģionālās attīstības 

finansēšanas kārtību; reģionālās politikas mērķteritoriju noteikšanas kārtību un citus 

jautājumus.  

   

‘’Teritorijas attīstības plānošanas likums’’ (2011) 

Likuma mērķis: panākt, ka teritorijas attīstība tiek plānota tā, lai varētu 

paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot teritoriju un 

citus resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku.  

Likums ietver un nosaka: vispārīgos noteikumus (likumā lietotos terminus; likuma 

mērķi; Teritorijas attīstības plānošanas principus; sabiedrības līdzdalību teritorijas 

attīstības plānošanā; teritorijas attīstības plānošanas līmeņus un dokumentus; teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmu); publisko institūciju kompetenci teritorijas 

attīstības plānošanā (Ministru kabineta kompetenci; nacionālās attīstības padomes 

kompetenci; par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgās ministrijas kompetenci; 

nozaru ministriju kompetenci; plānošanas reģiona kompetenci; vietējās pašvaldības 

kompetenci; plānošanas reģiona un vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādes finansēšanu; teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei 

nepieciešamo datu un informācijas sniegšanu); teritorijas attīstības plānošanu 

nacionālajā līmenī (Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un nacionālā attīstības 

plāna, jūras plānojuma izstrādi, par izstrādi atbildīgo valsts institūciju un Nacionālo 

interešu objektu noteikšanu); teritorijas attīstības plānošanu reģionālajā līmenī 

(plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un plānošanas reģiona attīstības 

programmas definīcijas, dokumentu izstrādes kārtību, izstrādātāju, apstiprināšanu); 

teritorijas attīstības plānošanu vietējā līmenī (vietējās pašvaldības teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentus; vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

(IAS), attīstības programmas (AP), teritorijas plānojuma (TP) utt.  

Lai veikmīgi attīstītos teritorija, reģionam un tā teritorijā esošajām pašvaldībām ir 

jāsadarbojas ar nozaru ministrijām, piemēram, sakārtotu ceļu tīklu, kas pieder Latvijas 

valsts ceļiem, sadarbība ar Satiksmes ministriju. Kultūras objekti sardarbībā ar Kultūras 

ministriju un izglītības iestādes ar Izglītības un zinātnes ministriju. Diemžēl praksē 

novērots, ka šāda veida sadarbība notiek ļoti lēni, ko īpaši kavē vairāki faktori, 

piemēram, jaunu pašvaldības vadītītaju nomaiņa pēc katrām pašvaldību vēlēšanām.   
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2.2 Latvijas Republikas reģionu plānošanas dokumentu apkopojums/ Summary of 

the region planning documents of the Republic of Latvia 

 

Lai plānotu viedās uzņēmējdarbības attīstību Pierīgas reģionā, autore apkopojusi 

vairākas svarīgas atziņas, kas uzskaitītas Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 

2030. gadam, Latvijas nacionālais attīstības plānā 2027. gadam, Latvijas reģionu 

attīstības plānošanas dokumentos, Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021. –2027. 

gadam u.c.  

 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (Latvija 2030) 

„Latvija 2030” ir valsts hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas 

dokuments. Par stratēģijas „Latvija 2030” uzdevumu noteikts atrast veidu, kā pārdomāti 

lietot un attīstīt valsts nacionālo bagātību jeb kapitālu, lai nodotu to nākamajām 

paaudzēm pavairotu, nevis noplicinātu, tādēļ kā stratēģiskie principi izvirzīti jaunrade, 

tolerance, sadarbība un līdzdalība.  

Dokumentā pamatots, ka Latvijas ilgtspējīgas attīstības kodols ir cilvēka, 

ekonomiskā, sociālā un dabas, tostarp vietas un telpas, kapitālu produktivitātes 

kāpināšana, atbildot uz globālo tendenču izaicinājumiem. Saprotams, ka tas ietver arī 

sabiedrības apkārtējās vides, tostarp publiskās ārtelpas kvalitāti.  

"Latvija 2030" nosaka vairākas mērķteritorijas: nacionālas nozīmes attīstības 

centri (Rīga un 8 lielākās Latvijas pilsētas), reģionālas nozīmes attīstības centri (21 

pilsēta, t.sk., Pierīgas reģiona 4 pilsētas: Limbaži, Ogre, Sigulda, Tukums), Rīgas 

metropoles areāls un Baltijas jūras piekraste, uzsverot attīstības centru un to apkārtējo 

teritoriju sadarbību un sekmējot policentrisku attīstību. Ja nacionālas un reģionālas 

nozīmes attīstības centri un lauku attīstības telpa aptver visu Latviju, tad pārējās 

mērķteritorijas tikai daļu no valsts teritorijas, apvienojot pašvaldības, kurām to 

ģeogrāfiskā novietojuma un ar to saistītu iezīmju dēļ ir raksturīgi specifiski izaicinājumi 

un attīstības iespējas, kas iet pāri vienas pašvaldības robežām un kuru izmantošanai līdz 

ar to nepieciešami koordinēti risinājumi (Latvija 2030).  

Pilsētvides kvalitātes paaugstināšana nodrošinās estētiski un funkcionāli 

piemērotu un drošu dzīves telpu iedzīvotājiem, radīs priekšnosacījumus investīciju 

piesaistei, uzņēmējdarbības attīstībai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Ir 

jāpanāk pilsētas teritoriju sabalansēta attīstība, tostarp atjaunojot pilsētas degradētās 

teritorijas. Katram novadam ir jāspecializējas, izmantojot savas unikālās īpatnības, 

stiprinot savu īpašo lomu un identitāti, pēc autores domām, tas veicinās reģiona 

konkurētspēju.   

„Latvija 2030” definētajās specifiskajās nacionālo interešu telpās raksturīgas 

papildus specifiskas problēmas un izaicinājumi, kā arī virkne neizmantotu attīstības 

iespēju. Rīgas metropoles areālā (t.sk. Pierīgas reģions) līdzšinējā galvaspilsētas 

transporta infrastruktūras un ceļu, kas savieno galvaspilsētu ar tuvējām pilsētām, 

attīstība nav spējusi pielāgoties straujajam transportlīdzekļu pieaugumam. Rīgas pilsētas 

un Pierīgas reģiona iedzīvotāju īpatsvars no visiem valsts iedzīvotājiem no 2003. gada 

līdz 2018. gadam ir palielinājies par 0,9 % (CSP dati), tādējādi palielinot arī slodzi uz 

infrastruktūru. Vienlaikus pieaugusi arī tendence iedzīvotājiem pārcelties no Rīgas uz 

Pierīgas novadu pašvaldībām, Rīgu izvēloties tikai kā darba, izglītības un atpūtas vietu, 

kas attiecīgi palielina ikdienas transporta plūsmu uz/no Rīgas. Tā rezultātā pēdējos 

gados pilsētā vērojams sastrēgumu pieaugums, kas kavē gan darbaspēka, gan tūristu 

pārvietošanos, un tas sekmē arī vides piesārņojuma palielināšanos. Līdz ar to 

nepieciešama Rīgas pilsētas un tās apkārtējās Pierīgas reģiona teritoriju transporta 
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infrastruktūras, kā arī sabiedriskā transporta, kam ir daudz lielāka pārvadājumu 

kapacitāte kā privātajām automašīnām, sistēmas uzlabošana.  

Latvijas reģionālajā politikā tiek noteiktas jaunas mērķteritorijas jeb teritoriālais 

fokuss, plašāka teritoriālās pieejas izmantošana investīciju sniegšanā teritorijām, 

tematiska koncentrēšanās reģionālās attīstības veicināšanā ar uzsvaru uz 

uzņēmējdarbības aktivitātes stimulēšanu teritorijās, kā arī uzsvars uz plašu dažādu pušu 

iesaisti reģionālās politikas mērķu sasniegšanā. (Latvija 2030) 

 

Latvijas nacionālais attīstības plāns 2027. gadam (NAP2027) 

NAP2027 ir hierarhiski augstākais nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas 

dokuments, tas ir cieši saistīts ar "Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 

2030.gadam" (Latvija2030).  

Katrā no NAP2027 prioritātēm ir identificēti būtiskākie rīcības virzieni, to mērķi, 

kā arī rādītāji, lai noteiktu mērķu sasniegšanas pakāpi un varētu novērtēt, cik atbilstīgi 

un efektīvi ir risinātas identificētās problēmas un novērsti šķēršļi. Detalizētākā daļa ir 

uzdevumu līmenis, kas iezīmē tās darbības, kas jāveic, lai sasniegtu mērķus. Prioritātes 

Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstības rīcības virziens Līdzsvarota reģionālā 

attīstība paredz saglabāt Rīgas kā metropoles areāla pozīcijas, vienlaikus veicinot 

galvaspilsētas reģionā radītā potenciāla un resursu tālāku pārnesi uz reģioniem, 

sekmējot kopējo valsts ekonomisko attīstību un sabiedrības labklājību.   

Pārresoru Koordinācijas centra (PKC) vadītājs Pēteris Vilks uzsver: “Nacionālais 

attīstības plāns ir kā ceļa karte ar kompasu reformu virzieniem un investīcijām attīstības 

šķēršļu novēršanai. Cik precīzu un pārdomātu to kopīgi izveidosim, tik atbilstoši 

attīstībai pieejamo finansējumu nākamajos septiņos gados investēsim. Īstenojot 

NAP2027 izvirzītos mērķus un uzdevumus, es redzu, ka Latvijas izaugsmes ceļš sekmēs 

ikviena cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanos.” 

NAP2027 ietvaru veido trīs stratēģiskie mērķi, kuri ievirza politiku nākamajiem 

septiņiem gadiem, sešas prioritātes, kurās sagrupētas pa astoņpadsmit rīcības 

virzieniem. Katra rīcības virziena sasniegšanai ir noteikti politikas rezultātu rādītāji jeb 

indikatori, veicamie uzdevumi, kā arī norādīta vismaz viena atbildīgā institūcija. 

 

NAP2027 stratēģiskie mērķi 

Vienlīdzīgas iespējas sociālā taisnīguma pamatnosacījums un viens no ienākumu 

nevienlīdzības mazināšanas faktoriem (t.sk. publisko pakalpojumu vienlīdzīga 

pieejamība visā Latvijas teritorijā) attīstības šķēršļu novēršanai. 

Sociālā uzticēšanās svarīgākais sabiedrības resurss un attīstības dimensija 

kopienu, uzņēmēju un pārvaldības sadarbības veidošanai un demokrātijas īstenošanai. 

Produktivitāte un ienākumi galvenais konkurētspējas un izaugsmes nosacījums 

(cilvēkresursi, investīcijas, pārvaldības procesi, inovācija). 

Savukārt stratēģiskie mērķi ietver 6 prioritātes un attiecīgus rīcības virzienus, bet 

autore īpaši vēlētos izcelt vienu - kvalitatīva dzīves vide un teritorija, kurš tieši ietekmē 

teritorijas konkurētspēju un viedās ekonomikas attīstību.   

Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība veido 4 rīcības virzieni: 

• daba un vide; 

• tehnoloģiskā vide un pakalpojumi; 

• mājokļi; 

• līdzsvarota reģionālā attīstība.  

NAP2027 prioritātes un rīcības virzieni paredz, ka kvalitatīva dzīves vide un 

teritoriju attīstība ietver rūpes par apkārtējo vidi un infrastruktūru - faktoru kopumu, 

kas raksturo vides kvalitāti un tīrību, kā arī svarīgāko pakalpojumu (transports, 
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mājoklis, elektroenerģija, digitālie pakalpojumi) kvalitāti un pieejamību. Tas uzlabo 

iespēju vienlīdzību, sekmē cilvēka darba ražīgumu un uzlabo dzīves kvalitāti. Apkārtējā 

vide iedzīvotāju dzīves kvalitātei ir vienlīdz svarīga kā ekonomikas un sociālie aspekti. 

Ja paskatāmies uz šīs prioritātes mērķi, tad tas nosaka, ka inovāciju pieaugums un 

tehnoloģisko risinājumu dažādība pakāpeniski sekmē produktivitātes uzlabojumus 

uzņēmējdarbībā. Tādēļ Latvijas lielākajās pilsētās un – jo sevišķi – Rīgas metropoles 

areālā (RPR) aizvien intensīvāk uzņēmējdarbības un pētniecības vidē koncentrējas 

dažādu nozaru talanti, kam ir izšķiroša loma straujā attiecīgo teritoriju ekonomikas 

attīstībā un labklājības vairošanā. Attīstības centros radītās inovāciju ekosistēmas 

pakāpeniski tiek adaptētas saimnieciskajā darbībā, lai uzlabotu kopējās dzīves vides 

kvalitāti. Rīgas reģionā dažādā iedzīvotāju nodarbinātība, to izvietojuma daudzveidība 

un etniskais sastāvs ir priekšrocība saimniecisko, sabiedrisko un kultūras aktivitāšu 

attīstībai. Pieejamās cilvēku profesionālās izglītības un zināšanu ietilpīgās prasmes ir 

rezultāts reģiona ekonomiskās attīstības izrāvienam, kura mērķtiecīgs atbalsts viedās 

specializācijas jomās Rīgas metropoles areālu ierindos līderu pozīcijās Baltijas valstu 

vidū. 

Daba un vide ietver, ka iedzīvotāji var dzīvot kvalitatīvā, bioloģiski daudzveidīgā 

vidē, kurā tiek efektīvi samazināts vides piesārņojums un nodrošināta ilgtspējīga un 

pārdomāta dabas resursu izmantošana. Latvijas bioloģiskā daudzveidība, ekoloģiskie 

procesi un unikālās dabas un kultūrvēsturiskās ainavas ir nacionālas un starptautiskas 

nozīmes bagātība, kas ir priekšnoteikums iedzīvotāju dzīves vides kvalitātei. 

Mājokļi nozīmē, ka pienācīgs mājoklis drošā dzīves vidē ir viena no cilvēka 

pamatvajadzībām, kas saistīta ar nepieciešamību pēc drošības, aizsardzības, privātuma, 

siltuma. Mūsdienās tas nozīmē mājokli ar ērtībām un sadzīvei nepieciešamajām 

iekārtām. 

Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi ietver infrastruktūras, tehnoloģiju un datu 

pieejamība, ērti, kvalitatīvi un videi draudzīgi mobilitātes, enerģijas un informācijas 

pakalpojumi. Dzīves kvalitāte nav iedomājama bez sabiedriskajiem pakalpojumiem, 

t.sk. pieejama sabiedriskā transporta un transporta infrastruktūras, ilgtspējīgiem un 

pieejamiem energoresursiem. 

Līdzsvarota reģionālā attīstība ietver reģionu potenciāla attīstību un 

ekonomisko atšķirību mazināšanu, stiprinot to iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī 

nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides 

attīstībai. 

Rīcības virziena “Līdzsvarota reģionālā attīstība” mērķis ir reģionu potenciāla 

attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo 

konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus 

apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai. 

Latvijā reģionālās attīstības jautājums ir saistīts ar vairākiem mērķiem – veicināt 

valsts konkurētspēju, uzņēmējdarbības produktivitāti un sociālo atbildību, mazināt 

ienākumu un iespēju nevienlīdzību, vienlaikus nodrošinot labu dzīves kvalitāti 

iedzīvotājiem visos reģionos (nodarbinātība, pakalpojumi). 

Latvijas lielākajām pilsētām un – jo sevišķi – Rīgai ir dominējoša loma Latvijas 

ekonomikas izaugsmē, taču šī inerce nevarēs arī turpmāk nodrošināt tikpat ātru attīstību 

bez produktivitātes kāpināšanas un konkurētspējas palielināšanas atvērta darba tirgus 

apstākļos. Riskus rada fakts, ka izaugsme nav bijusi līdzsvarota, jo nevienlīdzība 

joprojām ir liela, un attālo reģionu izaugsme atpaliek no Pierīgas reģiona, un arī Pierīgas 

reģiona teritorijā ekonomiskie rādītāji (vidējā darba alga, bezdarba līmenis) liecina par 

nevienlīdzību. 
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Ir nepieciešama ekonomiski vājāko reģionu uzņēmējdarbības struktūras 

pārorientēšana uz tehnoloģiski ietilpīgu ražošanu un pakalpojumu sektoru un 

specializāciju – produktu ar lielāku pievienotās vērtības radīšanu, kā arī jāveicina uz 

pašiniciatīvu un atbildību balstītu mazo uzņēmējdarbības formu attīstība, tai skaitā 

kultūras, radošo industriju un tūrisma jomā. 

Lai mazinātu sociālekonomiskās atšķirības un risinātu demogrāfiskās problēmas, 

jāveic saskaņotas darbības valsts, reģionu un vietējā līmenī pilsētu, lauku, pierobežas, 

Rīgas metropoles areāla un piekrastes teritoriju pielāgotai, ilgtspējīgai un integrētai 

attīstībai, piesaistot gan publiskās, gan privātās investīcijas. Latvijai ir jārod savi 

specifiski risinājumi, lai uzlabotu reģionos dzīvojošo iedzīvotāju ikdienas dzīves 

kvalitāti un uzņēmējdarbības vidi. Viens no svarīgākajiem izaicinājumiem būs veidot 

saiknes starp pilsētām un funkcionālām pilsētteritorijām, lai uzlabotu attīstības centru 

konkurētspēju un palielināt pašvaldību sadarbības efektivitāti.  

Darba autore 2.1. tabulā apkopojusi Rīcības virziena Līdzsvarota reģionālā 

attīstība mērķus un uzdevumus – rīcības aktivitātes, to sasniegšanai. Kā izriet no 

mērķiem NAP2027, tiek definēts mērķis paaugstināt attīstības centru konkurētspēju, kas 

vērsti uz uzņēmējdarbības attīstību reģionos un definēti arī konkrēti uzdevumi, 

piemēram, infrastruktūras izveide uzņēmējdarbībai atbilstoši teritoriju specializācijai, kā 

arī citi uzdevumi, varbūt netieši, bet to veiksmīga realizācija veicinās uzņēmējdarbības 

attīstību reģionos.  

 

2.1. tabula/ Table 2.1. 

NAP2027 Rīcības virziena: Līdzsvarota reģionālā attīstība mērķi un uzdevumi 

apkopojums/ NAP2027 Balanced Regional Development Objectives and Tasks 

Summary 
 

Mērķi Uzdevumi – rīcība, lai sasniegtu šos mērķus 

• reģionu potenciāla attīstība un 

ekonomisko atšķirību mazināšana;  

• teritoriju specifikai atbilstoši 

risinājumi apdzīvojuma un dzīves 

vides attīstībai;  

• nodrošināt labu dzīves kvalitāti 

iedzīvotājiem visos reģionos 

(nodarbinātība, pakalpojumi, 

dažādas darbības iespējas);  

• paaugstināt attīstības centru 

konkurētspēju, palielināt 

reģionālās un pašvaldību 

sadarbības efektivitāti.  

• publiskās infrastruktūras izveide uzņēmējdarbībai atbilstoši 

teritoriju specializācijai;  

• reģionālā izaugsmes fonda izveide mērķtiecīgiem 

ieguldījumiem;  

• palielināt pašvaldību sadarbību un spēju nodrošināt 

iedzīvotāju mobilitāti, investīcijām labvēlīgu vidi;  

• dzīves līmeņa paaugstināšana laukos, lai saglabātu lauku 

apdzīvotību un mazinātu emigrāciju;  

• vietējo iniciatīvu atbalsts piepilsētas un lielpilsētas saskarē, 

kvalitatīvas un drošas dzīves vides veidošanā;  

• pierobežā stiprināt sadarbību gan ar kaimiņvalstīm, gan 

starp pierobežas pilsētām, lauku teritorijām.  

Avots: autores veidota, pamatojoties uz NAP2027 

 

NAP2027 uzdevumu kopums ir vērsts uz to, lai ar vietējās pašvaldības 

mērķtiecīgu politiku uzlabotu publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības atbalstam, 

piesaistītu investīcijas inovāciju radīšanai, radītu darbavietu un pakalpojumu 

daudzveidību un uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, nodrošinātu darbaspēka mobilitāti 

reģionu iekšienē un starp reģioniem un vienlaikus saglabātu valsts un pašvaldību 

pakalpojumu pieejamības līmeni – gan izmantojot digitalizācijas iespējas, gan ieviešot 

alternatīvus fizisko pakalpojumu sniegšanas modeļus, kas pielāgoti atsevišķas 

apdzīvotās vietas vajadzībām. 

Darba autore 2.2. tabulā apkopojusi Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība: 

Līdzsvarota reģionālā attīstība izaicinājumus, indikatorus un uzdevumus to 

sasniegšanai. Kā galvenās problēmas uzskaitītas: maz inovatīvu un tehnoloģiski etilpīgu 
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uzņēmējdarbības formu reģionos, iedzīvotāju migrācija uz attīstības centriem un vājas 

digitālās pamatprasmes.  

 

2.2. tabula/ Table 2.2.  

NAP2027 Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība: Līdzsvarota reģionālā 

attīstība/ NAP2027 Quality of Life and Development of Territories: A balanced 

regional development 
 

Rīcības virziena 

IZAICINĀJUMI 

Rīcības virziena 

INDIKATORI 

Galvenie UZDEVUMI 

rīcības virzienā 

• maz inovatīvu un 

tehnoloģiski ietilpīgu 

uzņēmējdarbības formu 

reģionos; 

• sabiedrības novecošanās un 

iedzīvotāju migrācija uz 

attīstības centriem; 

• vājas digitālās 

pamatprasmes; 

• nepietiekama attīstības 

centru un to attālāko 

teritoriju ekonomikas 

sadarbības veidošana; 

• perifēriju iztukšošanās/ 

valsts ilgtspēja 

• kopējā pievienotā vērtība 

statistiskajos reģionos, 

īpatsvars;  

• bruto mēneša vidējā darba 

samaksa reģionos, 4 

mazāk attīstītu reģionu 

vidējais līmenis pret 

augstāk attīstīto reģionu 

• nefinanšu investīciju 

piesaiste reģionos, 4 

mazāk attīstītu reģionu 

vid. līmenis pret augstāk 

attīstīto reģionu 

• atbalsts uzņēmējdarbībai - 

mobilitātei un infrastruktūrai, 

jaunām darbavietām, 

sadarbība, administratīvā sloga 

mazināšana, atbalstoša 

nodokļu sistēma; 

• reģionālās izaugsmes fonds – 

mērķtiecīgiem ieguldījumiem 

kopējiem reģiona projektiem; 

• plānošanas reģionu/pašvaldību 

sadarbība - pilsētas un lauku 

telpas mijiedarbība, 

sabiedriskā transporta 

risinājumi, koplietošanas 

infrastruktūra (t.sk. ceļi), 

komunālie pakalpojumi;  

• pašvaldību efektivitāte - 

alternatīvi risinājumi 

pakalpojumu sniegšanai attālās 

apdzīvotās vietās, e-

pakalpojumi 

Avots: autores veidota, pamatojoties uz NAP2027   

 

NAP2027 mērķi, prioritātes, rīcības virzieni un to sasniegšanai izvirzītie 

uzdevumi kopumā ir virzīti uz integrētu un ilgtspējīgu attīstību visā valsts teritorijā, 

nosakot katrai nacionālo interešu telpai šādus attīstības akcentus laikposmam no 2021. 

līdz 2027. gadam (skat.2.3.tabulu). NAP2027 tiek noteikts Rīgas metroles areāls, kas 

ietver Rīgas pilsētu un Pierīgas reģiona teritoriju, kā arī daļu Zemgales reģiona 

teritorijas, piemēram, Iecavas, Jelgavas, Ozolnieku un Bauskas nodadus.   

Teritorijas, kuras tiek attīstītas kā labāka dzīves un darba vieta, kuras ir zaļas, 

iekļaujošas un inovatīvas, tiek dēvētas par metropoles teritorijām (Matos, et al., 2017).  

NAP2027 sadaļa kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība nosaka 

pasākumus  par apkārtējo vidi un infrastruktūru - faktoru kopumu, kas raksturo vides 

kvalitāti un tīrību, kā arī svarīgāko pakalpojumu (transports, mājoklis, elektroenerģija, 

digitālie pakalpojumi) kvalitāti un pieejamību (NAP2027). 
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2.3. tabula/ Table 2.3. 

Rīgas metropoles areāla attīstības perspektīvas virzieni līdz 2027. gadam/ 

Directions for the Riga metropolitan area development until 2027 
 

Latvija2030 noteiktā 

nacionālo interešu telpa 

Virzieni attīstības perspektīvai līdz 2027. gadam 

Rīgas metropoles 

areāls 
• sadarbība starp vietējām pašvaldībām, plānošanas reģioniem un valsts 

institūcijām, panākot rīgas metropoles areāla vienotu un ilgtspējīgu 

attīstību, kā arī, īstenojot kopīgus projektus, integrētu, iedzīvotājiem 

viegli pieejamu, uz kvalitāti un izmaksu efektivitāti orientētu 

pakalpojumu nodrošināšanai. 

• metropoles areālam vienotas transporta infrastruktūras izveide, 

sabiedriskā un velotransporta kustības nodrošināšana, urbānās 

(apbūves) attīstības plānošana, tai skaitā – kopīgu projektu 

realizēšana iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamībai, 

uzņēmējdarbībai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanai, sociālo 

pakalpojumu sniegšanai, komunālo pakalpojumu (siltumapgāde, 

aukstumapgāde, ūdenssaimniecība, atkritumu apsaimniekošana 

u.tml.) nodrošināšanai. 

• multifunkcionālu nacionālas nozīmes objektu rekonstrukcija un 

attīstība rīgas pilsētā un tās metropoles areālā kultūras, sporta, 

zinātnes un citu nacionālas vai starptautiskas nozīmes pasākumu 

norisei. 

• vietējo iniciatīvu atbalsts (apkaimes, radošie kvartāli u.c.), stiprinot to 

lomu piepilsētas un lielpilsētas saskarē, kvalitatīvas un drošas dzīves 

vides veidošanā 

Avots: autores veidota, pamatojoties uz NAP2027 

 

Prioritātes īstenošanai būtiski ir: 

daba un vide – iedzīvotāji var dzīvot kvalitatīvā, bioloģiski daudzveidīgā vidē, 

kurā tiek efektīvi samazināts vides piesārņojums un nodrošināta ilgtspējīga un 

pārdomāta dabas resursu izmantošana. Latvijas bioloģiskā daudzveidība, ekoloģiskie 

procesi un unikālās dabas un kultūrvēsturiskās ainavas ir nacionālas un starptautiskas 

nozīmes bagātība, kas ir priekšnoteikums iedzīvotāju dzīves vides kvalitātei. 

Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi – infrastruktūras, tehnoloģiju un datu 

pieejamība, ērti, kvalitatīvi un videi draudzīgi mobilitātes, enerģijas un informācijas 

pakalpojumi. Dzīves kvalitāte nav iedomājama bez sabiedriskajiem 

pakalpojumiem, t.sk. pieejama sabiedriskā transporta un transporta infrastruktūras, 

ilgtspējīgiem un pieejamiem energoresursiem. 

 Mobilitāte ir svarīga konkurētspējīgai un dinamiskai ekonomikai, kurā ievērojama 

nozīme ir prasmīgam, prasībām pielāgoties spējīgam un elastīgam darbaspēkam. 

 Enerģijas pieejamība ir dzīves kvalitātes stūrakmens; tās pieejamība un cena 

būtiski ietekmē dzīves kvalitāti mājsaimniecību līmenī. 

 Publisko pakalpojumu pieejamība, t.sk. izglītības un veselības aprūpes, transporta 

tīkla, kā arī tiešsaistes pakalpojumu iespējas ir būtisks aspekts cilvēku 

dzīvesvietas izvēlē un kvalitātē, rodot līdzsvaru starp attālumu un pakalpojumu 

pieejamību. 

Apdzīvojuma struktūra un mājokļi – pienācīgs mājoklis drošā dzīves vidē ir 

viena no cilvēka pamatvajadzībām, kas saistīta ar nepieciešamību pēc drošības, 

aizsardzības, privātuma, siltuma. Mūsdienās tas nozīmē mājokli ar ērtībām un sadzīvei 

nepieciešamajām iekārtām. 

Tomēr šajā prioritāšu apkopojumā nav tiešu uzdevumu vai norāžu 

uzņēmējdarbības, t.sk. viedās uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā un reģionos. 
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2.3. Latvijas reģionu administratīvi teritoriālais iedalījums/ Administrative division 

of Latvia region 

 

Saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu Latvijā ir izveidoti pieci plānošanas 

reģioni: Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Rīgas plānošanas 

reģions, Vidzemes plānošanas reģions un Zemgales plānošanas reģions. Plānošanas 

reģiona teritorijas saskaņā ar pašvaldību iesniegtajiem priekšlikumiem nosaka 

2009.gada 5.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.391 „Noteikumi par plānošanas 

reģiona teritorijām”. 

Plānošanas reģiona kompetence ir nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, 

koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību, t.sk.: 

 noteikt reģiona ilgtermiņa attīstības pamatprincipus, mērķus un prioritātes; 

 sadarbībā ar pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm izstrādāt ilgtermiņa un 

vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentus (teritorijas plānojumu un 

attīstības programmu) un vadīt un uzraudzīt to ieviešanu; 

 sagatavot atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu 

atbilstību plānošanas reģiona interesēm; 

 izvērtēt un sniegt atzinumus par reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas 

dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām; 

 izvērtēt un sniegt atzinumus vietējo pašvaldību vai privātpersonu projektu 

iesniegumiem par reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanu; 

 izstrādāt un īstenot projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros. 

 
Avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

2.1.att./ Fig.2.1. Latvijas reģionu karte/ 

Map of the regions of Latvia. 

 

Kopš 2012. gada Latvijas administratīvi teritoriālo iedalījumu veido 119 

administratīvās teritorijas: 9 republikas pilsētas un 110 novadu pašvaldības. 

Informācijas uzskaites mērķiem tiek izmantoti 5 statistiskie reģioni: Rīgas un Pierīgas, 

Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Latgales statistiskais reģions. Rīgas plānošanas 

reģionā ietilpst 30 pašvaldības, Vidzemes- 26, Zemgales- 22, Kurzemes- 20 un 

Latgales- 21 pašvaldība (skat. 2.1.att.), kurās pašvaldības savas kompetences ietvaros 

realizē pārvaldi. Valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu nosaka Saeima, uzskaitot 

teritorijas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā.  
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Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums paredz, ka republikas pilsētu 

raksturo attīstīta komercdarbība, transporta un komunālā saimniecība, sociālā 

infrastruktūra, nozīmīgs kultūras iestāžu komplekss un ne mazāk par 25 tūkstošiem 

pastāvīgo iedzīvotāju, taču, ja pārējie kritēriji atbilst, Saeima var piešķirt republikas 

pilsētas statusu arī pēc iedzīvotāju skaita mazākai pašvaldībai. Latvijā ir deviņas 

republikas pilsētas – Rīga, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, 

Valmiera un Ventspils. Latvijā ir 110 novadu pašvaldības, kas pēc platības, iedzīvotāju 

skaita, apdzīvojuma, saimniecības rakstura un attīstības līmeņa ir ļoti atšķirīgas. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums paredz, ka novada pašvaldība 

nodrošina likumā noteikto funkciju izpildi, novada teritorija ir ģeogrāfiski vienota un 

tajā ir lauku teritorijas un apdzīvotās vietas. Novada teritorijā ir ne mazāk kā 4000 

pastāvīgo iedzīvotāju, ciems, kurā ir vairāk nekā 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, vai pilsēta. 

Attālums no ikvienas apdzīvotās vietas novadā līdz novada administratīvajam centram 

nepārsniedz 50 kilometrus, un ceļa infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz tam. 

Turklāt ir nodrošināta optimāla novada teritorijas izveidošana, ņemot vērā blakusesošo 

pašvaldību intereses un vēsturiskos sakarus. Realitātē ne visi pastāvošie novadi atbilst 

šīm prasībām, piemēram, daudzi novadi pēc iedzīvotāju skaita ir mazāki nekā likumā 

noteikts. 

Plānošanas reģioni kā valsts institūcijas pilda valsts deleģētos uzdevumus un 

vienlaikus kā pašvaldību pārvaldītas institūcijas veic pašvaldību rīcību koordinējošās 

funkcijas – galvenokārt attīstības plānošanas un kopēju projektu izstrādes jomā. Saskaņā 

ar Reģionālās attīstības likumu plānošanas reģioniem var deleģēt pārvaldes uzdevumus. 

Kopš 2006. gada pakāpeniski palielinājās plānošanas reģionu funkciju skaits un apjoms. 

Kā galvenās minamas šādas funkcijas:  

 reģiona teritorijas attīstības plānošana, kas ietver plānošanas dokumentu – reģiona 

attīstības programmas un teritorijas plānojuma – izstrādi, to īstenošanu un 

uzraudzību;  

 vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu tiesiskuma 

uzraudzība;  

 reģiona un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējās 

saskaņotības un to atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšana;  

 sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana – reģionālās un 

vietējās nozīmes autobusu maršrutu tīklu pārzināšana un organizācija. 

Šo funkciju realizācijai ir nepieciešama novadu pašvaldību ciešāka sadarbība, lai 

nodrošinātu vairāku NAP2027 rīcības vizrienu realizāciju.    

  
2.4. Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas vietējā un reģionālajā līmenī normatīvo 

dokumentu izvērtējums/ Assessment of regulatory documents for the improvement of 

the business environment at local and regional level 

 

Kā liecina ekonomisko rādītāju analīze (skat. 3. nodaļu), pašlaik uzņēmējdarbības 

aktivitāte izteikti koncentrējas galvaspilsētā un tās apkārtējā teritorijā, un ir pamats 

uzskatīt, ka pārējo reģionu rīcībā esošie resursi un attīstības potenciāls nav pietiekami 

izmantots. Publiskā sektora darbības ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai, t.sk. vietējo 

un ārvalstu investoru piesaistei teritorijās, pašlaik ir sadrumstalotas un nepietiekami 

efektīvas. Nacionālā līmeņa institūcijām trūkst detalizētas informācijas par katras 

teritorijas specifiku, problēmām un potenciālu, līdz ar to nacionālā līmeņa īstenotie 

atbalsta pasākumi vien nespēj pietiekami efektīvi sekmēt uzņēmējdarbības attīstību 

katrā novada pašvaldībā – nepieciešama arī vietējā un reģionālā līmeņa, kas vislabāk 
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pārzina situāciju uz vietas, aktīva iesaiste. Nozīmīgs aspekts reģionu attīstībai un 

konkurētspējas veicināšanai ir viedas uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana reģionos, 

lai veicinātu uzņēmējdarbības ar augstu pievienoto vērtību attīstību un vietējo resursu 

efektīvu un radošu izmantošanu.  

Reģionālās attīstības likums paredz, ka nepieciešams veicināt un nodrošināt 

līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, ievērojot visas valsts teritorijas un atsevišķu 

tās daļu īpatnības un iespējas, samazināt nelabvēlīgās atšķirības starp tām, kā arī 

saglabāt un attīstīt katras teritorijas dabai un kultūrvidei raksturīgās iezīmes un attīstības 

potenciālu (Reģionālās attīstības likums, 2002.). 

Kā noteikts “Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021. - 2027. gadam” 

(VARAM), mērķis ir izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas 

ar vietējām pašvaldībām, lai pašvaldības spētu nodrošināt tām likumos noteikto 

autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt 

iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām. Pamatnostādnēs ir 

ietverti atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai, pakalpojumu kvalitātes un 

pieejamības uzlabošanai, publiskās pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības kapacitātes 

celšanai, kā arī sabiedrības līdzdalības palielināšanai lēmumu pieņemšanas procesos, 

kas būs piemērojami pašvaldībām pēc reformas, tādējādi veicinot reģionālās politikas 

mērķu sasniegšanu. Reģionālās politikas mērķis ir visu reģionu potenciāla attīstība un 

sociālekonomisko atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā 

arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un kvalitatīvas 

dzīves vides attīstībai. Latvijas reģionu ekonomisko radītāju analīze parāda šādas 

tendences: 

 reģionālās attīstības atšķirības, jo Latvijā ir vienas no augstākajām reģionālās 

attīstības atšķirībām - starp OECD valstīm tās ir trešās augstākās. Rīgas 

plānošanas reģionā (Rīgas pilsētas un Pierīgas reģiona teritorija) IKP uz vienu 

iedzīvotāju ir augstākais valstī; 

 būtiskas uzņēmēju atšķirības spējai piesaistīt investīcijas - atšķirības ne finanšu 

investīcijās starp Rīgas plānošanas reģionu un pārējiem plānošanas reģioniem. Tā 

rezultātā ir darba samaksas atšķirības starp plānošanas reģioniem; 

 iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējos 10 gados - Pierīgas plānošanas reģionā 

pēdējos 10 gados iedzīvotāju skaits ir samazinājies tikai par 1%, kamēr Latgales 

plānošanas reģionā- par 20%. 

Teritorijas attīstību galvenie ietekmējošie rādītāji ir iedzīvotāju skaits, kas tiešā 

veidā  ietekmē pašvaldību ieņēmumus un iespējas nodrošināt iedzīvotājiem 

pakalpojumus, radot atšķirīgus izaicinājumus starp reģioniem. Kā nākamais ietekmes 

faktors ir  uzņēmējdarbības attīstība, jo trūkst darbaspēks un nav pietiekoši līdzekļi 

infrastruktūras uzlabošanai un uzturēšanai.   

 

Lietuvas un Igaunijas pieredze 

Ar līdzīgām problēmām saskaras arī Lietuvā, vairāki zinātnieki uzsver spēju 

izmantot Lietuvas neizsmeļamos resursus, lai piesaistītu investīcijas un attīstītu 

uzņēmējdarbību reģionos Lietuvā, ja sadarbība starp iesaistītajām personām, sabiedrību, 

uzņēmējdarbības apakšstruktūrām un valsts iestādēm kļūst aktīvāka un produktīvāka 

(Praneviciene et.al., 2017). 

Kā atzīmē OECD, Lietuvā tiek izstrādātas mērķa atbalsta programmas 

funkcionālajiem reģioniem un ir izveidotas saiknes starp teritorijām. Atbalstāma rīcība, 

kas vērsta uz lielāku stimulu paredzēšanu reģionālajām un vietējām pašvaldībām, lai 

piesaistītu investīcijas un jaunas darba vietas, reģioni ārpus valstu centriem ir paredzēti 

uzņēmējdarbības attīstības un inovācijas atbalstam (OECD, 2019). 
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Savukārt kā atzīmē OECD, Igaunijas reģionālā politika ir vērsta uz dzīves un 

uzņēmējdarbības vides sakārtošanu pilsētu un lauku teritorijās, par labāku reģionālo 

līdzekļu izmantošanu un par attīstības spēju uzlabošanu reģionos. Salīdzinot ar iepriekš 

pastāvošo valsts reģionālo politiku, ir notikusi pāreja no infrastruktūras un 

sabiedriskajiem pakalpojumiem uz ekonomikas attīstību un nodarbinātību, pamatojoties 

uz reģionu stiprajām pusēm. Daži piemēri: jauni reģionālie kompetences centri,  

programmas reģionu konkurētspējas un reģionālās uzņēmējdarbības un nodarbinātības 

attīstības iniciatīvu attīstīšanai. Īpaši pilsētu politikas instrumenti ir vērsti uz ilgtspējīgu 

transporta un mobilitātes attīstību (OECD, 2019).  

Lai sasniegtu “Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021. - 2027. gadam” 

noteikto mērķi un nostiprinātu pašvaldību lomu uzņēmējdarbības veicināšanā, noteikti 

divi apakšmērķi:  

1. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana reģionos.   

Reģionālajā attīstībā izšķiroša loma ir uzņēmējdarbības videi reģionos, jo tā sniedz 

nodarbinātības iespējas un līdz ar to labklājību iedzīvotājiem, stimulē iedzīvotāju 

palikšanu dzīvesvietās, samazinot teritoriju depopulāciju, kā arī rada ienākumus 

pašvaldību budžetos no nodokļiem, kas savukārt dod iespējas veikt ieguldījumus 

teritorijas infrastruktūras uzlabošanā, rezultātā kopumā paaugstinot iedzīvotāju dzīves 

kvalitāti. Tāpēc reģiona attīstībā būtiska loma ir tieši pašvaldībām, kas sadarbībā ar 

uzņēmējiem veido uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, tādējādi noņemot slogu uzņēmējam 

veikt ieguldījumus infrastruktūrā un dodot tam iespēju novirzīt savas investīcijas 

produkta attīstībai. 

Apakšmērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi rīcības virzieni: 

1) vietas sagatavošana uzņēmējdarbības un inovāciju piesaistīšanai; 

2) cilvēkkapitāla piesaistei reģionos. 

2. Pakalpojumu efektivitātes uzlabošana reģionos.  

Ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos reģionos, nepieciešams pārskatīt un 

padarīt efektīvāku pakalpojumu tīklu. Būtiski rast risinājumus gan pašai pakalpojumu 

nodrošināšanai atbilstoši demogrāfijas izaicinājumiem, gan uzlabot sasniedzamību un 

dzīves vidi atbilstoši teritorijas specifikai un pakalpojumu sasniegšanai. Lai veiktu 

pārmaiņas, ieviešot jaunus risinājumus, būtiska ir arī plānošanas reģionu un pašvaldību 

kapacitāte. 

Apakšmērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi rīcības virzieni: 

1) pakalpojumu nodrošināšana reģionos atbilstoši demogrāfijas izaicinājumiem; 

2) sasniedzamība un dzīves vide reģionos; 

3) plānošanas reģionu un pašvaldību administrācijas darba efektivitāte. 

Kā viens no mērķa sasniedzamajiem rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem tiek 

minēts stiprināt reģionu iekšējo un ārējo konkurētspēju. Rezultatīvais rādītājs-  

reģionālā IKP starpības mazināšana. Lai to sasniegtu, ir noteikti divi apakšmērķi:  

1) uzņēmējdarbības vides uzlabošana reģionos- vidējās darba algas palielināšana un 

privāto investīciju piesaiste reģionos; 

2) pakalpojumu efektivitātes uzlabošana reģionos - pašvaldību pakalpojumu 

efektivitāte (izmaksu samazinājums pašvaldības sniegtajam pakalpojumiem) un 

pašvaldības pakalpojumu pieejamība (klientu pieaugums pašvaldības 

pakalpojumiem) (MK nr. 587: “Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. 

gadam”) .  

Lielo pilsētu attīstība vai nacionālas nozīmes attīstības centri rada nepieciešamību 

pašvaldībām palielināt ekonomisko aktivitāti šajās teritorijās, piesaistot un izmantojot 

apkārt esošo teritoriju resursus, atbalstot uzņēmējdarbības, transporta un IKT 

(Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) infrastruktūras attīstību, pilnvērtīgi 
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izmantot un attīstīt izglītības iestāžu potenciālu un veicināt iedzīvotāju mobilitāti. Pēc 

autores domām, tā tiktu sekmēta jaunu uzņēmumu un darba vietu radīšana, stimulēta 

vēlme iedzīvotājiem dzīvot un strādāt lielo pilsētu tuvumā. 

“Reģionālās politikas pamatnostādnes  2021.- 2027. gadam” noteikti vairāki 

atbalsta risinājumi, jo pašvaldības var būt gan kā inovatīvu risinājumu "patērētājas", gan 

kā inovatīvu risinājumu un produktu veicinātājas (atbalsta sniedzējas uzņēmējiem):  

 viedo teritoriju attīstība reģionu ekonomikas izaugsmei - pašvaldībām ir iespēja 

veidot teritorijas uzņēmumiem, kas izstrādā jaunus un inovatīvus pakalpojumus 

un produktus; 

 viedie risinājumi pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai - pašvaldībām ir iespēja 

kombinēt dažādus atbalsta veidus, lai ieviestu jaunus risinājumus un pilotētu jauna 

veida pakalpojumu sniegšanu; 

 reģionāla mēroga plānošana reģionālās inovācijas sistēmas izveidei un darbībai - 

būtiski reģionālā mērogā noteikt galvenās ekonomiskās attīstības jomas un 

nozares, produktus vai pakalpojumu grupas, kas tiek attīstītas pēc viedas pieejas.  

Nozīmīgākā kopīgā reģionālās attīstības problēma, kas raksturīga visā valsts 

teritorijā, ir būtiskas sociālekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības starp reģioniem. Tai 

var minēt virkni cēloņu. Primārais cēlonis ir zema uzņēmējdarbības aktivitāte un 

nepilnīgi priekšnoteikumi tās paaugstināšanai reģionos. Nozīmīga problēma ir nepilnīga 

pašvaldību infrastruktūra uzņēmēju piesaistei, kā arī nepietiekama pašvaldību kapacitāte 

darbā ar uzņēmējiem. 

Šo mērķu saskaņota un plānota realizācija veicina teritorijas konkurētspēju, jo, 

piemēram, labāks izglītības līmenis vairo nodarbinātības iespējas, savukārt 

nodarbinātība paaugstina darba iespējas – iegūt kvalificētāku un labāk apmaksātu darbu, 

tas ietekmē pašvaldību budžeta ieņēmumus un iedzīvotāju tēriņus. Lielāka izpētes un  

attīstības spēja, inovācija visās ekonomikas nozarēs, kā arī palielināta resursu 

efektivitāte uzlabo teritorijas konkurētspēju un veicina darbavietu radīšanu. Ieguldījumi 

jaunās videi draudzīgās tehnoloģijās rada jaunas nodarbinātības un uzņēmējdarbības 

iespējas (Zināšanu ekonomika..., 2018).  

Lai radītu ekonomikas attīstībai reģionālā un vietējā līmenī nepieciešamos 

priekšnoteikumus, reģionu pašvaldībām jāveic: 

 teritoriju esošo resursu apzināšana un specializācijas (reģioniem – ekonomikas 

profils) noteikšana; 

 teritoriju atpazīstamība – mārketinga plānošana saistībā ar veiktajām iniciatīvām 

un specializāciju, veidojot viengabalainu un atpazīstamu teritorijas identitāti;  

 investīcijas uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai, lai 

piesaistītu vietējos un ārvalstu investorus, sekmētu jaunu uzņēmumu dibināšanu 

un esošu uzņēmumu paplašināšanos pašvaldību teritorijā; 

 pasākumi pašvaldību un plānošanas reģionu lomas un spējas veicināt viedas 

uzņēmējdarbības attīstību, lai veicinātu uzņēmējdarbības ar augstu pievienoto 

vērtību attīstību un vietējo resursu efektīvu un radošu izmantošanu (uzsvars uz 

„mazajām” inovācijām un ikdienas radošumu, ievērojot „Latvija 2030” 

uzstādījumus);  

 uzņēmējdarbības vides uzlabošana vietējā mērogā, t.sk. mazinot administratīvo 

slogu u.c. (Latvijas reģionu ekonomikas attīstības perspektīvas un virzieni 2010-

2011). 

Apkopojot Latvijas reģionu attīstības politikas vadlīnijas un plānošanas 

dokumentus, autore uzskata, ka reģionu attīstības sekmēšanā būtiskākais tematiskais 

aspekts ir ekonomiskā aktivitāte – darbavietu un uzņēmumu radīšana un darbība, jo tie 

sniedz nodarbinātības iespējas un līdz ar to labklājību iedzīvotājiem, stimulē iedzīvotāju 
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palikšanu dzīvesvietās, samazinot teritoriju depopulāciju, kā arī rada ienākumus 

pašvaldību budžetos no nodokļiem, kas savukārt dod iespējas veikt ieguldījumus 

teritorijas infrastruktūras uzlabošanā, rezultātā kopumā paaugstinot iedzīvotāju dzīves 

kvalitāti. Teritoriju attīstība no ekonomikas viedokļa ir cīņa par izaugsmes resursu 

(cilvēkresursu, investīciju u.c.) piesaisti un vairošanu, veidojot izaugsmei nepieciešamo 

resursu kritisko masu.  

 
2.5. Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izvērtējums/ 

Assessment of the Pieriga Region Development Planning Documents 

 

Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīga attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 

Kā noteikts Rīgas plānošanas reģiona (RPR) attīstības plānošanas dokumentos, 

tuvākajās desmitgadēs tā pastāvēs kā pašvaldību un valsts kopdarbības organizētājs 

teritoriju attīstībai atbilstoši ideāliem un idejām, kas noteiktas “Rīgas plānošanas 

reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014. - 2030.”. Stratēģijā iezīmētas šīs 

kopdarbības galvenie virzieni ilgtermiņā un orientieri, piedāvājot risinājumus to 

sasniegšanai. Tās ir vadlīnijas, ieteikumi, kas parāda esošās un paredzamās 

nepieciešamās darbības turpmākai politikas veidošanai un plānošanai.  

Kā reģiona attīstības vīzijā definēts: RPR (t.sk. Rīgas pilsēta un Pierīgas reģions), 

kā Eiropas daļas, labklājība nākotnes globālā kontekstā saistāma ar „pārdodamām” 

vērtībām gudram pasaules tirgum, enerģiju taupošiem risinājumiem, kvalitatīvu dzīves 

fizisko telpu (pilsētas, lauki, mājokļi) un integrētu sabiedrību (nacionāli mērķi, 

kopienas, sadarbība). Sociālā un ekonomiskā labklājība paredzama kā kultūrā, 

zināšanās, tolerancē sakņota darbīguma rezultāts, kurš balstās vērtībās, izglītībā, 

pašapziņā, radošumā.  

Vīzijai atbilstošo – vēlamo RPR (t.sk. Rīgas pilsēta un Pierīgas reģions) nākotnes 

stāvokļu sasniegšanai plānošanā un darbībās pastāvīgi jāietver trīs stratēģiski nozīmīgās 

tēmas - kvalitāte, vieda attīstība un Rīgas loma. RPR (t.sk. Rīgas pilsēta un Pierīgas 

reģions) attīstības vispārējais mērķis ir visas dzīves jomas cauraudoša kvalitāte, 

tādējādi kļūstot par cilvēcīgi pievilcīgu, efektīvu un arī atvērtu un tolerantu, līdz ar to - 

konkurētspējīgu pasaules telpā. Tā pirmkārt, tas attiecas uz cilvēka dzīves un sociālās 

dzīvesvides kvalitāti, tā arī uz saimnieciskās darbības un produktu kvalitāti un fiziskās 

telpas kvalitāti.  

Kā RPR prioritātes, kurā ietilpst Rīgas pilsēta un Pierīgas reģions, kopskaitā ir 

astoņas:  

 vitāla dabiskā kustība un migrācija;  

 kopienas un to pašpietiekamība;  

 elastīga un izcila izglītība;  

 globāli konkurētspējīgas nozares;  

 kvalitatīva satiksme un loģistika;  

 pašvaldības – attīstības virzītājas;  

 ilgtspējīga dzīvesvide;  

 vieda attīstība.  

Katra no prioritātēm ietver integrētu skatījumu, kas neaprobežojas ar minēto 

prioritāšu definēšanu, bet atspoguļojas teritorijā, saistot citas prioritātes un rīcības 

virzienus. Lai Pierīgas reģionā notiktu vieda attīstība, kas paredz viedās 

uzņēmējdarbības attīstību, svarīgi ir atbalstīt globāli konkurētspējīgas nozares, savukārt, 

tas nav iespējams bez elastīgas un izcilas izglītības, dabiskas kustības un migrācijas, 

kvalitatīvas satiksmes un loģistikas un ilgtspējīgas dzīvesvides, lai to realizētu, ir jābūt 
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novada pašvaldībām kā attīstības virzītājām sava novada teritorijā un to efektīvai 

sadarbībai ar vietējo kopienu.  

No 3. stratēģiskā mērķa (SM3) izriet - Ekoloģiski tolerants dzīvesveids un vietas, 

savukārt no 7. un 8. prioritāte atvasināta– Ilgtspējīga dzīvesvide un Vieda attīstība. Šīm 

prioritātēm pakārtoti tādi rīcību virzieni kā Cilvēcīga, funkcionāla un vajadzībās 

daudzveidīga mājokļu un publisko ārtelpu tīklu stiprināšana, kā arī Reģiona viedās 

specializācijas politikas izveide un īstenošana viedas attīstības teritorijās un vietās. 

Kā uzsver, viedās specializācijas koncepcijas būtība arī ir vietējo zināšanu un 

mācīšanās uzlabošanas koncepcija (McCann, Ortega-Argiles, 2011). Tas nozīmē, ka 

viedā uzņēmējdarbība ietver vairāk par tehnoloģiju un IKT attīstībā un izmantošanā 

balstītu, visaptverošu, vietu resursos, pastāvošajā un potenciālajā specializācijā balstītu 

attīstību. "Reģionālo viedās specializācijas politiku progress tādēļ prasīs daudz rūpīgi 

pārdomātu rīcību un virkni vietējo dalībnieku un institūciju iesaistīšanos" (Barca, 

2009). Līdz ar ko vieda attīstība raksturojama ar iesaistīto dalībnieku izprastu 

mērķtiecīgu sadarbību un visos līmeņos saskaņotu darbību (Analītisks pārskats…, 

2018). "Svarīgi ir iekļaut jebkurā reģionālajā viedās specializācijas stratēģijā visus 

jautājumus, kas attiecas uz vietējo nemateriālo kapitālu, ieskaitot spējas un 

kompetences, kā arī institucionālos jautājumus." (Pētījums…, 2014). 

Jaunākajos reģionālās plānošanas dokumentos Pierīgas reģions tiek noteikts kā 

Rīgas Metropoles mērķteritorija (Latvija 2030, RPR Attīstības programma). Rīgas 

metropole tiek uzlūkota kā ar galvaspilsētu funkcionāli cieši saistīta ekonomiskās un 

sociālās kustības telpa, ko veido Rīgas pilsēta kopā ar tuvējām dažāda lieluma pilsētām 

(Jūrmalu, Olaini, Jelgavu, Baldoni, Salaspili, Ogri, Tukumu, Siguldu) un pārējiem 

novadiem, kurās izteikta iedzīvotāju ikdienas svārstmigrācija.  

Pierīgas reģiona funkcionālā telpa aptver daudz plašāku teritoriju, tādēļ "Latvija 

2030" atbalsta modelis reģionālās politikas mērķteritorijām tiek veidots vienotas 

sapratnes radīšanai par šaurākā skatījumā Rīgas pilsēta un Pierīgas reģions un plašākā - 

Rīgas aglomerācija vai Rīgas metropoles areāls.  

Kā nosaka "Latvija 2030", ka tematiskais ietvars un risināmie uzdevumi Rīgas 

metropoles areāla teritorijās ir: 

 metropoles areāla pārvaldība (koordinācija, atbildības, lēmumu pieņemšana un 

īstenošana); 

 reģionālā un starptautiskā konkurētspēja (biznesa vide, tūrisms un reģionālais 

mārketings); 

 apdzīvojuma struktūra (mājokļi un apdzīvoto vietu dzīves vides sakārtošana); 

 transports un mobilitāte (sasniedzamība un sabiedriskais transports); 

 publiskie pakalpojumi (izglītība, veselība, kultūra, brīvā laika pavadīšanas 

iespējas); 

 dabas vide un enerģētika (vides kvalitāte un stāvoklis, vides un dabas resursu 

pārvaldība, klimata pārmaiņas). 

Atkarībā no risināmo jautājumu tematikas nepieciešamas specifiskas rīcības katrā 

no metropoles telpām (iekšējā telpa, ārējā telpa, tiešas funkcionālas ietekmes areāls), kā 

arī kopīgie risināmie jautājumi visā Rīgas metropoles areālā (RPR, 2019). 

Saprotams, ka reģionālās ekonomikas atšķirības neviena no iesaistītām pusēm pati 

nespēs atrisināt, šo jautājumu risināšanā ir jāiesaistās visām ieinteresētajām pusēm – 

pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotajiem. Kā galvenajam koordinatoram šajos 

jautājumos jābūt pašvaldībām, jo tās veido attīstības procesu reģionos sadarbībā ar 

vietējo kopienu – mērķa tirgus grupām.  
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VARAM ir noteikusi RPR investīciju vajadzības Rīgas metropoles areālā:  

1. reģionālā un starptautiskā konkurētspēja (industriālo un ražošanas teritoriju 

izvietojums metropolē, reģionāla mēroga tūrisma piedāvājuma veidošana u.c.); 

2. apdzīvojuma struktūra (iedzīvotāju kopienu atbalstīšana un stiprināšana, veidojot 

kopienu centrus (infrastruktūru), infrastruktūras risinājumi jauno “augošo”, kā arī 

“sarūkošo” apdzīvoto vietu gadījumos u.c.); 

3. transports un mobilitāte (kompleksu satiksmes mezglu (mobilitātes punktu) 

izveide, vienota sabiedriskā transporta tīkla un sistēmas izveide u.c.); 

4. publiskie pakalpojumi (pamatota izglītības iestāžu izvietojuma piedāvājuma 

izstrāde, sporta un kultūras iestādes, pakalpojumi, specializācija, balstoties uz 

kompleksu plānojumu u.c.); 

5. dabas vide (vides aizsardzības infrastruktūras koordinēta attīstība reģionā, aprites 

ekonomikas attīstība (VARAM, 2019).  

“RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030. gadam” telpiskās attīstības 

perspektīva ietver redzējumu par Rīgas metropoles areāla attīstību un “RPR attīstības 

programma 2014. - 2030. gadam” ietver metropoles areālā risināmos jautājumus, kas 

tiek precizēti un izvērsti arī 2021. - 2027. gada plānošanas perioda vajadzību kontekstā. 

Arī “Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam” akcentē 

nepieciešamību pēc aktīvas sadarbības metropolē un starptautiskās konkurētspējas 

nozīmi. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Latvija 2030, 2020) 

nosaka Rīgas metropoles areālu kā valsts interešu telpu ar izcilu vērtību un nozīmi 

valsts ilgtspējīgai attīstībai, identitātes saglabāšanai un ietver valsts attīstībai nozīmīgus 

stratēģiskos resursus.  

“Reģionālās politikas pamatnostādnes  2021. - 2027. gadam” viens no rīcības 

virzieniem un uzdevumiem ir reģionālās inovācijas un zināšanu platformas izveide un 

darbība. Lai panāktu straujākas izmaiņas reģionālajā attīstībā, būtiski ir reģionos 

piesaistīt iespējami vairāk inovatīvu uzņēmumu.  

Lai sekmētu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko attīstību un pilnveidotu reģionu 

uzņēmējdarbības un inovācijas vidi, būtiski ir izveidot un attīstīt reģionālās inovācijas, 

zināšanu un tehnoloģiju pārneses platformu jeb sistēmu, kuras ietvaros tiktu koordinēta 

reģionā esošo resursu efektīva izmantošana un veicināta sadarbība starp pašvaldībām, 

uzņēmējiem un gan Rīgā, gan reģionos esošajām izglītības, augstākās izglītības un 

pētniecības institūcijām.  

“Latvija 2030” nosaka, ka ir jāpanāk Rīgas metropoles areāla telpiskās struktūras 

saskaņota attīstība un tur notiekošo procesu koordinēšana, izstrādājot integrētu telpiskās 

attīstības perspektīvu un izmantojot integrētu pieeju un kompleksus risinājumus, lai 

saskaņotu Rīgas pilsētas, Pierīgas reģiona novadu pašvaldību, visas valsts un 

iedzīvotāju dažādās intereses.  Kā galvenie attīstības virzieni tiek minēti koordinētas 

sadarbības īstenošana starp vietējām pašvaldībām, reģioniem un valsts institūcijām. 

Nepieciešams nodrošināt saskaņotu transporta infrastruktūras, sabiedriskā transporta un 

urbānās (apbūves) attīstības plānošanu. Jānodrošina zaļo teritoriju un ekoloģisko 

koridoru saglabāšana un funkcionēšana starp urbanizētajām teritorijām.   

“Latvija 2030” pieeja saskan ar Eiropas skatījumu, kā jānotiek teritoriju 

perspektīvai attīstībai. Pirmkārt, tehnoloģisko jauninājumu izmantošana efektīvai 

resursu izmantošanai. Otrkārt, uzlabot cilvēku sociāli ekonomisko dzīves kvalitāti. 

Treškārt, arvien populārāka kļūst ekosistēmas izveide, kur iedzīvotāji un citās 

ieinteresētās personas sadarbojas, lai kopīgi izstrādātu un radītu risinājumus. Tomēr 

jārēķinās, ka teritoriju vajadzības ir atšķirīgas un tās saskaras ar plašu jautājumu loku no 

pamata infrastruktūras, piemēram, atkritumu apsaimniekošanas un sabiedriskā 



67 

transporta, līdz progresīvas politikas izstrādei, piemēram, stabila IKT savienojamība un 

jaunas pārvaldes modeļa izveides (Hoe, 2016). 

Autore savā turpmākajā pētījumā noskaidroja iespējas šīs prioritātes izmantot 

Pierīgas reģiona konkurētspējas paaugstināšanai un viedās uzņēmējdarbības attīstībai. 

Pētījumā tiks skatīta teritorija, kas definēta kā Pierīgas reģions (RPR 28 novadu 

teritorijas, izslēdzot Rīgas un Jūrmalas pilsētas). 

 
2. nodaļas kopsavilkums/ Conclusions for Chapter 2 

 

Uzņēmējdarbības attīstība reģionos notiek uz teritoriju attīstības plānošanas 

dokumentu pamata (Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, 

pašvaldību saistošie noteikumi un teritorijas attīstības plānošanas likums), tajos noteikts, 

ka teritoriju attīstība jāplāno: paaugstinot dzīves vides kvalitāti; ilgtspējīgi, efektīvi un 

racionāli jāizmanto teritorijas resursi; mērķtiecīgi un līdzsvaroti jāattīsta ekonomika. 

Vairāki plānošanas dokumenti (Latvija 2030, NAP2027, RPR) nosaka, ka 

nozīmīgs aspekts reģionu attīstībai un kokurētspējas veicināšanai ir tādas 

uzņēmējdarbības vides radīšana, kas veicinātu uzņēmējdarbības ar augstu pievienoto 

vērtību attīstību un vietējo resursu efektīvu un radošu izmantošanu.  Labvēlīga vide 

uzņēmējdarbībai un ilgtermiņa investīcijām ir svarīgs nosacījums uzņēmumu un 

konkurētspējas attīstībai, jo no tās ir atkarīga reģionos jaunu darbavietu radīšana un 

lielāka iedzīvotāju labklājība.  

NAP2027 uzdevumu kopums ir vērsts uz to, lai ar vietējās pašvaldības 

mērķtiecīgu politiku uzlabotu publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības atbalstam, 

piesaistītu investīcijas inovāciju radīšanai, radītu darbavietu un pakalpojumu 

daudzveidību un uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, nodrošinātu darbaspēka mobilitāti 

reģionu iekšienē un starp reģioniem un vienlaikus saglabātu valsts un pašvaldību 

pakalpojumu pieejamības līmeni – gan izmantojot digitalizācijas iespējas, gan ieviešot 

alternatīvus fizisko pakalpojumu sniegšanas modeļus, kas pielāgoti atsevišķu apdzīvoto 

vietu vajadzībām. 

Reģionālajā attīstībā izšķiroša loma ir uzņēmējdarbības videi reģionos, jo tā 

sniedz nodarbinātības iespējas un līdz ar to labklājību iedzīvotājiem, stimulē iedzīvotāju 

palikšanu dzīvesvietās, samazinot teritoriju depopulāciju, kā arī rada ienākumus 

pašvaldību budžetos no nodokļiem, kas savukārt dod iespējas veikt ieguldījumus 

teritorijas infrastruktūras uzlabošanā, rezultātā kopumā paaugstinot iedzīvotāju dzīves 

kvalitāti. Tāpēc reģiona attīstībā būtiska loma ir tieši pašvaldībām, kas sadarbībā ar 

uzņēmējiem veido uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, tādējādi noņemot slogu uzņēmējam 

veikt ieguldījumus infrastruktūrā un dodot tam iespēju novirzīt savas investīcijas 

produkta attīstībai. 

Apkopojot Baltijas reģiona valstu pieredzi, autore secina, ka ar līdzīgām 

problēmām saskaras arī Lietuvā un Igaunijā, vairāki zinātnieki uzsver nepieciešamību 

piesaistīt investīcijas un attīstītu uzņēmējdarbību reģionos. Kā atzīmē OECD, Lietuvā 

tiek izstrādātas mērķa atbalsta programmas funkcionālajiem reģioniem, kas vērstas uz 

lielāku stimulu paredzēšanu reģionālajām un vietējām pašvaldībām, lai piesaistītu 

investīcijas un jaunas darbavietas. Savukārt Igaunijas reģionālā politika ir vērsta uz 

dzīves un uzņēmējdarbības vides sakārtošanu pilsētu un lauku teritorijās, par labāku 

reģionālo līdzekļu izmantošanu un par attīstības spēju uzlabošanu reģionos. Igaunijā, 

līdzīgi kā Latvijā, īpaši pilsētu politikas instrumenti ir vērsti uz ilgtspējīgu transportu un 

mobilitātes attīstību. 

Latvijā teritorijas konkurētspējas veicināšanai tiek izvirzīti šādi rīcības virzieni: 

1) vietas sagatavošana uzņēmējdarbībai un inovāciju piesaistīšanai; 
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2) cilvēkkapitāla piesaistei reģionos. 

Jaunākajos reģionālās plānošanas dokumentos Pierīgas reģions tiek noteikts kā 

Rīgas Metropoles teritoriālā mērķteritorija (Latvija 2030, RPR Attīstības programmā 

noteiktais). Rīgas metropole tiek uzlūkota kā ar galvaspilsētu funkcionāli cieši saistīta 

ekonomiskās un sociālās kustības telpa, ko veido Rīgas pilsēta kopā ar tuvējām dažāda 

lieluma pilsētām (Jūrmalu, Olaini, Jelgavu, Baldoni, Salaspili, Ogri, Tukumu, Siguldu) 

un Pierīgas reģiona novadu pašvaldībām, kurās izteikta iedzīvotāju ikdienas 

svārstmigrācija.  

Lai novērtētu Pierīgas reģiona iespējas attīstīt viedo uzņēmējdarbību un tādējādi 

veicinātu reģiona konkurētspēju, jāveic reģiona ekonomisko un uzņēmējdarbības 

faktoru analīze. Darba autore Pierīgas reģiona konkurētspējas un uzņēmējdarbības 

analīzi un iegūtos pētījumu rezultātus ir aprakstījusi 3.  nodaļā.  
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3. PIERĪGAS REĢIONA KONKURĒTSPĒJAS UN 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES RAKSTUROJUMS/ 

CHARACTERISTICS OF THE COMPETITIVENESS AND BUSINESS 

ENVIRONMENT OF THE PIERIGA REGION 
 

Pēc administratīvā iedalījuma Pierīgas reģiona teritorija ietilpst Rīgas plānošanas 

reģionā (RPR), kurš savukārt sastāv no diviem NUTS III (NUTS 3: mazi reģioni 

konkrētiem pasākumiem) līmeņa statistikas reģioniem, kurā ietilpst 30 novadu 

teritorijas vai divi statistikas reģioni – 2 republikas nozīmes pilsētas Rīga un Jūrmala 

(ietver Rīgas un Jūrmalas pilsētas) un Pierīgas reģiona teritoriju, kuru veido 28 novadi. 

Salīdzināšanai tiks izmantoti Rīgas pilsētas un Pierīgas reģiona statistikas dati, jo Rīgas 

pilsēta lielā mērā ietekmē visas Pierīgas reģiona attīstību, ko parāda statistikas dati un 

darba autores veiktie pētījumu rezultāti, kā arī pārējo Latvijas reģionu un Eiropas 

reģionu dati. 3. nodaļā izanalizēta Pierīgas reģiona konkurētspējas rādītāji, viedās 

ekonomiskas un uzņēmējdarbības rādītāji un autores veiktie pētījumu rezultāti. 

Saskaņā ar teoriju par teritoriju ilgtspēju no ekonomikas un vides viedokļa, 

pašvaldību efektivitāti un attīstību nosaka tirgus struktūras analīze attiecībā uz 

investīciju pievilcību, piekļuvi tirgum, patērētājiem un klientiem, IKT kvalitāte, 

transporta tīkli un vietējā ekonomiskās vides attīstība: infrastruktūra, cilvēki, pārvalde 

un uzņēmējdarbības vide (Warnecke, 2019).  

 
3.1 Pierīgas reģiona ekonomiskā profila un tā rādītāju analīze, salīdzinot ar citiem 

reģioniem Latvijā un Eiropā/ Analysis of the economic profile and economic 

performance of the Pieriga region in the context of the European and Latvian regions 

 

Pierīgas reģions atrodas Rīgas jūras līča piekrastes dienvidrietumu daļā līdz 

Mērsraga novadam un austrumu daļā līdz Igaunijas robežai pie Ainažiem. Reģiona jūras 

robežas kopējais garums ir 185 km. Ziemeļos reģiona robeža ir ar Igaunijas Republiku, 

kuras garums ir 44 km. Pierīgas reģions atrodas apkārt Latvjas galvaspilsētai Rīgai. 

Pierīgas reģiona kopējā platība ir 10 438 km2, jeb 16.2 % no valsts teritorijas (skat. 3.1. 

att.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avots: Rīgas plānošanas reģions, 2020 

3.1. att./ Fig. 3.1. Rīgas reģions Eiropā/ Riga region in Europe. 
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Teritorijas ziņā visa Rīgas pilsētas un Pierīgas reģiona teritorija ir mazākais 

reģions valstī – 10.4 tūkstoši km2, bet iedzīvotāju ziņā vislielākais, reģiona teritorijā 

dzīvo 1.09 miljons dažāda vecuma un tautības cilvēku, tas veido 51.8% no valsts 

iedzīvotāju kopskaita. RPR ir funkcionāli saistīts ar līdzīgiem galvaspilsētas reģioniem 

Baltijas valstīs, bet sociāli ekonomiskās attīstības potenciālam atbilstošākie ir Viļņas 

reģions Lietuvā un Harju reģions Igaunijā. Pierīgas reģiona sociāli ekonomisko, 

tehnoloģisko un zinātnisko attīstību nosaka valsts, starpvalstu un Eiropas nozīmes 

attīstības centrs – Rīgas pilsēta. Vērtējot pēc iedzīvotāju skaita, Rīgas pilsēta un Pierīgas 

reģions ir lielākais Baltijas valstīs. Tam ir stratēģiski nozīmīgā atrašanās vieta, 

salīdzinoši lielā tirgus ietilpība Rīgas pilsētā un tās apkārtnē esošie Pierīgas reģiona 

novadi un augstā darbaspēka piesaistes spēja veido visa reģiona ekonomisko potenciālu 

un sekmē reģiona strauju izaugsmi. Visaugstākie rādītāji starp visām Baltijas jūras 

valstīm ir Ūsimā reģionā (Somija) un Stokholmas reģionā (Zviedrija). Rīgas pilsētas un 

Pierīgas reģiona salīdzinošie dati ar citām Baltijas jūras valstīm apkopoti 3.1. tabulā.   

 

3.1.tabula/ Table 3.1.  

Rīgas pilsētas un Pierīgas reģiona salīdzinājums ar Baltijas jūras reģiona valstīm/ 

Comparison of Riga City and Pieriga Region with Baltic Sea Region States 
 

Salīdzinošie rādītāji  

Rīgas un 

Piedrīgas  

reģions  

(LV) 

Viļņas 

reģions 

(LT) 

Harju  

reģions  

(EE) 

Ūsimā 

reģions 

(FI) 

Stokholmas 

reģions  

(SE) 

Valsts galvaspilsēta  Rīga Viļņa Tallina Helsinki Stokholma 

Platība, km2 reģiona 10 438 9 731 4 333 6 805 6 488 

Iedzīvotāju skaits galvaspilsētā, 

2018 
696 997 554 400 397 287 588 195 829 417 

Iedzīvotāju skaits reģionā, 2018  1 096 411 848 097 552 282 1 425 440 2 011 047 

Iedzīvotāju blīvums reģionā, 

cilv./km2   
105 87 127 209 310 

Iedzīvotāju skaita īpatsvars 

galvaspilsētā, 

% no valsts iedzīvotāju kopskaita 

31.5 16.9 29.3 11.4 8.7 

Iedzīvotāju skaita īpatsvars 

reģionā,   

% no valsts iedzīvotāju kopskaita  

60 - 40 30 - 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas 

reģionā, %  (2010 – 2017)  
-3.9 -0.8 0.7 0.9 2.3 

IKP uz 1 iedzīvotāju reģionā, 

EUR (2018) 
25 820 13 035 17 530 48 270 37 750 

Kopējā pievienotā vērtība uz 1 

iedzīvotāju reģionā, EUR 
72 47 70 210 215 

Avots: autores veidota,  pamatojoties uz Eurostat; CSP dati; Statistics Lithuania; Statistics Estonia; 

Statistics Finland; Statistics Sweden datiem, 2018 

 

Rīgas pilsētas un Pierīgas reģionu vidējais apdzīvotības blīvums ir 105 cilv./ km2, 

bet reģiona centrālajā daļā (Rīga, Jūrmala, Pierīga) – 280 cilv./ km2 – trīs reizes 

pārsniedz valsts vidējo.  

Iedzīvotāju izglītība, vecuma struktūra un izvietojuma daudzveidība reģiona telpā 

vērtējama kā attīstības potenciāls, kā priekšrocība, kas rada labvēlīgus 

priekšnosacījumus daudzveidīgu saimniecisku, sabiedrisku un kultūras aktivitāšu 

attīstībai un intensīvai darbaspēka un uzņēmējdarbības aktivitāšu apmaiņai reģiona 

iekšienē. Pēdējās desmitgadēs lielās un vislielākās apdzīvotās vietas straujāk veidojušās 
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Rīgas pilsētas apkaimē. Ap Rīgu ir izveidojies pilsētas ietekmes areāls- Pierīga reģions. 

Rīga, Jūrmala un Pierīga reģions veido visas Latvijas kodolu ar visaugstāko iedzīvotāju, 

ražošanas un pakalpojumu un arī attīstības problēmu koncentrāciju (RPR Ekonomikas 

profils, 2010). 

Kā parādā salīdzinošie dati starp Baltijas valstīm Rīgas pilsēta un Pierīgas reģions 

ir iedzīvotāju skaita un īpatsvara ziņā, un teritorijas ziņā vislielākais reģions, bet ar 

salīdzinoši zemiem ekonomiskas aktivitātes rādītājiem-  viszemāko IKP uz 1 

iedzīvotāju reģionā. Reģiona centrālā daļa ir tā Latvijas daļa, kur iedzīvotāju 

koncentrācija samērojama ar rādītājiem, kas raksturo vairuma Eiropas valstu, tostarp 

Skandināvijas un Baltijas valstu metropoļu reģionus.   

 

Lietuvas un Igaunijas ekonomisko rādītāju tendences 

Lietuvas galvaspilsētas Viļņas metropole (pilsētā virs 500 000 iedzīvotāju) ir 35% 

no nacionālā IKP un 26% no nodarbinātības visā valstī. Laika posmā no 2000. līdz 

2016. gadam tas veidoja 39% no valsts IKP pieauguma. IKP atšķirības uz vienu 

iedzīvotāju starp bagātākajiem (Viļņa) un nabadzīgākajiem (Tauraģes apriņķis) Lietuvas 

reģioniem ir nedaudz palielinājušās kopš 2011. gada. Arī produktivitātes pieaugums 

tikai par 2.5% gadā laikposmā no 2000. līdz 2015. gadam Utenas apriņķī, bet Viļņas 

apriņķī, kur ražīguma pieaugums ir 4.3% gadā. 

Bezdarba līmenis ir virs OECD vidējā līmeņa visos Lietuvas reģionos, izņemot 

Viļņas un Kauņas apriņķus, attiecīgi 4.8% un 5.6% 2017. gadā. Bezdarbs Lietuvas 

reģionos ir ļoti atšķirīgs. Utenas reģions air r visaugstāko bezdarba līmenis Lietuvā, par 

desmit procentpunktiem augstāks nekā Viļņā. Lietuvā 51% iedzīvotāju dzīvo pilsētās, 

kurās ir vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju. Iedzīvotāju īpatsvars pilsētās, kurās ir vairāk 

vairāk nekā 500 000 iedzīvotāju ir 23% salīdzinājumā ar 55% OECD teritorijā (OECD, 

2018).  

Igaunijas galaspilsētas Tallinas metropoles teritorija veido 64% no valsts IKP un 

51% no nodarbinātības. Laikposmā no 2000. līdz 2016. gadam Tallinas metropoles 

teritorija veidoja 77% no valsts IKP pieauguma. Attiecībā uz IKP uz vienu iedzīvotāju 

Tallinas aglomerācijā tas ir zemākais starp OECD metropoles apgabalu vidējā rādītāja. 

Igaunijā pēdējo sešpadsmit gadu laikā ir palielinājusies reģionālā IKP atšķirība uz 

vienu iedzīvotāju. 2016. gadā IKP uz vienu iedzīvotāju Ziemeļigaunijā bijis vairāk 

vairāk nekā 2.6 reizes augstāks nekā Igaunijas ziemeļaustrumos. Arī produktivitātes 

pieaugums 3.1% gadā laika posmā no 2000. līdz 2016. gadam Igaunijas ziemeļaustrumu 

daļa ir nedaudz samazinājis produktivitātes starpību ar pārējiem reģioniem. Tomēr šī 

tendence ir mainījusies, un laikā no 2013. līdz 2016. gadam atšķirības atkal ir kļuvušas 

lielākas. 

Bezdarba līmenis iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem kopš 2010. gada ir 

ievērojami samazinājies, lai gan dažos reģionos, piemēram, Igaunijas ziemeļaustrumu 

daļā jauniešu bezdarbs joprojām ievērojami pārsniedz OECD vidējo līmeni un ir trīs 

reizes augstāks nekā dienvidos (OECD, 2018).  

 

Pierīgas reģiona atrašanās vieta un teritorija 

Pierīgas reģiona novietojums (skat. 3.2. attēls) ir savdabīgs ar tā atrašanos 

vienlaicīgi pie jūras un kontinenta dziļumā, ar izciliem priekšnosacījumiem sakaru un 

vidutāja lomas attīstīšanai starptautiskā un nacionālā mērogā. Pierīgas reģions 

ģeogrāfiski ir vienlīdz ērti sasniedzams no dažādām Eiropas vietām. Tas atrodas 

Latvijas un Baltijas valstu vidū, Austrum- un Rietumeiropas saskares telpā un pieder 

Baltijas jūras telpas centrālajai daļai, vienam no mūsdienu pasaules straujas attīstības 

potenciālajiem centriem. Atrašanās Baltijas valstu centrā, uz robežas starp Eiropas un 
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austrumzemju kultūrām izveidojusi Pierīgas reģionu par tiltu starp dažādām valstīm un 

to iedzīvotājiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avots: Rīgas plānošanas reģions, 2020 

3.2.att./ Fig.3.2. Rīgas un Pierīgas reģiona administratīvā un apdzīvojuma 

teritorija/ Administrative and residential area of Riga and Pieriga region. 

 

Pierīgas reģiona administratīvais iedalījums 

Funkcionāli un telpiski Pierīgas reģions ir cieši saistīts ar pārējiem Latvijas 

reģioniem. Pierīgas reģiona teritorijā un īpaši galvaspilsētā Rīgā un tās tuvējos 

novados, koncentrējas nozīmīgākie valsts ekonomiskās attīstības potenciālā elementi, 

kā arī valsts nozīmes infrastruktūras objekti. Pateicoties labi attīstītai transporta 

infrastruktūrai, tajā skaitā autoceļiem, dzelzceļā līnijām, starptautiskajai lidostai un 

ostām, reģions nodrošina resursu un gatavo produktu apmaiņu ar citiem reģioniem un 

ārvalstīm. Reģiona funkcionālā telpa ievērojami pārsniedz reģiona robežas, tas veicina 

daudzu nozaru uzņēmu atrašanos un veiksmīgu attīstību Pierīgas reģiona teritorijā.   

Jau kopš 2010. gada Rīgas pilsētas un Pierīgas reģiona teritorijas plānojumu 

iedala četrās perspektīvās telpiskās struktūrās: 

• starptautiskais- Rīga- Eiropas nozīmes metropole, Latvijas galvaspilsēta; 

• nacionālais- Jūrmala- valsts nozīmes rekreācijas un ‘’SPA’’ medicīnas centrs; 

• reģionālais- reģionālās nozīmes  pilsētas- Tukums, Ogre, Sigulda un Limbaži; 

• vietējais- vietējās pilsētas, lokālās atbalsta struktūras un ciemi. (Latvijas reģionu 

ekonomikas attīstības perspektīvas un virzieni, 2010 – 2011).  

Pastāv acīmredzama saikne starp atalgojuma atšķirībām un neto migrācijas 

tendencēm Rīgā un pārējos Latvijas reģionos. Kā minēts Latvijas ekonomkas attīstības 

pārskatā, jo lielāka ir algu atšķirība, jo vairāk iedzīvotāju atstāj zemās algas reģionu 

(EM, 2018). Jo reģions ir tuvāk Rīgai, jo augstāka ir vidējā neto alga. (Auers, Gubins, 

2019).   

 

Pierīgas reģiona ekonomiskā attīstība 

Pierīgas reģiona ekonomikas attīstības pamatrādītāju apkopojums paradīts 3.2. 

tabulā. Ekonomiskās attīstības raksturošanai izmantoti CSP dati (iekšzemes 

kopprodukts, ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības, ekonomiski aktīvie 
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komersanti un komercsabiedrības), Valsts kases dati (iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

pašvaldību budžetos) un NVA dati (bezdarbnieku skaits). 

 

3.2. tabula/ Table 3.2. 

Pierīgas reģiona ekonomikas attīstības pamatrādītāji salīdzinājumā ar kopējiem 

Latvijā / Key indicators for economic development of the Pieriga region compared 

to Latvia’s total 
 

Pamatrādītājs 

Vienību skaits Pierīgas 

reģionā 
Vienību skaits Latvijā 

2018 2020 2018 2020 

Iedzīvotāju skaits  399 414 375 612 1 919 968 1 907675 

IKP, EUR/iedz.  
11 993 

13 808 

(2019) 
15 129 15 525 

Pašvaldību budžeta ieņēmumi 

IIN, EUR/iedz.  
777 804  551 726 

Ekonomiskā aktivitāte, % 71.2 72.4 69.6 69.9 

Nodarbinātības līmenis, %  67.9 64.5 67.5 64.2 

Bezdarba līmenis, %  4.7 6.8 7.4 8.1 

Vidējā darba samaksa, EUR 982 1 145 1 042 1 188 

Ekonomiski aktīvās  tirgus 

statistikas vienības  
31 011 30 937 175 587 171 727 

Jaunie uzņēmumi 1750 1488 10 660 8938 

Nodarbināto izglītība, % (2018)   25 augstākā 

20 profesionālā 

25 vispārējā 

20 pamatizglītība 

30 augstākā 

30 profesionālā 

25 vispārējā 

15 pamatizglītība 

Avots: autores veidota, pamatojoties uz CSP, RAIM un RPR datiem, 2018 - 2020 

 

Lielāka ekonomiski aktīvo iedzīvotāju daļas koncentrācija Rīgas pilsētā un 

Pierīgas reģionā, palielina arī pašvaldībām pieejamo resursu koncentrāciju šajās 

teritorijās. CSP dati liecina (skat. 3.2. tabulu), ka vairāki radītāji Pierīgas reģionā ir 

augstāki salīdzinot ar vidējiem rādītājiem Latvijā, piemēram, IKP uz vienu iedzīvotāju 

Pierīgas reģionā bija 11 993 euro, bet Latvijā – 15 129 euro 2018. gadā. Augstākais 

IKP nemainīgi ir RPR, kurā tam ir tendence katru gadu palielināties, kā arī RPR ir arī 

vienīgais reģions Latvijā, kurā tas ir sasniedzis ES vidējo līmeni. Arī pašvaldību 

ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļa Pierīgas reģionā bija 777.18, bet Latvijā 

551.31 rēķinot no viena iedzīvotāja. Savukārt vairāki rādītāji ir nedaudz augstāki 

salīdzinoši ar vidējiem rādītajiem Latvijā, piemēram, ekonomiskā aktivitāte Pierīgas 

reģionā ir 71.2% bet Latvijā- 69.6% nodarbinātība Pierīgas reģionā 67.9% bet Latvijā- 

67,5%. Bezdarba rādītājs ir ievērojami zemāks salīdzinot ar Latviju, Pierīgas reģionā 

tas bija 4.8%, bet Latvijā 7.6%. Ņemot vērā, ka salīdzinoši lielākās uzņēmējdarbības 

aktivitātes notiek tieši Rīgas pilsētā un Pierīgas reģiona teritorijās, tomēr jāatzīst, ka 

18% vai 949 komercsabiedrības (aktīvās tirgus statistikas vienības) ir reģistrētas 

Pierīgas reģionā un 16 % vai 16 773 no jaunajiem uzņēmumiem tika dibināti Pierīgas 

reģionā (CSP, 2018). Stabili šie rādītāji ir saglabājušies arī 2020. gadā -  ekonomikā 

aktivitāte nedaudz pieauga Pierīgas reģionā līdz 72.4%, vidēji Latvijā 69.9%, 

palielinājās vidējā darba samaksa Pierīgas reģionā 1 108 euro, bet Latvijā 1 143 euro. 

Izmaiņas 2020. gadā, sakarā ar COVID-19 izraisītajām sekām ir notikušas ir 

nodarbinātības līmenī, tas samazinājies līdz 64.5% Pierīgas reģionā un 64.2% Latvijā. 

Kā arī 2020. gadā palielinājies ir bezdarbs – 6.8% Pierīgas reģionā un 8.1% Latvijā 

(CSP, 2020). Lursoft apkopotā informācija parāda, ka 2020. gada laikā reģistrēti 8938 

jauni uzņēmumi, no kuriem 1488 jaunie uzņēmumi reģistrēti Pierīgas reģionā. Lursoft 
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dati liecina, 2020. gadā reģistrēts zemākais jaunu uzņēmumu skaits pēdējo 17 gadu 

laikā (LURSOFT, 2020). 

Latvijā starp Rīgu un Pierīgas reģionu un pārējo teritoriju, īpaši Latgales reģionā 

un Kurzemes reģionā turpina palielināties plaisa iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes, 

darba iespēju un saražoto apjomu ziņā. To labi iezīmē teritorijas attīstības līmeņa 

indekss (TAL indekss). TAL indekss raksturo teritoriju augstāku vai zemāku 

sociālekonomisko attīstību. Aprēķinā tiek ietverti vairāki rādītāji (IKP, bezdarba 

līmenis, investīcijas, demogrāfiskās slodzes līmenis, samaksātie nodokļi u.c.) (VRAA, 

2018). Ja analizē plānošanas reģiona  teritorijas attīstības līmeņa (TAL) indeksu pēc 

2018.gada datiem (skat. 1. pielikumu), tad redzams, visaugstākais tas ir Rīgas reģionā 

0.914, kā arī pārējie dati augstākie ir tieši Rīgas reģionā, sākot IKP uz 1 iedzīvotāju 

0.288, pārējos reģionos tas ir ar negatīvu zīmi, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

lielums, uz 1 iedzīvotāju, Rīgas reģionā ir 0.092, pārējos ar negatīvu zīmi.  Plānošanas 

reģionu teritorijas attīstības līmeņa (TAL) indeksi (3.3. tabulā) aprēķināti Rīgas 

reģionā, tas ir Rīgas pilsēta un Pierīgas reģions kopā.  

 

3.3.tabula/ Table 3.3. 

Plānošanas reģionu  teritorijas attīstības līmeņa ( TAL) indeksi/ 

Planning Region Area Development Level (TAL) Index 
 

R
eģ

io
n

s 

Attīstības līmeņa indekss pēc 

2018.gada datiem 

Teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu 

indekss pēc 2018.gada datiem,  

salīdzinot ar 2017.gada  

Reģioni  Vērtība Rangs Vērtība Rangs 

Rīgas reģions 0.914 1 0.916 1 

Vidzemes reģions -0.762 3 -0.707 3 

Kurzemes reģions -0.851 4 -0.747 4 

Zemgales reģions -0.527 2 -0.527 2 

Latgales reģions -1.285 5 -1.274 5 

Avots: autores veidota, pamatojoties uz valsts reģionālas attīstības aģentūras datiem, 2018 

Iekšzemes kopprodukts (IKP) ir viens no galvenajiem teritorijas attīstību 

raksturojošajiem rādītājiem (skat. 3.3. att.). Kopējais Rīgas plānošanas reģiona īpatsvars 

kopējā IKP bija 54%, Pierīgas reģiona - 15% Kurzemes reģiona – 9%, Zemgales 

reģiona – 8%, Latgales reģiona – 7% un Vidzemes reģiona – 7%. Piecu gadu laikā 

Rīgas plānošanas reģiona īpatsvars kopējā IKP ir samazinājies par 2.8 procentpunktiem, 

pārējos reģionos −  palielinājies. Zemgales reģiona īpatsvars ir pieaudzis par 1.3 

procentpunktiem, Vidzemes reģiona un Latgales reģiona – par 0.5 katrā, un Kurzemes 

reģiona – par 0.3 procentpunktiem (CSP, 2018).  
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Avots: VARAM, 2018 

3.3.att./ Fig.3.3. IKP faktiskajās cenās Latvijas reģionos, %/ GDP at actual prices 

in the regions of Latvia, %. 

 

Ja salīdzinām teritorijas attīstības līmeņa (TAL) indekss Pierīgas reģionā pa 

novadiem, jāsecina, tas ir augsts, tomēr ļoti neviendabīgs – augstākais ir Mārupes un 

Carnikavas novados, bet viszemākais – Alojas (skat. 3.4. attēlu). Nevienlīdzības 

kāpums pirmskrīzes gados bija saistīts ar iedzīvotāju migrāciju uz Rīgas apkārtnes 

novadiem – jaunu mājokļu celtniecību, tiem bija augstāki ienākumi, tā tika 

pastiprinātas atšķirības ar šajā teritorijās dzīvojošiem vidusmēra turīguma 

iedzīvotājiem. Turklāt šis reģions formāli iekļauj arī novadus, kas ir salīdzinoši tālu no 

Rīgas kā valsts ekonomiskās attīstības centra, to iedzīvotāji nereti neatzīst savu 

piederību Pierīgas reģionam, piemēram, Kandavas, Salacgrīvas, Alojas un Limbažu 

novadu iedzīvotāji. 

 

 
 

Avots: Kā attīstās Latvijas reģioni? 2018 

3.4. att./ Fig.3.4. Rīgas plānošanas reģiona novadu teritorijas attīstības līmeņa 

indekss/ Pieriga Region Municipality Development Level Index. 
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Visaugstākie TAL rādītāji vidēji ir Pierīgas reģiona novados, kuri atrodas tuvāk 

Rīgai, norādot uz ekonomiskās aktivitātes koncentrēšanos galvaspilsētas apkārtnē, bet 

zemāki – Pierīgas reģiona attālākajos novados (Kandavas, Jaunpils, Limbažu, 

Salacgrīvas novados), viszemākais – Alojas novadā. Vērojama arī tendence, ka mazos 

novados (ar iedzīvotāju skaitu mazāku par 4000) TAL ir būtiski zemāks nekā vidēji 

lielos (4000 –10 000 iedzīvotāju) un lielos (vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju) novados. 

Turklāt šīs atšķirības vērojamas ne tikai valsts mērogā, bet arī atsevišķu reģionu 

ietvaros, tai skaitā arī Pierīgas reģionā.  

 
3.2. Pierīgas reģiona viedās ekonomikas rādītāju izvērtējums Latvijas reģionu 

kontekstā/ Assessment of smart economy indicators of the Pieriga region in the 

context of the regions of Latvia 

 

Pamatojoties uz VPP EKOSOC-LV izstrādāto metodiku, darba autore tālākajā 

pētījumā izanalizēs Pierīgas reģiona viedās ekonomikas rādītājus: cilvēkresursi, 

darbaspēka resursi un nodarbinātība, tautsaimniecības nozaru struktūra un 

uzņēmējdarbība, izglītība un zinātne, dabas un finanšu resursi un infrastruktūra. Šie 

rādītāji būtiski raksturo uzņēmējdarbības attīstības iespējas un Pierīgas reģiona 

konkurētspēju (Zināšanu ekonomika... 2018).  

Statistikas dati liecina, ka ekonomiskās aktivitātes augstākais līmenis ir Rīgas 

pilsētā, tai attiecīgi seko Pierīgas reģions. Kā redzams 3.7. attēlā ekonomiskā aktivitāte 

Rīgas pilsētā un Pierīgas reģionā ir virs vidējā rādītāja Latvijā, tas lielā mērā ir saistīts 

ar veiktajām investīcijām šajos reģionos. 

Pierīgas reģions ir vienīgais reģions, kurā iedzīvotāju skaits kopš 2004. gada ir 

palielinājet par 0.3% jeb vienu tūkstoti iedzīvotāju. Reģionā ir viszemākais bezdarba 

līmenis valstī un Pierīgas reģiona iedzīvotājiem ir vidēji augstāks izglītības līmenis 

(atpaliek vien no Rīgas), tas arī nodrošina augstāku konkurētspēju un iespējas atrast 

labāk apmaksātas darbavietas. Kā redzams 3.5. attēlā, arī ekonomiskās aktivitātes 

līmenis iedzīvotāju vecuma grupā no 15 - 74 gadu vecumam Pierīgas regionā ir 

visaugstākais, virs 70%, kas nodrošina iespēju attīstīties uzņēmējdarbībai, jo ir vieglāk 

piesaistīt darbiniekus darba spējas vecumā (Kā attīstās Latvijas reģioni? 2018). 

 

 
 

Avots: Kā attīstās Latvijas reģioni? 2018 

3.5. att./ Fig.3.5. Ekonomiskās aktivitātes līmenis, %, iedzīvotaji vecumā no 15 

- 74 g./ Level of economic activity,%, population of the age of 15 -74 years. 
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Cilvēkresursu raksturojums 

Rīgas pilsētā un Pierīgas reģionā kopā dzīvo 1.09 milj. cilvēku, jeb vairāk kā  

puse no Latvijas iedzīvotājiem. Šāda koncentrācija ir liela Latvijas mērogam, tomēr 

starptautiski – tas nav pietiekoši. Tāpēc svarīgākās resurss ir cilvēki un to zināšanas un  

prasmes, kas var rezultēties produktu konkurētspējā. Rīgas pilsēta un Pierīgas reģions 

valstī koncentrē absolūti lielāko daļu no augstākās izglītības iespēju un zinātnes 

potenciāla. Būtisks ir darbaspēka prasmju līmenis, ko ietekmē augstākās un 

profesionālās izglītības   ‘’piedāvājums”. Cilvēkresursu izvietojumā izveidojusies 

koncentrācija Pierīgas reģiona novados, kuri atrodas tiešā Rīgas tuvumā, turpretim, 

nomalēs vērojama depopulācija. 3.1. tabulā apkopoti iedzīvotāju struktūras sadalījuma 

salīdzinošie rādītāji Rīgas pilsētā un Pierīgas reģionā.  

2017. gada sākumā iedzīvotāju blīvums valstī bija 30 cilv./ km2. Atbilstoši 

iedzīvotāju skaita samazinājumam ir samazinājies arī iedzīvotāju blīvums (2009. gada 

sākumā −  35.1 cilv./ km2). Visaugstākais iedzīvotāju blīvums Latvijas reģionos ir 

Rīgas un Pierīgas reģionā (2110 cilv./ km2), kas daudzreiz pārsniedz vidējo blīvumu 

valstī. Zemākais iedzīvotāju blīvums ir Vidzemes reģionā (13 cilv./ km2), pārējos 

reģionos šis rādītājs ir līdzīgs un svārstās robežās no 18 līdz 22 cilvēkiem uz vienu 

kvadrātkilometru.  

CSP dati liecina, ka kopš 2013. gada sākuma (2.023 milj.) līdz 2018. gada 

sākumam (1.95 milj.)  iedzīvotāju skaits valstī samazinājās par 73 tūkst. jeb par 3.3 %. 

Savukārt 2018. gadā iedzīvotāju skaits pieauga tikai Pierīgas reģionā – par 0.9 % jeb 

3.3 tūkstošiem cilvēku. Līdz ar to Pierīgas reģionā ir viszemākais bezdarba līmenis un 

ienākumi ir otri augstākie valstī (pēc Rīgas), bieži pateicoties tieši darba iespējām 

Rīgā. Iedzīvotāji darba spējas vecumā (15- 64 gadi) lielākais īpatsvars ir Rīgas pilsētā 

un Pierīgas reģionā. Iedzīvotāju struktūras sadalījuma salīdzinājums Latvijā, Rīgas un 

Pierīgas reģionā apkopots 3.4. tabulā.  

 

3.4.tabula/ Table 3.4.  

Iedzīvotāju struktūras sadalījuma salīdzinājums Latvijā, Rīgas un Pierīgas 

reģionā, 2018/ Comparison of population structure in Latvia, Riga and Pieriga 

region, 2018 
 

IEDZĪVOTĀJI   

Iedzīvotāju skaits  
1 919 968 Latvijā  

1 096 411 RPR 
Dzimuma struktūra  

33.9 % sievietes 3.,8 % vīrieši (Rīgas pilsētā un Pierīgas 

reģionā kopā) 

18.3 % sievietes 19.4 % vīrieši (tikai Pierīgas reģionā) 

 

Lauku iedzīvotāji    189. 2 tūkst. RPR 

Pilsētu iedzīvotāji 175.8 tūkst. RPR 

Iedzīvotāju blīvums 

   

2110 cilvēki/km2 

Rīgas pilsēta 

Vecuma struktūra:  

 33.4% vecumā no 15-64 

(Rīgas pilsētā un Pierīgas  

reģionā kopā) 

 18.8% vecumā no 15-64 

(tikai Pierīgas reģionā)  

30 cilvēki/km2 RPR 

36 cilvēki/km2 

Pierīgas reģions 

Patstāvīgie 

iedzīvotāji    

32.9% Rīgas pilsēta 
Nacionālais sastāvs:  

46.8 % latvieši, 37.2% krievi, 

8.4 % pārējie (Rīgas pilsēta un 

Pierīgas reģions kopā) 

72 % latvieši, 18.4% krievi, 

8.4 % pārējie (tikai Pierīgas 

reģions) 

-14 411 iedzīvotāju 

skaita izmaiņas 

-9 506 iedzīvotāju 

dabiskais pieaugums 

-4 905 migrācijas 

saldo 

18.7% Pierīgas 

reģions  

Skaita izmaiņas  

1.8 tūkst. Rīgas 

pilsēta 

-1.4 tūkst. Pierīgas 

reģions 

Avots: Autores veidota, pamatojoties uz CSP datiem, 2018 

 



78 

Kā redzams 3.6. attēlā apkopota statistika  par iedzīvotāju skaitu reģionos Latvijā, 

vislielākais to skaits ir Rīgas reģionā 33 % vai 632.6 tūkstoši, tālāk seko Pierīgas 

reģions 19% vai 367.4 tūkst., tad seko Latgales reģions 14% vai  264.8 tūkst., tad 

Kurzemes reģions 13% vai 243 tūkst., Zemgales reģions 12% vai 232.9 tūkst. un 

vismazākais iedzīvotāju skaits ir Vidzemes reģionā 10% vai  188.5 tūkst. (CSP, 2018).   

Salīdzinoši Latvijā vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājuma īpatsvars bija 

Latgales reģionā – par 1.7 % jeb 4.6 tūkstošiem, Vidzemē – par 1.3 % (2.4 tūkstošiem), 

Kurzemē par 1.2 % (2.9 tūkstošiem), Zemgalē – par 1 % (2.4 tūkstošiem), liecina CSP 

ikgadējais iedzīvotāju skaita novērtējums. 

 

 
Avots: VARAM, 2018 

3.6.att./ Fig.3.6. Iedzīvotāju skaits Latvijas statistikas reģionos/ 

Population in statistical regions of Latvia. 

 

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP, 2018) ikgadējais iedzīvotāju 

skaita novērtējums, Rīgā iedzīvotāju skaits saruka par 0.8 % jeb 5.4 tūkst., Rīgas pilsētā 

un Pierīgas reģionā dzīvo vairāk nekā puse (52%) valsts iedzīvotāju. Galvaspilsētas 

iedzīvotāji bieži vien pārceļas uz Pierīgas reģionu. Tāpēc pēdējos gados iedzīvotājus 

skaits samazinās Rīgā, bet tuvējos novados, piemēram, Mārupes, Garkalnes, Salaspils, 

Ikšķiles novados, tiešie pretēji – pieaug. 3.8. attēlā parādīts iedzīvotāju skaits Rīgas 

pilsētā un Pierīgas reģiona novadu teritorijās. 2018. gadā 14 Pierīgas reģiona novados – 

Saulkrastu, Babītes, Stopiņu, Ķekavas, Mārupes, Garkalnes, Siguldas, Ādažu, 

Carnikavas, Inčukalna, Ikšķiles, Ropažu, Olaines un Salaspils novados iedzīvotāju 

skaits pieauga. Tomēr liels skaits iedzīvotāju koncentrējas ne tikai Rīgā vai tuvējos 

novados, bet arī tālākās reģiona teritorijās, piem., Ķeguma, Lielvārdes, Engures u.c. 

novados (skat. 3.7.att.). 
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Avots: Rīgas plānošanas reģions, 2020 

3.7.att./ Fig. 3.7. Iedzīvotāju skaits Rīgas un Pierīgas reģiona teritorijās/ 

Population in the areas of Riga and Pieriga. 

 

Pierīgas reģionā lielākais iedzīvotāju skaita samazinājums reģistrēts Sējas un 

Mālpils novados, nedaudz tas sarucis arī Baldones novadā. Iedzīvotāju skaits saruka arī 

septiņās Latvijas republikas pilsētās no deviņām, izņemot Jūrmalu, kur bija pieaugums 

par 252 cilvēkiem jeb 0.5% un Valmieru – par 62 cilvēkiem jeb 0.3%. Visvairāk 

iedzīvotāju skaits samazinājās Rīgā – par 5357 cilvēkiem (0.8%), Daugavpilī – par 646 

(0.8%), Ventspilī – par 478 (1.4%), Jelgavā – par 441 (0.7%), Rēzeknē – par 336 (1.2 

%), bet vismazāk – Liepājā – par 235 (0.3%). Visās republikas pilsētās mirušo skaits 

pārsniedza dzimušo skaitu. Pozitīva migrācijas plūsmu starpība bija Jūrmalā, Valmierā, 

Liepājā, Jēkabpilī un Daugavpilī. Visblīvāk apdzīvoti ir Stopiņu, Mārupes un Salaspils 

novadi – vidēji 200 cilv. uz 1 km2, bet vismazāk iedzīvotāju ir Alojas novadā (8 cilv. uz 

1 km2) (skat. 3.8.att.). 

 

 
Avots: PMLP, 2017 

3.8.att./ Fig. 3.8. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Latvijas novados, 2017/ 

Number of permanent residents in Latvia's municipalities, 2017. 
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Dati liecina, ka bērnu un pusaudžu (0 – 14 gadi) skaits 2018. gadā pieauga tikai 

Rīgas pilsētā un Pierīgas reģionā, taču šīs iedzīvotāju grupas īpatsvars reģionu 

iedzīvotāju kopskaitā gada laikā tikpat kā nemainījās. Lielākais bērnu īpatsvars ir 

Pierīgas reģionā – 18.3% no reģiona iedzīvotāju kopskaita, mazākais – Latgales reģionā 

– 13.7%. Republikas pilsētās bērnu un pusaudžu īpatsvars svārstās no 18.2% Jelgavā 

līdz 14.4% Jūrmalā. Visjaunākais ir Mārupes novads – 28% no iedzīvotāju kopskaita ir 

vecumā līdz 14 gadiem, bet Aglonas, Zilupes, Neretas un Baltinavas novadā – tikai 10.5 

– 10.9%. 

Reģiona iedzīvotāju kopskaitā lielākais darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvars ir 

Zemgalē (61.6%), mazāks – Kurzemē (60.4%). Darbspējīgo iedzīvotāju skaits pieauga 

tikai Pierīgas reģionā – par 1,1 tūkst., visvairāk samazinājās Rīgas pilsētā – par 6 tūkst. 

un Latgalē – par 4 tūkst. Latvijas republikas pilsētās visvairāk iedzīvotāju darbspējas 

vecumā ir Rīgā un Jēkabpilī (61.5% no iedzīvotāju kopskaita), vismazāk – Valmierā 

(59.1%), novados – visvairāk Baltinavas (65.8%), vismazāk Strenču novadā (56.8%) 

(CSP, 2018). Kā redzams 3.8. attēla tieši Rīgas pilsētā un Pierīgas reģiona Rīgas 

tuvākajās novados – Ādažu, Mārupes, Ķekavas, Garkalnes novados, novērojams 

vislielākais darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars salīdzinot ar pārējo Pierīgas 

reģionu.  

 

Darbaspēka resursi un nodarbinātība 

CSP dati liecina, ka 2018. gadā vislielākais ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits 

bija Rīgas pilsētā un Pierīgas reģionā – 341.6 tūkstoši jeb 34.8 % no visiem 

ekonomiski aktīvajiem Latvijas iedzīvotājiem. Arī augstākais ekonomiskās aktivitātes 

līmenis bija Rīgas pilsētā un Pierīgas reģionā (73.4%), savukārt viszemākais – 

Latgales reģionā (63.9%).  Iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti ietekmē dažādas pazīmes, 

piemēram, vecums, dzimums un iegūtais izglītības līmenis. Visaugstākā ekonomiskā 

aktivitāte ir iedzīvotājiem 25–54 gadu, bet viszemākā – jauniešiem 15–19 gadu 

vecumā, jo šajā vecumā jauniešu prioritāte ir mācības, nevis darbs vai aktīvi darba 

meklējumi. Salīdzinot ekonomiskās aktivitātes līmeni pēc iegūtā izglītības līmeņa, 

vērojama sakarība – jo augstāks izglītības līmenis, jo augstāks aktivitātes līmenis. 

2018. gadā visaugstākais ekonomiskās aktivitātes līmenis (85.5%) bija iedzīvotājiem 

ar augstāko izglītību, bet viszemākais – ar pamatizglītību vai zemāku izglītības līmeni 

(37.4%). 

Apkopojot datus (skat. 3.9. att.) par iedzīvotāju skaitu līdz darbspējas, darbspējas 

un virs darbspējas vecuma grupās Rīgas pilsētā un Pierīgas reģionā (CSP, 2018), ka 

Rīgas pilsētā 395 tūkst. un Pierīgas reģionā 226 tūkst. vai vairāk kā 60% no visiem 

iedzīvotajiem ir darba spējas vecumā, tas ir no 15 līdz 64 gadiem. Savukārt līdz darba 

spējas vecumam vai līdz 14 gadu vecumam, Rīgas pilsētā ir 98 tūkst. vai 18% un 

Pierīgas reģionā 67 tūkst. vai 15% no visiem iedzīvotajiem. (CSP, 2018).   
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Avots: autores veidota, pamatojoties uz CSP datiem, 2018 

3.9. att./ Fig. 3.9. Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas 

vecuma grupā Rīgas pilsētā un Pierīgas reģionā, 2018/ Population to work capacity, 

capacity and above working age group in the regions of Riga and Pieriga, 2018. 

 

Nodarbinātība ir svarīgs tautsaimniecības attīstības un valsts ekonomiskās 

izaugsmes rādītājs, un nodarbinātības veicināšana ir viens no galvenajiem sociālās 

politikas mērķiem ES. Latvijai 2020. gadā ir jāsasniedz nodarbinātības līmenis 73% 

personām 20 – 64 gadu vecumā. 2018. gadā Latvijai noteiktais mērķis tika pārsniegts 

par 3.8% , kopā 76.8%.   

Pierīgas reģionā nodarbinātajiem vidējā bruto darba samaksa 2018. gadā 

sasniedza Eur 1004.  Sabiedriskajā sektorā katram nodarbinātajam šajā gadā tika 

izmaksāti Eur 1032, bet privātajā sektorā – Eur 991 (CSP, 2018). 

Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Eur Pierīgas reģiona novados 

2018. gadā apkopota 3.10. attēlā. Novadi ar viss augstāko vidējo darba samaksu ir Rīgas 

pilsetā un Pierīgas novados, kuri atrodas vistuvāk Rīgai- Ādažu, Babītes, Carnikavas, 

Garkalnes, Mārupes novados, bet attālākajos viszemākā- Alojas, Kandavas, kā arī 

Baldones novados, kas atrodas samērā tuvu Rīgai.  
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Avots: autores veidota, pamatojoties CSP datiem, 2018 
3.10. att./ Fig.3.10. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijā, 2 republikas 

pilsētās un Pierīgas reģiona novados (euro)/ Average monthly wages of workers in 

Latvia, 2 cities of the Republic and the municipalities of the Pieriga region (euro). 

 

Tautsaimniecības nozaru struktūra un uzņēmējdarbība 

Rīgas pilsētas un Pierīgas reģiona tautsaimniecības nozaru struktūru veido 

galvenokārt pakalpojumu joma ar tajā dominējošām nozarēm – tirdzniecību, 

profesionāliem pakalpojumiem un operācijām ar nekustamo īpašumu. Katra no šīm 

jomām pēc ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību skaita sastāda vairāk kā 

26% īpatsvaru kopējā tautsaimniecības nozaru struktūrā Pierīgas reģionā, tirdzniecība 

gandrīz par ceturto daļu. Pēc šī rādītāja tāpat nozīmīga loma ir arī lauksaimniecības, 

būvniecības un transporta un uzglabāšanas nozarēm. Apstrādes rūpniecība aizņem 10% 

kopējā tautsaimniecības nozaru struktūrā Rīgas pilsētā un Pietrīgas reģionā (CSP, 

2018). 

Autore secina, ka Pierīgas reģions ir neviendabīgs, bet kopumā ļoti dinamisks 

reģions. Atpūtas un dzīvojamie rajoni mijas ar ekonomiski aktīviem centriem, taču 

kopējā ekonomikas dinamika un darbavietu radīšanā Rīgas tuvumā esošie novadi 

ievērojami apsteidz pārējo Latviju. Par ļoti lielu ekonomisko aktivitāti Mārupes, 

Stopiņu un Ķekavas novados liecina, ka cilvēki ne tikai pārceļas dzīvot ārpus Rīgas un 

turpina strādāt Rīgā, bet uzņēmumi tiek veidoti ārpus galvaspilsētas, un kopējā tendence 

ir darbavietu skaitam augt straujāk tur, kur pieaug arī iedzīvotāju skaits. 

Rīgas pilsētas un Pierīgas reģiona kopējās pievienotās vērtības īpatsvars Latvijā 

veido gandrīz 67%. Atsevišķās nozarēs šīs īpatsvars ir virs 70% (būvniecība, 

tirdzniecība, viesnīcu un restorānu pakalpojumi, transports un loģistika, operācijas ar 
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nekustamo īpašumu), kas liecina par šo darbības veidu koncentrēšanos galvenokārt 

Rīgas pilsētā un Pierīgas reģionā. Finanšu starpniecības jomā (banku un finanšu sektors) 

Rīgas pilsētas un Pierīgas reģiona īpatsvars sasniedz pat 85%. Šajās jomās Rīgas pilsēta 

un Pierīgas reģions uzskatāms, par galveno spēlētāju visas Latvijas mērogā un situācija 

reģionā raksturo arī situāciju valstī kopumā. (RPR Ekonomikas profils 2010, CSP, 

2018). 

Īpaša ietekme ne tikai Pierīgas reģionā, bet arī  visas Latvijas tautsaimniecībā, ir 

Rīgas pilsētai, tā ir būtisks darba devējs jebkurai no Latvijas pašvaldībām – tikai 38% 

iedzīvotāju ir darba iespējas savā reģionā un vidēji 33% no jebkura reģiona strādā Rīgā 

(VARAM, 2019). 

Savukārt Finanšu ministrijas pārskatā par “Tautsaimniecībā nodarbināto 

iedzīvotāju skaits 2018. gadā” uzskaita, ka  visvairāk strādājošo skaits pieaug tādās 

nozarēs kā būvniecība, valsts pārvalde un informācijas un komunikācijas pakalpojumi. 

Būvniecības nozarē ražošanas apjomi ir ievērojami pieauguši, produkcijas apjomam 

faktiskajās cenās trešajā ceturksnī palielinoties par 25%. Attiecīgi būvniecībā 

nodarbināto skaits bijis par 5.2% lielāks nekā pirms gada. Valsts pārvaldē aizņemto 

darba vietu skaits saistībā ar pašvaldību vēlēšanām palielinājies par 3.1%, bet strauji 

augošajā informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē darba vietu skaits gada 

laikā pieaudzis par 6%. Vienlaikus neliels darba vietu skaita samazinājums bijis 

tirdzniecībā un atsevišķās komercpakalpojumu nozarēs. (FM, 2018)  
 

Darbaspēka izglītība 

2016. gadā Pierīgas reģionā lielāko nodarbinātības līmenis (31.3%) veidoja 

personas ar augstāko izglītību, bet viszemākais personām ar pamatizglītību vai zemāku 

izglītību – 14.8%. Pierīgas reģionā darbaspēka īpatsvars ar arodizglītību vai 

profesionālo izglītību – 28.9%. Nedaudz mazāks īpatsvars ir nodarbinātajiem ar 

vispārējo vidējo izglītību- 25.0%. Rīgas un Pierīgas reģioni izceļas ar izteikti lielāku 

nodarbināto skaitu ar augstākāko izglītību salīdzinājumā ar zemākiem izglītības 

līmeņiem (skat. 3.11.att.). Šo radītāju ietekmē Rīgā esošais lielais augstākāko izglītības 

iestāžu skaits un reģionā esošās vidējo profesionālo  un arodskolu skaits, kas nodrošina 

dažādu izglītības līmeņu pieejamību reģionā dzīvojošajiem.  

Ar arodizglītību un vidējo profesionālo izglītību vislielākais nodarbināto skaits ir 

tradicionālajās nozarēs ar salīdzinoši zemu pievienoto vērtību – mežsaimniecībā, 

lauksaimniecībā, kokapstrādes, metālapstrādes un tekstilizstrādājumu ražošanas jomās. 

Darbaspēks ar augstāko izglītību dominē ķīmisko vielu, farmaceitisko preparātu, kā arī 

datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā. No pakalpojumu nozarēm izglītotāko 

darbaspēku piesaista informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, transporta un loģistikas, 

banku un finanšu sektora, kā arī profesionālo un zinātnisko pakalpojumu jomas. 

(Plānošanas reģionu…, 2013). Attīstoties informācijas tehnoloģijām, aizvien biežāk 

dažādi procesi ražošanā tiek mehanizēti un nākotnē sagaidāms, ka arvien lielāka nozīme 

būs darbinieku produktivitātei, nevis kvantitātei. 
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Avots: autores veidota,  pamatojoties uz  CSP datiem, 2018 

3.11.att./ Fig. 3.11. Iedzīvotāji pēc izglītības līmeņa Latvijas statistikas reģionos 

(tūkst.), 2018/ Population by level of education in statistical regions of Latvia 

(thousands), 2018. 

 

Izglītība un zinātne 

Rīgas pilsētā koncentrējas absolūti lielākā daļa no augstākās izglītības un zinātnes 

potenciāla. Šī potenciāla prasmīga izmantošanas rezultātā Pierīgas reģiona 

uzņēmumiem pastāvīgi tiek piedāvāts profesionāli zinošs un atbilstošas darba prasmes 

apguvis darbaspēks. Lielākais darbaspējas vecumā esošais iedzīvotāju daudzums 

koncentrējas Rīgas pilsētā un Pierīgas reģionā, kas ievērojami atvieglo nepieciešamās 

profesionālās un akadēmiskās izglītības iegūšanu atbilstoši katra cilvēka interesēm un 

spējām. 

Apkopojums par izglītības iestāžu izvietojumu Rīgas pilsētā un Pierīgas reģionā 

redzams 3.12. attēlā. Jaunākiem CSP dati (CSP, 2019) liecina, ka Latvijā kopumā ir 414 

zinātniskās iestādes, t.sk., 48 augstākās izglītības iestādēs (29 augstskolās un 19 

koledžās), kā arī 26 profesionālās izglītības iestādēs (IZM, 2018). Kā redzams 3.12. 

attēlā, gandrīz visas iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kurās veic pētniecību atrodas 

Rīgā un Pierīgas reģionā.     

Pierīgas reģiona ekonomiski aktīvos iedzīvotājus raksturo augstāks izglītības 

līmenis salīdzinājumā ar vidējo valstī, augstāka sabiedriskās dzīves un radošā aktivitāte, 

kas sekmē iedzīvotāju elastīgāku piemērošanos mainīgajiem darba tirgus apstākļiem.  

Viens no būtiskiem faktoriem plānojot uzņēmuma atrašanās vietu ir darba spēka 

esamība, bet vēl svarīgāk to izglītība un tās atbilstība uzņēmuma vajadzībām. Īpaši 

tādiem uzņēmumiem, kas pārstāv viedo uzņēmumu nozares.  
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Avots: Rīgas plānošanas reģions, 2020 

3.12.att./ Fig.3.12. Izglītības iestāžu izvietojums Rīgas pilsētā un Pierīgas reģionā/ 

Placement of educational establishments in Riga and Pieriga region. 

 

Dabas resursi 
Pierīgas reģiona teritorija koncentrē ievērojamas vides vērtības, kas ir unikālas 

ne tikai Latvijā, bet ieņem nozīmīgu vietu Eiropas mērogā. Pludmales, trīs lielo upju - 

Daugavas, Lielupes un Gaujas - satece, seklie piejūras lagūnezeri, plašie purvu masīvi 

Rīgas tuvumā un mežu ekosistēmas veido ainavekoloģisko pamatu Pierīgas reģiona 

vidusdaļā un papildina Pierīgas attīstības potenciālu.  

Pierīgas reģionā ir galvenie dzīvību nodrošinošie un vairāki komerciālie resursi: 

pazemes ūdens krājumi komunālajām vajadzībām, ievērojamas lauksaimniecības 

teritorijas (1/3 no Rīgas pilsētas un Pierīgas reģiona teritorijas) un meža zemes (1/2 no 

Rīgas pilsētas un Pierīgas reģiona teritorijas), ievērojamas ir arī purvu platības. 

Unikāla ir Rīgas līča, 3 lielo upju, ezeru un ūdenskrātuvju sistēma, kas ļauj veidot 

iekšējos ūdensceļus. Derīgie izrakteņi – ģipšakmens, kūdra, smilts – grants, dolomīts, 

ārstniecības dūņas un ūdeņi piemēroti komerciālai izmatošanai (Plānošanas reģionu…, 

2013). 

Uzņēmējiem izvēlotes vietu, kur plānot sava uzņēmuma atrašanos kā vēl viens 

būtisks arguments ir Pierīgas reģiona dabas resursi, piemēram, tūrisma, būvmateriālu 

ražošanas u.c. nozaru uzņēmumiem.  

 

Finanšu resursu pieejamība un ietekmējošie faktori 

Ekonomiskās aktivitātes atšķirības atspoguļojas arī novadu pašvaldību budžetos. 

Pašvaldību nodokļu ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju variē plašā amplitūdā, no 319 eiro 

Zilupes novadā līdz 1298 eiro Garkalnes novadā (CSP, 2019) (skat. 3.13. att.). Turklāt 

vērojama tendence, ka mazo novadu pašvaldību nodokļu ieņēmumi uz vienu 

iedzīvotāju ir vidēji par 10–20% zemāki nekā vidēji lielo novadu un lielo novadu 

pašvaldībās.  

Rīgas pilsētas un Pierīgas reģiona finanšu resursu galvenie veidi ir pašvaldību 

budžeti, valsts atbalsts, t.sk. ES fondu finansējums un privātās investīcijas. Investīciju 

iespējas nosaka vairāki apstākļi - Valsts investīcijas nosaka valsts finanšu situācija, 

maksājumu bilance, ārējais parāds, valsts starptautiskās saistības; pašvaldībām – tās ir 

budžeta veidošanās īpatnības un ieņēmumu izpilde, aizņemšanās iespējas, maksājumi 
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par kredītiem; privātajam – banku kreditēšanas iespējas, pašu investējamais kapitāls; 

ES – attiecīgās programmas investīciju atbalstam, līdzfinansēšanas nosacījumi, valsts 

un ES atbalsta prioritātes. (RPR Ekonomikas profils, 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Avots: Kas nosaka Latvijas pašvaldību budžeta izdevumu atšķirības? 2019 

3.13.att./ Fig.3.13. Nodokļu ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju Latvijas pašvaldībās, 

euro, 2019/ Tax revenue per capita in Latvia's municipalities, euro, 2019. 

 

Arī uzņēmējdarbības aktivitāte nav vienmērīga visos novados, bet koncentrējas 

reģionu centros un iedzīvotāju skaita ziņā lielos novados. Valsts ieņēmumu dienesta 

statistika liecina, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju skaits uz 1000 

iedzīvotājiem visaugstākais ir republikas pilsētās un lielos novados, gandrīz par 

trešdaļu pārsniedzot mazo novadu rādītāju (Kas nosaka..., 2019).  Turklāt vērojama 

tendence, ka mazo novadu pašvaldību nodokļu ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju ir vidēji 

par 10–20% zemāki nekā vidēji lielo novadu un lielo novadu pašvaldībās. Pašvaldību 

konsolidētā budžeta ieņēmumi 2020. gadā veidoja 2 818,3 milj. euro, kas ir par 102.9 

milj. euro jeb 3.5% mazāk kā 2019. gadā (Valsts kase, 2020). Izvērtējot Pierīgas 

reģiona tendences – nelielu ekonomikās aktivitātes palielināšanos no 71.2% 2018. 

gadā uz 72.4% 2020. gadā un vidējās darba samaksas pieauguma no 945 euro 2018. 

gadā uz 1108 euro 2020. gadā, jāsecina, ka vērtētie IIN ieņēmumi Pierīgas reģionu 

pašvaldības ir samazinājušies par 1.04% un pastāvīgo iedzīvotāju skaits 2020. gadā arī 

ir samazinājiem par 1.02% (VRAA, 2020).  

Pašvaldību budžeti ir galvenais finanšu resurss vietējās pašvaldības funkciju 

veikšanai. Visā Latvijas teritorā pastāv būtiskas atšķirības vietējo pašvaldību budžeta 

ieņēmumos uz 1 iedzīvotāju. Atskaitot valsts budžeta transfertus, vietējo pašvaldību 

galvenais ieņēmumu avots ir nodokļu ieņēmumi, kuros galveno daļu veido pašvaldībā 

dzīvojošo iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Lielākā daļa Rīgas pilsētas un Pierīgas 

reģiona novadu pašvaldību IIN ieņēmumos uz 1 iedzīvotāju ir ar labākajiem rādītājiem 

Latvijā, kas ir saistīts ar augstāku ekonomisko aktivitāti un atalgojuma līmeni 

salīdzinājumā ar citiem reģioniem. (skat. 3.5. tabulu). No 30 novadiem 14 novadu 

vērtētie  ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 2018. gadā bija ar negatīvu tendenci. Novadi ar 

augstākajiem IIN ieņēmumiem pašvaldību budžetos izceļas vistuvāk Rīgas pilsētai 

esošie novadi -  Ādažu, Babītes, Carnikavas, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Stopiņu 

novadi, virs 10 milj. euro, ka arī Pierīgas reģiona pilsētas un to novadu teritorijas – 

Ogre, Salaspils, Sigulda un Tukums, visaugstākie ieņēmumi ir Mārupes novadā vairāk 

kā 27. milj. euro.  

Būtiska daļa no valsts budžetā centralizētajiem nodokļu maksājumiem tiek 

izmantota valsts nozīmes infrastruktūras attīstībai (autoceļi, dzelzceļi u.c.), kas tieši 

ietekmē visu plānošanas reģionu attīstību. Tāpat arī sociālā kapitāla attīstība – 
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investīcijas zinātnē, izglītībā, veselībā u.c. stratēģiskās jomās, tieši vai pastarpināti 

veicina visu reģionu attīstību. 

ES fondu finansējums ir būtisks finanšu resurss, kas pieejams gan komersantiem, 

gan pašvaldībām, gan valsts institūcijām. Uzņēmējiem kā būtiskākais faktors plānojot 

uzņēmuma atrašanās vietus ir tieši sakārtotā infrastruktura, jo citus faktorus, kā 

darbaspēku var piesaistīt no blakus reģoniem, dabas resursus atvest no citiem 

reģioniem. 

 

3.5.tabula/ Table 3.5.  

Rīgas un Pierīgas reģiona pašvaldību budžeta ieņēmumi, 2018/ 

Budget revenues of municipalities of Riga and Pieriga regions, 2018 
 

Novadi 

Vērtētie IIN 

ieņēmumi  

pašvaldībām, euro 

Pastāvīgo 

iedzīvotāju 

skaits 

Vērtētie  

ieņēmumi uz 1 

iedzīvotāju, euro 

Novirze no  

aritmētiskā 

vidējā 

Alojas novads 2 37 77 48 50 48 4 71 -  2 83 

Ādažu novads 11 96 90 89 1 16 84 10 24 2 70 

Babītes novads 13 15 66 94 1 11 59 11 79 4 25 

Baldones novads 4 32 76 99 57 52 7 52 -   2 

Carnikavas novads 10 30 44 05 92 08 11 19 3 65 

Engures novads 5 95 59 81 74 41 8 00 46 

Garkalnes novads 12 96 33 56 88 79 14 60 7 06 

Ikšķiles novads 10 48 81 90 99 88 10 50 2 96 

Inčukalna novads 5 76 22 88 81 11 7 10 -    44 

Jaunpils novads 1 61 40 38 24 18 6 68 -     87 

Jūrmala                                  62 23 82 90 5 70 44 10 91 3 37 

Kandavas novads 4 38 30 23 84 73 5 17 -   2 37 

Krimuldas novads 3 59 88 48 51 94 6 93 -   61 

Ķeguma novads 4 00 96 09 57 74 6 94 -    60 

Ķekavas novads 24 89 44 34 2 37 16 10 50 2 95 

Lielvārdes novads 7 04 66 42 1 04 17 6 76 -  78 

Limbažu novads 9 99 46 35 1 74 68 5 72 -    1 82 

Mālpils novads 2 59 99 54 36 02 7 22 -  33 

Mārupes novads 27 36 63 32 2 12 29 12 89 5 35 

Ogres novads 25 42 54 94 3 53 57 7 19 -    35 

Olaines novads 15 80 43 92 2 01 76 7 83 29 

Rīga                                     6 80 79 30 74 70 10 64 9 71 2 17 

Ropažu novads 5 05 87 91 74 36 6 80 -   74 

Salacgrīvas novads 4 74 84 05 80 24 5 92 -     1 63 

Salaspils novads 19 19 31 01 2 37 07 8 10 55 

Saulkrastu novads 6 02 21 85 62 85 9 58 2 04 

Sējas novads 1 81 85 08 23 52 7 73 19 

Siguldas novads 15 28 95 74 1 83 90 8 31 77 

Stopiņu novads 11 06 50 60 1 09 43 10 11 2 57 

Tukuma novads 18 54 54 72 3 03 43 6 11 -   1 43 

Kopā 15 91 53 60 39 2 10 97 42 754.4 

 Avots: autores veidota, pamatojoties: Iedzīvotāju skaits - PMLP dati. Pašvaldību budžeta ieņēmumi - 

VARAM dati, 2018 
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Ekonomiskā attīstība un aktivitāte 

Pierīgas reģions ir Latvijas ekonomikas virzītājspēks. LR Ekonomikas ministrijas 

(turpmāk- LR EM) ziņojumā par uzņēmējdarbības vidi teikts, ka saskaņā ar CSP 2018. 

gada provizoriskiem datiem Latvijā bija 175587 ekonomiski aktīvie individuālie 

komersanti un komercsabiedrības (t.sk. zemnieku, zvejnieku saimniecības un fiziskas 

personas – saimnieciskās darbības veicējas), no kuriem 99.6% atbilda mazo un vidējo 

uzņēmumu (turpmāk - MVU) kategorijai. Latvijā ekonomiski aktīvo MVU sadalījums: 

mikro uzņēmumi – 89.6%, mazie uzņēmumi – 8.9%, vidējie uzņēmumi – 1.5%. Būtisks 

ekonomisko aktivitāti raksturojošs rādītājs ir ekonomiski aktīvo komersantu un 

komercsabiedrību (tai skaitā zemnieku, zvejnieku saimniecību un fiziskas personas, 

kuras veic saimniecisko darbību) skaits uz 1000 iedzīvotājiem. Rādītāji Latvijā ir 

konstanti palielinājušies, pēdējo 10 gadu laikā no 17 – 2001. gadā līdz 87 Rīgas pilsētā 

un 50 Pierīgas reģionā, vidēji visa Latvijā tas bija 54 komersantu skaits uz 1000 

iedzīvotājiem 2018. gadā  (CSP, 2018).  

Ekonomisko aktivitāti raksturo ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistisko 

vienību skaits un to izmaiņas laika gaitā. Pēc CSP datiem 2018. gadā darbojās  

ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību Rīgas pilsētā 73.6 tūkst. un Pierīgas 

reģionā – 31 tūkst. Ekonomiskās aktivitātes novērtēšanai svarīgs ir statistikas vienību 

sadalījums atbilstoši komercdarbības formām. 2015. gadā valstī komercsabiedrības bija 

93.8 tūkst., to skaits 2018. gada bija palielinājies līdz 96.5 tūkst. Rīgas pilsētā un 

Pierīgas reģionā 2018. gadā darbojās 104.6 tūkst. komercsabiedrību, kas veido 59.6% 

no ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību kopskaita Latvijā.  Vērtējot 

Pierīgas reģionu novadu griezumā redzams, ka lielākā ekonomiskā aktivitāte notiek 

tuvāk Rīgai, tādos novados kā Ādaži, Babīte, Garkalne, Ķekava, Mārupe, Ogre, Olaine, 

Salaspils, Stopiņi u.c., kas skaidrojams ar šo novadu salīdzinoši lielo iedzīvotāju skaitu, 

nelielo attālumu līdz Rīgai, atbilstoša darbaspēka pieejamību un sakartoto infrastruktūru 

(skat. 3.6. tabulu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

3.6.tabula/ Table 3.6.  

Rīgas un Pierīgas reģiona novadu ekonomiskā aktivitāte, 2018/ 

Economic activity of the municipalities of Riga and Pieriga, 2018 
 

Reģioni, novadi 

Pavisam 

(tirgus 

sektors) 

Fiziskas 

personas – 

saimn. 

darbības 

veicējas 

Zemnieku 

un 

zvejnieku 

saimn. 

Indiv. 

komerc. 

Komerc. 

sab. 

(tirgus 

sektors) 

Valsts 

budžeta 

iestādes 

Pašvaldību 

budžeta 

iestādes 

Latvija 175587 59683 9961 6570 96551 222 669 

Rīgas reģions 73645 17113 54 1540 53641 167 3 

Pierīgas reģions 31011 10648 1434 1016 17411 11 217 

Rīga 73645 17113 54 1540 53641 167 3 

Jūrmala 3805 1530 4 107 2097 2 42 

Alojas novads 405 180 103 11 106 - 2 

Ādažu novads 1050 303 10 18 710 - 2 

Babītes novads 1104 294 7 14 778 - 2 

Baldones novads 378 113 8 19 233 - 2 

Carnikavas novads 628 258 2 22 334 - 3 

Engures novads 558 187 46 43 276 - 9 

Garkalnes novads 899 282 7 17 579 - 1 

Ikšķiles novads 933 318 29 21 551 1 3 

Inčukalna novads 436 152 5 23 251 - 3 

Jaunpils novads 165 63 51 4 46 - 4 

Kandavas novads 634 279 138 27 181 1 2 

Krimuldas novads 419 138 59 14 204 - 2 

Ķeguma novads 420 146 66 17 184 - 2 

Ķekavas novads 2111 612 16 56 1399 - 24 

Lielvārdes novads 655 234 40 27 339 - 3 

Limbažu novads 1549 676 206 65 569 - 2 

Mālpils novads 276 98 30 11 136 - 4 

Mārupes novads 2483 570 11 31 1838 1 2 

Ogres novads 2663 984 168 95 1380 - 16 

Olaines novads 1143 336 12 33 731 1 13 

Ropažu novads 459 146 18 12 276 - 2 

Salacgrīvas novads 684 258 96 39 274 - 4 

Salaspils novads 1604 548 7 40 968 2 22 

Saulkrastu novads 563 219 5 17 294 - 3 

Sējas novads 173 56 9 5 101 1 2 

Siguldas novads 1760 630 62 55 984 2 1 

Stopiņu novads 1020 251 9 21 727 - 6 

Tukuma novads 2034 787 210 152 865 - 34 

Avots: autores veidota, pamatojoties: VRAA aprēķini, izmantojot CSP un PMLP datus, 2018 

 

Infrastruktūras raksturojums 

Rīgas pilsēta un Pierīgas reģions vienlaikus ir starptautiskais un valsts iekšējais 

pasažieru un kravu transporta krustpunkts. Pierīgas reģionā krustojas Eiropas 

transporta maršruti un nozīmīgākās valsts un reģiona pasažieru un preču transporta 
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plūsmas. Pierīgas reģiona teritoriju šķērso gandrīz visi valsts galvenie autoceļi un 

svarīgākās dzelzceļa līnijas, reģionā atrodas starptautiskā lidosta „Rīga”, vairāki mazie 

lidlauki, Rīgas osta un četras mazās ostas (3.14.attēls).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avots: Rīgas plānošanas reģions, 2020 

3.14.att./ Fig.3.14. Transporta infrastruktūra Pierīgas reģionā/ Transport 

infrastructure in Pieriga reģions. 

 

Pierīgas reģiona autoceļu tīkla pamatelementi ir no Rīgas izejošie valsts galvenie 

un reģionālie autoceļi. Svarīgākais Pierīgas reģionu šķērsojošais starptautiskais 

transporta koridors ir TEN-T tīkla Austrumu - Rietumu koridors. Galvaspilsēta Rīga ir 

reģiona galvenais starptautiskais transporta mezgls, kur Austrumu - Rietumu koridors 

krustojas ar „Via Baltica” koridoru. Rīga ir arī reģiona pasažieru transporta plūsmu 

krustpunkts. Lielu ietekmi uz uzņēmējarbības attītsību vairāku reģiona novadiem 

pavērs arī plānotais Rail Baltica projekts. Rail Baltica ir jauns dzelzceļa infrastruktūras 

projekts, kā mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā. Šis ir viens no 

Eiropas Savienības transporta tīklu prioritārajiem projektiem. 

 
3.3 Pierīgas reģiona konkurētspējas analīze viedās ekonomikas attīstības 

plānošanai/ Competitiveness analysis of the Pieriga region for smart economic 

development planning 

 

Lai attīstītu viedo ekonomiku, ir jānosaka reģiona stiprās puses un 

konkurētspējīgās priekšrocības, kas ļauj radīt inovācijas un attiecīgi celt saražotās 

produkcijas pievienoto vērtību. Būtiski, ka viedā ekonomika attiecas ne vien uz augsti 

tehnoloģiskām inovācijām, bet arī “netehnoloģiskām” inovācijām. Piemēram, inovatīvs 

tūrisma produkts vai prece ar augstu dizaina radītu pievienoto vērtību ir vienlīdz 

nozīmīga viedās ekonomikas sastāvdaļa kā augsti tehnoloģiski produkti, jo viedā 

ekonomika ir intelektuālā īpašuma izmantošana produkta vērtības paaugstināšanai.  
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Valsts pētījumu programmas “Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, 

pārvaldības un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgspējīgai attīstībai – jaunas 

pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)” projekta „Latvijas 

lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā” visi 

Pierīgas reģiona 28 novadu ekonomiskie rādītāji tika sadalīti 4 grupas - viedie 

iedzīvotāji (skat. 3.8. tabulu), viedie resursi (skat. 3.9. tabulu), viedā pārvalde (skat. 

3.10. tabula) un viedā ekonomika (skat.3.11. tabulu).  Pētījuma laikā tika apkopoti 

Pierīgas reģiona 28 novadu attīstības pamatrādītāji, kas tika izmantoti, lai izvērtētu 

viedās ekonomiskas rādītāju savstarpējo ietekmi, kopumā tika izmantoti 16 no visiem 

19 rādītājiem par katru novadu (EKOSOC-LV 5.2.3 projekta dati) (skat.3.7.tabulu).  

Situācijas attēlošanai, tika apstrādāti Pierīgas reģiona novadu dati, iegūtie rezultāti 

parādīti Pierīgas reģiona novadu ekonomiskā profila datu sadalījuma tabulā (skat. 3.12. 

tabulu). Aprēķinos par pamatu tika ņemti viedās ekonomikas rādītāji un pamatojoties uz 

iegūtajiem rezultātiem izveidots Pierīgas reģiona novadu ekonomiskā profila datu 

klasteru sadalījums (skat. 3.13. tabulu). Darba autores pētījumu rezultāti ir publicēti 

vairākos zinātniskajos rakstos (skat. 7. lpp) un ziņojusi starptautiskās un nacionālās 

zinātniskās konferencēs (skat. 9. lpp).  

 

3.7. tabula/ Table 3.7.  

Viedās ekonomikas pamatrādītāju raksturojums/ Description of the key indicators 

for the smart economy 
 

 Viedie resursi 

Lauksaimniecības zemju īpatsvars, % 

Mežu īpatsvars, % 

Minerālresursi, tūkst. m3, 2013 

LAD izmaksas, 2015, EUR 

Kopējais autoceļu tīkla blīvums (km/ km2, RAIM apr.) 

 Viedie iedzīvotāji 

Augstāko izglītību ieguvušo īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā, % 

Nodarbināto primārā sektorā īpatsvars kopējā nodarbināto skaitā, % 

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars kopējā bezdarbnieku skaitā, % 

NVO uz 1000 iedz.  

 Vieda ekonomika 

Inovatīvo uzņēmumu īpatsvars kopējā uzņēmumu skaitā, % 

Inovatīvo uzņēmumu apgrozījuma īpatsvars kopējā apgrozījumā, % 

Inovatīvo uzņēmumu darbinieku īpatsvars kopējā nodarbināto skaitā, % 

Inovatīvo uzņēmumu apgrozījums uz 1 darbinieku, EUR 

Pašnodarbināto skaits uz 1000 iedzīvotājiem 

 Viedā pārvaldība 

ES fondu finansējums (ERAF_ESF_KF) EUR uz 1000 iedzīvotajiem, 2014 

ES atbalsts (ELGF_ELFLF_ZF) EUR uz 1000 iedzīvotajiem, 2014 

Vēlētāju aktivitāte %, 2013.gada pašvaldību vēlēšanas 

Novada e-Indeksa izmaiņas, 2014-2015 

NGA zona (Platjoslas interneta sakaru pieejamība) 

Avots: VPP EKOSOC- LV metodoloģija 

Pierīgas reģiona sociāli ekonomisko, tehnoloģisko un zinātnisko attīstību nosaka 

valsts, starpvalstu un Eiropas nozīmes attīstības centrs – Rīgas pilsēta ar tās 

aglomerāciju. Reģiona funkcionālā telpa ievērojami pārsniedz reģiona robežas, kas 

reģiona saimnieciskajā un apdzīvojuma telpiskajā struktūrā iekļauj arī apkārtējo reģionu 

teritorijas. Reģiona stratēģiski nozīmīgā atrašanās vieta, augstā iedzīvotāju piesaistes 

spēja un salīdzinoši lielā tirgus ietilpība veido reģiona ekonomisko potenciālu un sekmē 

nacionālo izaugsmi. Rīgas pilsēta koncentrējas valsts nozīmīgākie kultūras, izglītības, 
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zinātnes, sporta, veselības aprūpes, kā arī transporta infrastruktūras objekti. Pierīgas 

reģiona novadu viedo iedzīvotāju rādītāji (cilvēki ar augstāko izglītību, nodarbināto 

skaits primārajā sektorā un ilgstošie bezdarbnieki) apkopoti 3.8. tabulā. Apkopotie dati 

parāda, ka teritorijās, kurās novērojama augsta uzņēmējdarbības aktivitāte vai 

uzņēmumi ar augstu pievienoto vērtību, ir augstāks rādītājs cilvēki ar augstāko izglītību 

un zemāki nodarbināto skaits primārajā sektorā un ilgstošie bezdarbnieki, tie ir: Ādažu, 

Babītes, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Ķekavas, Mārupes, Olaines, 

Salaspils, Saulkrastu un Stopiņu novados.   

 

3.8.tabula/ Table 3.8. 

Pierīgas reģiona viedo iedzīvotāju raksturojums, 2018/ 

Characteristics of the smart population of the Pieriga region, 2018 
 

Pierīgas reģiona 

novadi 

Augstāko izglītību 

ieguvušo īpatsvars, 

% 

Nodarbināti primārā 

sektorā īpatsvars 

kopējā nodarbināto 

skaitā, % 

Ilgstošo bezdarbnieku 

īpatsvars kopējā 

bezdarbnieku skaitā,% 

Ādažu novads 3.,9 2.1 11.5 

Alojas novads 11.4 20.8 43.4 

Babītes novads 34.7 2.5 11.4 

Baldones novads 22.5 4.8 11.5 

Carnikavas novads 34.4 2.13 17.2 

Engures novads 18.8 6.7 16.6 

Garkalnes novads 41.0 1.2 14.3 

Ikšķiles novads 35.2 2.5 8.1 

Inčukalna novads 20.1 4.3 35.4 

Jaunpils novads 11.9 27.3 23.5 

Kandavas novads 13.8 13.1 41.0 

Krimuldas novads 18.1 11.7 31.8 

Ķeguma novads 18.4 9.6 25.9 

Ķekavas novads 30.1 2.2 9.2 

Lielvārdes novads 18.8 7.2 16.7 

Limbažu novads 16.4 9.9 42.3 

Mālpils novads 17.6 8.1 20.2 

Mārupes novads 38.8 3.5 8.3 

Ogres novads 21.9 4.7 13.1 

Olaines novads 20.9 1.7 19.5 

Ropažu novads 19.3 4.2 12.6 

Salacgrīvas novads 14.2 9.3 28.3 

Salaspils novads 25.0 1.3 15.5 

Saulkrastu novads 25.6 2.8 14.0 

Sējas novads 18.7 8.4 28.6 

Siguldas novads 25.0 4.1 22.4 

Stopiņu novads 29.3 1.0 17.1 

Tukuma novads 16.7 9.2 24.4 

Avots: autores veidota, pamatojoties uz LURSOFT datiem, 2018 

 

Objektīvās Pierīgas reģiona pozīcijas Latvijā nosaka reģiona specializāciju – 

valsts mēroga pakalpojumu sniegšanā – izglītības, veselības aizsardzības, valsts 

pārvaldes, finanšu, tirdzniecības jomās. Ir vairākas nozares, kuru lokalizācijai nav 

izteikts galvaspilsētas efekts, bet kas veidojušās vēsturiski, piemēram, kokapstrāde, 

ķīmiskā rūpniecība, metālapstrāde, tūrisma uzņēmējdarbība, kas saistīti ar pieejamo 

resursu esamību noteiktās teritorijās. Pierīgas reģiona viedo resursu rādītāji 

(lauksaimniecībā izmantojamā zeme, mežu īpatsvars, minerālresursi un kopējais 

autoceļu tīklu blīvums) apkopoti  3.9. tabulā. Apkopotie dati parāda, ka visās teritorijās 
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ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme un  meži, kā arī minerālresursi, izņemot dažus 

novadus, kuros minerālresursu nav vispār (Ādažu, Carnikavas, Saulkrastu un Sējas 

novados), kas kalpo par pamatu dažādu citu ražošanas nozaru attīstībai. Tomēr jebkuras 

nozares attīstībai svarīgs radītājs ir autoceļu tīkla esamība, šis rādītājs augsts ir gandrīz 

visās teritorijās, visaugstākais rādītājs ir Saulkrastu novadā, īpaši augsti radītāji ir 

Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiless, Mārupe, Salaspils un Stopiņu novados, bet 

viszemākie tie ir Alojas un Olaines novados.    

 

3.9.tabula/ Table 3.9. 

Pierīgas reģiona viedo resursu raksturojums, 2018/ 

Characterisation of smart resources in the Pieriga region, 2018 
 

Pierīgas reģiona novadi 

Lauksaim 

niecības zemju 

īpatsvars, % 

Mežu 

īpatsvars, % 

Minerāl 

resursi, tūkst. 

m3 

Kopējais 

autoceļu tīkla 

blīvums, % 

Ādažu novads 0.9 0.5 0 1.2 

Alojas novads 0,8 0.5 887.0 0.7 

Babītes novads 0.6 0.4 206.4 0.9 

Baldones novads 0.7 0.6 110.2 0.9 

Carnikavas novads 0.7 0.6 0 2.0 

Engures novads 0.8 0.6 1290.8 0.8 

Garkalnes novads 0.4 0.7 6466.9 1.4 

Ikšķiles novads 0.7 0.5 1858.8 1.4 

Inčukalna novads 0.7 0.6 594.2 1.1 

Jaunpils novads 1.0 0.4 52.9 1.0 

Kandavas novads 0.9 0.4 14048.8 0.9 

Krimuldas novads 0.9 0.4 2975.4 0.9 

Ķeguma novads 0.8 0.6 2856.3 0.8 

Ķekavas novads 0.6 0.5 3522.7 1.0 

Lielvārdes novads 0.9 0.3 522.9 1.3 

Limbažu novads 0.8 0.5 1234.7 1.1 

Mālpils novads 0.9 0.5 147.3 1.1 

Mārupes novads 0.9 0.3 2014.3 1.8 

Ogres novads 0.9 0.5 5941.3 1.1 

Olaines novads 0.8 0.6 304.9 0.7 

Ropažu novads 0.7 0.6 15744.7 0.9 

Salacgrīvas novads 0.7 0,6 2060.8 0.9 

Salaspils novads 0.5 0.4 6662.1 1.4 

Saulkrastu novads 0.6 0.6 0 4.8 

Sējas novads 0.8 0.6 0 0.8 

Siguldas novads 0.8 0.5 2121.5 1.1 

Stopiņu novads 0.5 0.5 141.4 1.7 

Tukuma novads 0.9 0.4 14526.1 0.9 

Avots: autores veidota, pamatojoties uz LURSOFT datiem, 2018  

 

Pierīgas reģions koncentrē valstiski nozīmīgu transporta, enerģētikas, vides, 

sakaru un informātikas infrastruktūru. Īpaša nozīme ir transporta infrastruktūrai – Rīgas 

osta, lidosta, dzelzceļi, autoceļi, enerģētikas infrastruktūra, gāzes vadi un pazemes 

krātuves. Investīcijas infrastruktūrā ir nozīmīgas valsts konkurētspējas palielināšanai un 

investīciju piesaistei. Ir nepieciešamība plānot infrastruktūras investīcijas ne tikai 

saistībā ar atsevišķu uzņēmumu vai nozaru attīstības plāniem, bet kompleksi aptverot 

dažādas papildinošas nozares. Atbalstošā infrastruktūra ir atkarīga no vietas un 

investora prasībām un tās var atšķirties. 

Pierīgas reģiona viedās pārvaldes rādītāji (ES fondu finansējums un ES atbalsts uz 

1000 iedzīvotājiem, vēlētāju aktivitāte, novada e-Indeksa izmaiņas, % un NGA zona) 
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apkopoti 3.10. tabulā. Dati parāda visaugstākos rādītājus ES fondu finansējums un ES 

atbalsts uz 1000 iedzīvotājiem- Alojas, Inčukalna, Mārupes, Ropažu, Saulkrastu un 

Stopiņu novados. Vēlētāju aktivitāte visos novados bijusi vienāda, savukārt novada e- 

indeksa izmaiņas bijušas ļoti atšķirīgas no 115% Alojas novadā līdz – 22% Inčukalna 

novadā. NGA zona pārsvarā visos novados ir 1 vai 0.5 robežās, izņemot Ādažu un 

Stopiņu novadus - 2, Jaunpils un Sējas novados - 0.     

 

3.10. tabula/ Table 3.10.  

Pierīgas reģiona viedās pārvaldes raksturojums, 2018/ 

Description of the smart management of the Pieriga region, 2018 
 

Pierīgas reģiona 

novadi 

ES fondu 

finansējums 

(ERAF_ESF_KF) 

EUR uz 1000 iedz. 

ES atbalsts 

(ELGF_ELFL

F_ZF) EUR uz 

1000 iedz. 

Vēlētāju 

aktivitāte 

pašvaldību 

vēlēšanās,% 

Novada e-

indeksa 

izmaiņas, 

% 

NGA 

zona 

Ādažu novads 915549 366316 45 16 2 

Alojas novads 1227372 3331471 49 115 0.5 

Babītes novads 3159306 374574 44 47 1 

Baldones novads 840036 314484 45 21 1 

Carnikavas novads 908007 128766 52 26 1 

Engures novads 444278 993499 44 17 1 

Garkalnes novads 113019 48675 52 19 1 

Ikšķiles novads 913792 250182 51 18 1 

Inčukalna novads 3924477 129402 45 -22 1 

Jaunpils novads 152316 7261915 45 28 0 

Kandavas novads 1331141 1884321 44 -7 0.5 

Krimuldas novads 166119 2427684 52 35 1 

Ķeguma novads 386088 1388203 47 -18 1 

Ķekavas novads 772894 173841 49 9 1 

Lielvārdes novads 409321 837121 46 25 1 

Limbažu novads 979490 1726744 40 -5 1 

Mālpils novads 145078 1768176 37 -11 1 

Mārupes novads 2951158 369938 48 -1 1 

Ogres novads 1403267 758001 42 5 0.5 

Olaines novads 949094 172058 48 1 1 

Ropažu novads 1008109 311698 50 95 1 

Salacgrīvas novads 822287 1709465 39 24 1 

Salaspils novads 1445939 219718 48 38 1 

Saulkrastu novads 1529361 951836 46 12 1 

Sējas novads 376907 1989269 51 0 0 

Siguldas novads 727982 469338 46 39 0.5 

Stopiņu novads 2076750 247563 50 0 2 

Tukuma novads 1308391 1934721 35 3 0.5 

Avots: autores veidota, pamatojoties uz LURSOFT datiem, 2018 

 

Pierīgas reģiona viedās ekonomikas rādītāji (inovatīvi uzņēmumi,  inovatīvo 

uzņēmumu  apgrozījums, inovatīvo uzņēmumos darbinieku skaits, apgrozījums uz 1 

darbinieku, pašnodarbināto skaits uz 1000 iedzīvotājiem) apkopoti 3.11. tabulā. 

Visaugstākie rādītāji Rīgas tuvējos novadu teritorijās – Ādažu, Babītes, Carnikavas, 

Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas novados, savukārt viszemākie rādītāji – Engures, Jaunpils 

un Kandavas novados. 
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3.11.tabula/ Table 3.11.  

Pierīgas reģiona viedās ekonomikas raksturojums, 2018/ 

Characteristics of the smart economy of the Pieriga region, 2018 
 

Pierīgas reģiona 

novadi 

Inovatīvo 

uzņēmumu 

īpatsvars 

kopējā 

uzņēmumu 

skaitā, % 

Inovatīvo 

uzņēmumu  

apgrozījuma 

īpatsvars 

kopējā 

apgrozījumā, 

% 

Inovatīvu 

uzņēmumu  

darbinieku 

īpatsvars 

kopējā 

nodarbināto 

skaitā, % 

Apgrozījums 

uz 1 

darbinieku, 

EUR 

Pašnodarbināto 

uz 1000 iedzīv. 

Ādažu novads 31.5 1.1 20.2 95 19.1 

Alojas novads 18.6 2.3 11.6 1776 40.5 

Babītes novads 29.9 8.7 13.9 32589 20.9 

Baldones novads 22.5 4.3 11.9 13494 16.5 

Carnikavas novads 33.2 21.2 26.1 29748 21.2 

Engures novads 12.6 2.4 5.6 18930 21.4 

Garkalnes novads 34.8 6.5 21.7 22306 24.0 

Ikšķiles novads 31.1 10.5 20.1 17847 31.9 

Inčukalna novads 21.9 1.2 6.6 25681 12.2 

Jaunpils novads 13.6 10.0 9.0 64350 17.8 

Kandavas novads 11.9 1.2 3.8 8275 26.4 

Krimuldas novads 18.1 2.2 7.4 11963 24.6 

Ķeguma novads 26.3 5.7 12.2 16688 21.7 

Ķekavas novads 32.3 2.4 7.5 25810 19.9 

Lielvārdes novads 17.9 15.0 17.1 39049 22.1 

Limbažu novads 18.1 6.6 11.1 5020 41.1 

Mālpils novads 19.1 3.6 8.9 9016 22.1 

Mārupes novads 31.4 11.4 20.6 912 20.0 

Ogres novads 27.8 11.9 19.9 24168 23.4 

Olaines novads 26.9 30.9 32.9 59929 11.4 

Ropažu novads 29.3 7.5 14.8 28545 11.9 

Salacgrīvas novads 15.3 2.7 9,9 12907 30.5 

Salaspils novads 23.0 8.6 17.8 25136 13.8 

Saulkrastu novads 26.4 3.7 19.5 10384 21.5 

Sējas novads 17.4 3.9 12.9 15335 18.4 

Siguldas novads 28.6 6.7 17.5 17709 24.2 

Stopiņu novads 24.4 2.0 8.3 28936 16.5 

Tukuma novads 16.4 2.8 10.7 16319 20.3 

Avots: autores veidota, pamatojoties uz LURSOFT datiem, 2018 

 

Pamatojoties uz Pierīgas reģiona plānošanas dokumentiem (skat. 2. nodaļu) 

attīstības virzienam ir jābūt pārdomātai reģiona specializācijai, kura ietver attīstības 

procesu, identificējot konkurētspējīgās priekšrocības, nosakot stratēģiskās prioritātes un 

izmantojot viedu politiku palielinātu uz zināšanām balstītu attīstības potenciālu reģionā.  

Tradicionāli noteiktajā viedās specializācijas shēmā galvenokārt fokusējas uz 

ilgtspējīgas tehniskās infrastruktūras un zināšanu ietilpīgas ekonomikas attīstību, t.i. 

lietpratīgu enerģijas ieguvi un patēriņu, augsti attīstītām informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijām, zināšanu ietilpīgu zaļo ekonomiku, medicīnu, inženieriju. Tas raksturo 

vispārējos principus viedai specializācijai, tomēr tajā lielā mērā iztrūkstošs ir uzsvars uz 

reģionam atbilstošu  un piemērotu attīstību un sadarbības augsto nozīmību dažādās 

jomās, piemēram, ar izglītības un zinātniskajām institūcijām, ar vietējiem uzņēmējiem, 

blakus esošajiem novadiem utt.. 

Pamatojoties uz to, ka tradicionālie par attīstības pamatrādītāju noteiktie dati, 

galvenokārt fokusējas uz demogrāfiskiem un ekonomiskiem rādītājiem, objektīvi 

neraksturojot pašvaldību attīstības iespējas un specializācijas potenciālu, pētījuma 
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ietvaros darba autore raksturo rādītājus, kuri nosaka pašvaldību potenciālo attīstību pēc 

viedas ekonomikas attīstību raksturojošajiem kritērijiem.  

 

3.4. Pierīgas reģiona novadu ekonomiskā profila datu analīze pamatojoties uz 

klasteru sadalījumu/ Analysis of the economic profile of the municipalities of the 

Pieriga region based on the breakdown of clusters 

 

Lai veiktu Pierīgas reģiona viedas uzņēmējdarbības attīstības iespēju izvērtējumu, 

būtiski apzināties reģiona pašreizējo situāciju, specifiku un lomu provizorisko nākotnes 

tendenču kontekstā, veikt situācijas izvērtējumu, potenciālu izziņu reģiona, pašvaldību 

un vietu līmenī. Promocijas darba autore pētījuma ietvaros situācijas izvērtējumu 

veikusi reģiona līmenī ar divām pieejām. Viena no tām ietver attīstības pamatrādītāju 

apkopojumu un salīdzinājumu, kas lielā mērā raksturo un vienlaikus tā arī izskaidro 

Pierīgas reģiona novadu pozīcijas valstī un reģionā pēc teritoriju attīstības indeksa. Otra 

- Pierīgas reģiona 28 novadi tika sadalīti 4 grupās pamatojoties uz attīstības 

pamatrādītājiem. 

Darba autore apkopoja VPP EKOSOC- LV pētījuma laikā iegūtos datus un tālāk 

tie tika apstrādāti ar faktoru un klasteru analīzes metodi.  

VPP EKOSOC-LV datu rādītaju kopas tika atlasīti 16 rādītāji, starp kuriem 

korelatīvās sakarības nav būtiskas (Stock, 2002). Iegūtā datu matrica tika pārbaudīta ar 

Bartleta testu (Bartlett's Test of Sphericity) un KMO testu (Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy). Iegūtie pārbaudes rezultāti:  Bartleta tests 

(Sign.=0.000<0.05) un KMO tests  (0.546>0.5) parāda, ka faktoru analīze ir iespējama 

un noderīga turpmākai datu analīzei (skat. 2. pielikumu). 

Izmantojot galveno komponentu analīzes metodi (principal component analysis 

method) tika iegūti 4 kompleksie faktori, kas izskaidro 67,05% kopējās dispersijas. 

Lai atvieglotu komplekso faktoru interpretāciju un uzlabotu modeli tika lietota 

komplekso faktoru rotācija ar Varimax metodi (Varimax method with Kaiser 

Normalization) un tā rezultāts ir parādīts 3.12. tabulā. 

Faktoru analīzē iegūtos kompleksos faktoru interpretācija tika saskaņota ar  VPP 

EKOSOC-LV projekta kopējo koncepciju. Tādejādi, pirmo komplekso faktoru 

interpretājām kā „viedie iedzīvotāji”, kas ir nozīmīgākais faktors (izskaidro 26.5% no 

kopējās dispersijas) un viedai ekonomikai visvairāk atbilstošs. Otrais kompleksis 

faktors tiek interpretēts kā “viedā ekonomika”, kas izskaidro 16.7% no kopējās 

dispersijas. Trešais kompleksais faktors tiek interpretēts ka “viedā pārvalde” (izskaidro 

14.6%) un ceturtais kompleksis faktors - “viedie resursi” (izskaidro 9.2%).  Faktoru 

analīze parāda, ka viedo ekonomiku ietekmē inovatīvo uzņēmumu apgrozījums un 

darbinieku skaits, kā arī apgrozījums uz 1 darbinieku un pašnodarbināto skaits uz 1000 

iedzīvotājiem. Taču viedo ekonomiku ietekmē arī viedie iedzīvotāji kā svarīgākos jāmin 

- augstāko izglītību ieguvušo īpatsvars, inovatīvo uzņēmumu daudzums, ES fondu 

līdzfinansējums un atbalsts EUR uz 1000 iedzīvotājiem, NGA zona u.c. (skat. 3.12. 

tabulu).  
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3.12.tabula/ Table 3.12. 

Pierīgas reģiona novadu ekonomiskā profila datu sadalījums izmantojot faktoru 

analīzi (n=16)/ Breakdown of economic profile data for the municipalities of the 

Pieriga region using factor analysis (n=16) 
 

  

Faktoru analīzes rādītaji  

Komponenti 

1 2 3 4 

Minerālresursi, tūkst. m3  .041 -.153 .078 -.797 

Kopējais autoceļu tīkla blīvums  .276 -.087 .260 .580 

Augstāko izglītību ieguvušo īpatsvars, %  .730 .140 .483 .254 

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars kopējā 

bezdarbnieku skaitā, % 

-.608 -.400 -.289 -.063 

NVO uz 1000 iedzīvotājiem -.003 -.265 .744 .250 

Inovatīvo uzņēmumu īpatsvars kopējā 

uzņēmumu skaitā, % 

.668 .266 .562 .121 

Inovatīvo uzņēmumu apgrozījuma īpatsvars 

kopējā apgrozījumā, % 

.022 .71 .118 .161 

Inovatīvo uzņēmumu darbinieku īpatsvars 

nodarbināto skaitā, % 

.311 .640 .392 .261 

Inovatīvo uzņēmumu  apgrozījums uz 1 

darbinieku, EUR 

-.203 .842 -.080 -.069 

Pašnodarbināto skaits uz 1000 iedzīvotājiem -.412 -.551 .242 .256 

ERAF_ESF_KF, EUR uz 1000 

iedzīvotājiem 

.460 -.129 -.162 .036 

ELGF_ELFLF_ZF, EUR uz 1000 

iedzīvotājiem 

-.907 -.049 -.068 .059 

Vēlētāju aktivitāte % pašvaldību vēlēšanās .149 .282 .645 .008 

Novada e-Indeksa izmaiņas,% -.275 -.013 .625 -.396 

NGA zona .705 -.111 -.061 .170 

Nodarbināti primārā sektorā īpatsvars 

kopējā nodarbināto skaitā, % 

-.938 -.169 -.068 -.046 

 Savstarpēji neatkarīgo grupu sadalījums 

Viedie 

iedzīvotāji  

Viedā 

ekonomika  

Viedā 

pārvalde 

Viedie 

resursi 

Avots: autores veidota, pamatojoties uz LURSOFT datiem 

 

Lai pārliecinātos par iespēju izmantot iegūtos  kompleksos  faktorus Pierīgas 

reģiona novadu klasterizācijai, tika noteikta to statistiskā nozīmība ar dispersijas analīzi 

(ANOVA). Diemžēl, izrādījās, ka 3. kompleksais  faktors  “Viedā pārvalde”  nav 

statistiski nozīmīgs klasteru analīzei (Sign.=0.54>0.05). Līdz ar Pierīgas reģiona novadu 

klasterizācijai tika atlasīti statistiski nozīmīgi 8 sākotnējie faktori no tiem 16, kas tika 

izmantoti faktoru analīzē: Augstāko izglītību ieguvušo īpatsvars, Inovatīvi uzņēmumi, 

Inovatīvo uzņēmumu apgrozījums, Inovatīvo uzņēmuma darbinieki, Apgrozījums uz 1 

darbinieku, Pašnodarbinātie  uz 1000 iedzīvotājiem, ERAF_ESF_KF, EUR uz 1000 

iedzīvotājiem un  ELGF_ELFLF_ZF, EUR uz 1000 iedzīvotājiem. 

Klasteru skaitu noteica izmantojot Elbova likumu (Elbow rull) (Cluster Analysis, 

2000). Šim nolūkam ar izejas datiem tika veikta hierarhiskā klasteru analīze un 

aprēķināti Aglomerācijas koeficienti (Agglomeration Schedule) un uzzīmēts koeficientu 

grafiks (sk.    3.15. att.). 
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Avots: autores veidota, pamatojoties uz LURSOFT datiem 

3.15.att./ Fig.3.15. Aglomerācijas grafika koeficienti saskaņā ar Elbova likumu/ 

Coefficients of Agglomeration Schedule under Elbov's law. 

 

Grafikā redzams, ka kopējais soļu (posmu, stage) skaits ir 27, bet straujākais 

lēciens grafikā ir sācies 23 solī, tādējādi vēlamais klasteru skaits saskaņa ar Elbov 

likumu ir N=27-23=4 klasteri. 

Pierīgas novadu klasterizācijai izmantota k-vidējo metode (k-means method).  

Rezultātā tika iegūti 4 - Pierīgas reģiona novadu klasteri, kas raksturojās ar 

sekojošām klasteru centru faktoru vērtībām (sk. 3.13. tabulu).  

Klasteru analīzes rezultātā Pierīgas reģiona 28 novadi tika sadalīti 4 grupās, 

visaugstākie rādītāji ir 3. grupai (tiešā Pierīgas teritorija), tai seko 4. grupa (Pierīgas 

tuvienes teritorijas), tad - 2. grupa (Centrālās un piekrastes teritorijas), pēdējā ir 1. grupa 

(attālākās teritorijas). Klastera analīze atlasa nozīmīgos rādītājus - augstāko izglītību 

ieguvušo īpatsvars, inovatīvi uzņēmumi, inovatīvo uzņēmumu darbinieki, apgrozījums 

uz 1 darbinieku, pašnodarbināto skaits uz 1000 iedzīvotājiem, ES fondu līdzfinansējums 

un atbalsts EUR uz 1000 iedzīvotājiem (skat. 3.13. tabulu). Pierīgas reģiona novadu 

ekonomiskā profila datu klasteru sadalījuma tabulā apkopotie dati parāda situāciju, ka 

vidējais pašvaldību rādītājs rangā pēc attīstības pamatrādītāju apkopojuma, veido tā 

saucamos līdernovadus, kā izteiktajām Pierīgas reģiona pašvaldībām raksturīgi 

pozitīvāki rādītāji iedzīvotāju skaita izmaiņu datos, bezdarba līmeņa un ienākumu 

nodokļa ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju pašvaldību budžetos. 
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3.13. tabula/ Table 3.13.  

Pierīgas reģiona novadu ekonomiskā profila datu klasteru sadalījums/Distribution 

of economic profile data clusters in the municipalities of the Pieriga regio 
 

Avots: autores veidota, pamatojoties uz LURSOFT datiem 

 

Novadu sadalījums līdzīgo pozīciju klasteros:  

1. Pierīgas tuvējās teritorijas vai līdernovadu teritorijas – Ādažu, Baldones, 

Carnikavas, Engures, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Lielvārdes, Ogres, Olaines, 

Ropažu,  Salaspils,  Saulkrasti un Siguldas novadi;  

2. Tiešās Pierīgas teritorijas  – Babītes, Inčukalna,  Mārupes un Stopiņu novadi;  

3. Centrālās un piekrastes teritorijas – Alojas, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, 

Limbaži,  Mālpils, Salacgrīvas, Sējas un Tukuma novadi; 

4. Attālākās teritorijas – Jaunpils novads. 

Pamatojoties uz klasteru sadalījumu augstākie rādītāji bija četriem tiešās Pierīgas 

reģiona novadiem - Babītes, Inčukalna,  Mārupes un Stopiņu novadiem, tiem raksturīga 

atrašanās vieta blakus Rīgai, svarīgu stratēģisku objektu atrašanās novadu teritorijā, 

piemēram, lidosta “Rīga” (Mārupes novadā), augstāka strādājošo darba samaksa ne tikai 

Latvijā, bet arī Pierīgas reģionā, attiecīgi tas ietekmē pašvaldību ieņēmumus, tie ir 

augstāki salīdzinot ar citiem novadiem Latvijā un Pierīgas reģionā, liels iedzīvotāju 

skaits darbaspējas vecumā un salīdzinoši liels ekonomiski aktīvo tirgus sektora 

statistikas vienību, īpaši – Babīte, Mārupes un Stopiņu novados un tādu uzņēmumu 

darbības jomās, kuras klasificājamas kā viedā uzņēmejdarbība: automobīļu un piekabju 

ražošana (“Leax Baltix” Babītes novads), ķīmisko vielu un produktu ražošana 

(“Sikamor” Inčukalna novads), elektronisko un elektrisko iekārtu ražošana (“Arcus 

Elektonika” Mārupes novads) u.c. 

Kā nākamā klastera grupa seko Pierīgas tuvējās teritorijas vai četrpadsmit 

līdernovadi (Ādažu, Baldones, Carnikavas, Engures, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, 

Lielvārdes, Ogres, Olaines, Ropažu,  Salaspils, Saulkrasti un Siguldas novadi), kuri ir 

samērā atšķirīgi pēc dažādiem ekonomiskiem rādītjiem un citām pazīmēm, piemēram, 

ģeogrāfiskā novietojuma no tuvajam Rīgas pilsētas teritorijām (Ādažu, Carnikavas, 

Ķakavas, Garkalnes, Olaines un Salaspils novadi) līdz tālāk no Rīgas pilsētas 

(Baldones, Engures, Ikšķiles, Ropažu un Saulkrastu novadi), kā arī Pierīgas reģiona 

“nomale” (Lielvārdes novads), vēl šajā klāsterī atrodas divas Pierīgas reģiona lielākās 

pilsētu teritorijas – Ogres un Siguldas novadi. Kā arī pēc strādājošo vidējās darba 

Klāstera numurs Klāsteri 

1 2 3 4 

Rādītāju skaits katrā klasterī 1 9 4 14 

Augstāko izglītību ieguvušo īpatsvars 11.9 16.1 30.7 26.5 

Inovatīvo uzņēmumu īpatsvars kopējā 

uzņēmumu skaitā, % 

14 18 27 27 

Inovatīvo uzņēmumu apgrozījuma 

īpatsvars kopējā apgrozījumā, % 

10.0 3.5 5.8 9.5 

Inovatīvo uzņēmumu darbinieku 

īpatsvars nodarbināto skaitā, % 

9 10 12 18 

Inovatīvo uzņēmumu  apgrozījums uz 1 

darbinieku, EUR 

64350 10811 22030 23797 

Pašnodarbināto skaits uz 1000 

iedzīvotājiem 

18 27 17 20 

ERAF_ESF_KF, EUR uz 1000 

iedzīvotājiem 

152316.3 749208.2 3027922.6 884332.0 

ELGF_ELFLF_ZF, EUR uz 1000 

iedzīvotājiem 

7261914.7 2017783.9 280369.4 428252.5 
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samaksas: augstākie šajā klāsteri Ādažu, Garkalnes, Ķekavas, Olaines un Salaspils 

novados, bet zemākie – Baldones un Saulkrastu novados. Tomēr raksturīgas vairākas 

kopīgas tendences – Rīgas pilsētas tuvums, laba satiksme ar Rīgu un blakus novadu 

teritorijām, sakārtota infrastruktūra, iedzīvotāju skaits un darbaspēka esamība, liels 

uzņēmums skaits novadu vai blakus novadu teritorijās. Kā ļoti pozitīvs faktors šajā 

klāsterī – vērojama vairāku novadu specializācija tieši viedajā uzņēmējdarbībā, 

piemēram, datoru, elektrisko, elektronisko un optisko un citu iekārtu ražošana (“Hansa 

Matrix”, “Satema Baltic” Ogres novads, “Digitec”, “Preco” Lielvārdes novads, 

“Fittero” Ikšķiles novads) un dažādu preču vairumtirdzniecība (“Maxima Latvija”, 

“TSC Duals”, “Promo Cash&Carry”, “SANITEX” u.c. Ķekavas novadā). Kā novads ir 

izteiktu specializāciju ķīmisko vielu un produktu ražošanā – Olaines novads, kurā 

atrodas šīs nozares vadošie uzņēmumi ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas un pasaules 

līmenī – “Biolar”, “Pharmidea”, “Olainfarm” u.c. Šāda novadu specializācija ir 

iespējama, ja tiek novadā attīstīti vairāki sadarbības virzieni, piemēram,  izglītība 

(Olaines koledža, Ogres tehnikums), kur iegūst nepieciešamās prasmes šajā nozarē 

strādājošie. Ļoti svarīgs faktors, ka šo nozaru uzņēmumi nodarbina ievērojamu skaitu 

darbinieku. 

   Kā treša klasteru grupa ir centrālās un piekrastes teritoriju deviņi novadi 

(Alojas, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Limbaži, Mālpils, Salacgrīvas, Sējas un 

Tukuma novadi). Šiem novadiem raksturīga lielas atšķirības ekonomiskos rādītajos, 

piemēram, vienas no zemākajām strādājošo mēnēša vidējām darba samaksām Alojas un 

Kandavas novados, mazs iedzīvotāju skaits, attiecīgi zemi IIN ieņēmumi pašvaldību 

budžetos un neliels aktivo tirgus sektoru vienību skaits. Tomēr teritorijās ir vairāk kā 

citos novados reģistrētas zemnieku un zvejnieku saimniecības. Un šajā klāsterī ietilpst 

divas pilsētas – Limbaži un Tukums un to novadu teritorijas.  

Pēdējā ceturtaja klasteru grupā attālākās teritorijas ir tikai viens Jaunpils novads. 

Tam raksturiga zema strādājošo mēnēša vidējā darba samaksā, neliels iedzīvotāju skaits, 

attiecīgi zemi IIN ieņēmumi pašvaldības budžetā un neliels aktivo tirgus sektoru vienību 

skaits.  

Pierīgas reģiona 28 novadu teritoriju klasteru analīze pēc attīstības 

pamatrādītājiem izmantojot klāsteru sadalījumu pamatojoties uz ekonomiskā profila 

datiem, parādīta 3.14. tabulā. 
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3.14.tabula/ Table 3.14.  

Pierīgas reģiona novadu teritoriju klasteru analīze pēc attīstības 

pamatrādītājiem/ Analysis of Pieriga region municipality sites according to key 

development indicators 

 

Avots: autores veidota, pamatojoties uz LURSOFT datiem 

 

Analizējot attālumus strap klasteru centriem var secināt, ka vistuvākie savstarpēji 

ir 2. un 4. klasteri un vēl 3. un 4.klasteri (skat. 3.15. tabulu). 

 

3.15.tabula/ Table 3.15.  

Attālumi starp klasteru centriem/  

Distances between Final Cluster Centers 
 

Klasteri 1 2 3 4 

1 - 5278262 7550687 6872876 

2 5278262 - 2865532 1595317 

3 7550687 2865532 - 2148686 

4 6872876 1595317 2148686 - 

Avots: autores veidota, pamatojoties uz LURSOFT datiem 

 

Papildus tika aprēķinātas faktoru analīzē iegūto komplekso faktoru skaitliskās 

vērtības visiem Pierīgas reģiona novadiem un aprēķinātas šo faktoru vidējās vērtības 

katrā klasterī (skat. 3.16. att.).  

 

Numurs Novads Klāstera numurs Distance 

1 Ādažu nov. 4 73296.2 

2 Alojas nov. 2 1398033.2 

3 Babītes nov. 3 162011.1 

4 Baldones nov. 4 122521.4 

5 Carnikavas nov. 4 300479.3 

6 Engures nov. 4 716362.1 

7 Garkalnes nov. 4 859653.9 

8 Ikšķiles nov. 4 180588.9 

9 Inčukalna nov. 3 909183.2 

10 Jaunpils nov. 1 .000 

11 Kandavas nov. 2 597046.8 

12 Krimuldas nov. 2 712749.4 

13 Ķeguma nov. 2 726816.9 

14 Ķekavas nov. 4 277754.7 

15 Lielvārdes nov. 4 626930.3 

16 Limbažu nov. 2 371170.3 

17 Mālpils nov. 2 653666.8 

18 Mārupes nov. 3 119839.0 

19 Ogres nov. 4 614839.7 

20 Olaines nov. 4 266711.7 

21 Ropažu nov. 4 170083.1 

22 Salacgrīvas nov. 2 316868.3 

23 Salaspils nov. 4 599074.6 

24 Saulkrastu nov. 4 830892.4 

25 Sējas nov. 2 373419.1 

26 Siguldas nov. 4 161772.8 

27 Stopiņu nov. 3 951763.5 

28 Tukuma nov. 2 565344.8 
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Avots: autores veidota, pamatojoties uz LURSOFT datiem 

3.16.att./ Fig.3.16. Komplekso faktoru vidējās vērtības Pierīgas reģiona novadu 

klasteros/ Average values of complex factors in clusters of Pieriga region counties. 

 

Ceturtajam  klasterim visu komplekso faktoru vērtības ir pozitīvas, kas norāda uz 

sasniegumiem gan viedo iedzīvotāju, gan viedās ekonomikas, gan viedās pārvaldes un 

viedo resursu jomās. Toties trešajam klasterim 2. kompleksais faktors “Viedā 

ekonomika” un 3. faktors “Viedā pārvalde” ir negatīvi, kas norāda uz izaugsmes 

iespējām šajās jomās. Otrajam klasterim visu komplekso faktoru vērtības ir negatīvas, 

kas norāda uz nepieciešamo izaugsmi visās viedās ekonomikas jomās. Pirmajam 

klasterim (Jaunpils novadam) kritiskākā joma ir viedie iedzīvotāji, kas ir novērtēta 

vissliktāk no visiem klasteriem.  

 
3.5 Pierīgas reģiona tautsaimniecības nozares ar attīstības potenciālu perspektīvais 

novērtējums/ Assessment of the economic sector of the Pieriga region with 

development potential 

 

Kā prognozē Ekonomikas ministrija, vidējā un ilgtermiņā straujāka attīstība ir 

sagaidāma nozarēs, kas spēs palielināt produktivitāti, ko ietekmē tehnoloģiskās 

atpalicības pārvarēšana, ražošanas modernizēšana un investīcijas, ieguldījumi 

cilvēkkapitālā, pētniecībā un inovācijā u.c. Jebkura nozare prasa apjomīgus citu nozaru 

pakalpojumus (piemēram, IT pakalpojumus, loģistikas un transporta, citus biznesa 

pakalpojumus, pat grāmatvedības uzskaiti tiešā veidā var neveikt pats uzņēmums 

u.tml.). Tādējādi jebkuras nozares izaugsme atbilstoši rada arī citu nozaru pieaugumu, it 

īpaši biznesa pakalpojumos. (EM, 2018). Tālāk darba autore veic Pierīgas reģiona 

tautsaimiecības analīzi, lai noskaidrotu viedās ekonomikas rādītāju ietekmi uz viedās 

uzņēmējarbības attīstību.    

 

Pierīgas reģiona tautsaimniecības izaugsmes rādītāju analīze 

Novaru attīstībai kā procesam ir divas izpausmes –  vertikālā un  horizontālā 

dimensija. Vertikālā dimensija attēlo novadu kā telpu veidojošo struktūras elementu 

uzvedību, bet horizontālā – struktūras elementa aizņemto vietu/ platību  sistēmā. 

Pirmajā gadījumā tā ir izaugsme, bet otrā – strukturāla pārkārtošanās. Jo lielāks kāda 

segmenta īpatsvars novada tautsaimniecības kopumā, jo vairāk ap to koncentrējas 

vietējās pašvaldības uzmanība, tas nozīme, vairāk attiecīgā nozare tiek atbalstīta 

ieguldot nepieciešamajā infrastruktūrā, izglītbā u.c.  
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Kā parāda Lursot dati (skat. 3.17.att.) visos novados pamatā dominē pakalpojumu 

joma, kā nākamā nāk apstrādājošā vai apstrādes rūpniecība, ļoti nedaudz 

lauksaimniecība un mežsaimniecība. Tomēr jāatzīmē ir fakts, ka visos novados darbojās 

uz zināšanām balstīti uzņēmumi (KBE) vai viedie uzņēmumi. Viedo uzņēmumu vai 

KBE uzņēmumu viss vairāk ir tiešajā un tuvējā Pierīgā - Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, 

Mārupes un Olaines novados. 

 

Avots: autores veidota, pamatojoties uz LURSOFT datiem 

3.17. att./ Fig.3.17. Tautsaimniecības nozaru struktūra Pierīgas reģiona novados 

2018. gadā/ Structure of economic sectors in the municipalities of the Pieriga region 

in 2018. 

 

Tālāk darba autore izanalizēs kā laika periodā no 2015. gada līdz 2018. gadam ir 

mainījušies ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits Latvijā, īpaši Rīgas pilsētā un Pierīgas 

reģionā (skat. 3.18.att.).  

 
Avots: autores veidota, pamatojoties uz LURSOFT datiem 

3.18.att./ Fig.3.18. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu izmaņas Latvijā, Rīgas pilsētā un 

Pierīgas reģionā 2015. – 2018. gadu laikā, %/ Shares of economically active 

companies in Latvia, Riga and Pieriga region during the 2015-2018 years,%. 
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Vidēji Latvijā un Rīgas pilsētā uzņēmumu skaita palielinājums tikai nedaudz 

atpaliek no Pierīgas reģiona uzņēmumu skaita palielinājuma vidējiem rādītājiem. Ja 

uzņēmumu skaits Pierīgas reģionā ir palielinājies par 0,7 %, tad Latvijā un Rīgas pilsētā 

par 0,2 %. Visvairāk ekonomiski aktīvo uzņēmumu ir Ādažos, Saulkrastos un Mārupē, 

savukārt to samazinājums Ogrē, Jaunpilī, Kandavā un Limbažu, bet vislielākais 

samazinājums ir bijis Alojā.  

Pēdējos gados vērojam tendence, ka daudzi uzņēmumi tiek dibināti vai pārceļas 

no Rīgas uz Pierīgas reģiona aktīvākajiem novadiem - Carnikavu, Mārupi, Garkalni, 

Salaspili, Stopiņiem u.c. tuvējām Rīgas pilsētas novadu teritorijām.  

Ja nodarbināto skaits Latvijā un Rīgas pilsētā ir palielinājies par 0,03 %, tad 

Pierīgas reģionā to skaita palielinājums ir nedaudz lielāks 0,09 %. Vislielākais 

nodarbināto skaita palielinājums ir bijis Saulkrastu, Mārupes un Siguldas novados, 

savukārt samazinājums ir bijis - Limbažu, Ogres un Tukuma novados (skat.3.19.att.) 

Izanalizējot ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita pieauguma tempus Rīgas pilsētā un 

Pierīgas reģionā, var secināt, tieši Rīgas pilsēta un Pierīgas reģions kopā visvairāk 

ietekmē uzņēmējdarbības attīstību visos Latvijas reģionos. 

 

 
 

Avots: autores veidota, pamatojoties uz LURSOFT datiem 

3.19. att./ Fig.3.19. Nodarbināto skaita, pēc faktiskās darba vietas, izmaņas Latvijā, 

Rīgas pilsētā un Pierīgas reģionā 2015. – 2018. gadu laikā, %/ Number of employees 

following the collapse of the actual workplace in Latvia, the region of Riga and 

Pieriga during the period of 2015-2018,% 

 

 Apkopojot dažādu nozaru apgrozījuma datus (skat. 3.20. att.) Pierīgas reģionā 

(LURSOFT, 2018) redzams, ka lielākais apgrozījums ražošanas jomā ir tādos novados 

kā - Alojas, Ādažu, Babītes, Mālpils, Ogres, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Saulkrastu 

un Siguldas. Savukārt pakalpojumu jomā lielākais apgrozījums ir tādos kā – Carnikavas, 

Ikšķiles, Lielvārdes, Limbažu, Mārupes, Salaspils, Stopiņu un Tukuma, izteikti līderi 

apgrozījuma sadalījuma ziņā pakalpojumu jomā ir  Garkalnes, Ķeguma un Ķekavas 

novadi. Lauksaimniecība jomā lielākais apgrozījums ir tikai divos novados – Inčukalna 

un Sējas novados. Salīdzinoši nelieli apjomu ziņā, bet augstākie apgrozījuma apjomi   

zināšanu ietilpīgo nozaru uzņēmumiem (KBE) vai viedā uzņēmējdarbība ir Ikšķiles, 
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Olaines, Lielvārdes, Ogres, Ropažu, Salaspils, Baldones, Carnikavas, Babītes un Ādažu 

novados – tuvējos Rīgas pilsētas novadu teritorijās. Tomēr vērtējot šos datus jāņem 

vērā, ka zināšanu ietilpīgie uzņēmumi (KBE) vai viedā uzņēmējdarbība ir gan 

pakalpojumu jomā - zināšanu ietilpīgie pakalpojumi (KIS), gan ražošanas jomā (HT un 

MHT).  

 

 
Avots: autores veidota, pamatojoties uz LURSOFT datiem 

3.20.att./ Fig.3.20. Dažādu nozaru apgrozījums Pierīgas reģionā 2018, %/ 

Turnover of different sectors in the Pieriga region 2018,%. 

 

Apkopojot darbinieku skaitu dažādās nozarē (skat. 3.21. att.) Pierīgas reģionā 

(LURSOFT, 2018) redzams, ka lielākais darbinieku skaits pārsvarā visos novados ir 

pakalpojumu jomā, bet lielākais skaits tas ir tādos novados kā – Ādaži, Carnikava, 

Garkalne, Ikšķile, Jaunpils, Ķegums, Lielvārde, Limbaži, Mārupe, izteikts līderis ir 

Ķekava. Kā otrā ir ražošanas joma un lielākais darbinieku skaits ir Aloja, Babīte, 

Inčukalns, Mālpils, Ropaži un izteikts līderis ir Salacgrīva un Saulkrasti. 

Lauksaimniecībā strādājošo skaits lielākais ir Alojas, Kandavas, Krimuldas, Sējas un 

pārējos ļoti zems rādītājs. Attiecīgi lielākais skaits zināšanu ietilpīgos nozaru 

uzņēmumos (KBE) strādājošie atrodas Ikšķiles, Olaines, Lielvārdes, Ogres, Ropažu, 

Salaspils, Baldones, Carnikavas, Babītes un Ādažu novados – tuvējos Rīgas reģionos 

(skat. 3.21. att.). Tomēr jāsecina, ka Pierīgas reģionā visvairāk strādājošo ir 

pakalpojumu jomā, kurā ietilpst arī daļa zināšanu ietilpīgie pakalpojumi (KBE).  
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Avots: autores veidota, pamatojoties uz LURSOFT datiem 

3.21. att./ Fig.3.21. Darbinieku skaits dažādās nozarēs Pierīgas reģionā 2018, %/ 

Number of employees in different sectors in the Pieriga region 2018,%. 

 

Apkopojot nomaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) (skat. 3.22. att.) 

Pierīgas reģionā (LURSOFT, 2018) redzams, ka attiecīgi arī lielākais IIN tiek 

nomaksāts par pakalpojumu jomā strādājošajiem, vislielākie maksājumi ir ražošanas 

jomā un tādos novados kā – Aloja, Ādaži, Babīte, Inčukalns, Mālpils, Salacgrīva, 

Saulkrasti un Sigulda. Savukārt lielākais IIN par pakalpojumu jomu tiek nomaksāts 

Carnikavas, Garkalnes, Ķekavas, Mārupes un Stopiņu novados. Lauksaimniecības 

jomā vislielākais IIN tiek nomaksāts Sējas novadā. Par zināšanu ietilpīgos nozaru 

uzņēmumos (KBE) strādājošajiem tiek maksāti samērā nelieli IIN -  Ikšķiles, Olaines, 

Lielvārdes, Ogres, Ropažu, Baldones, Carnikavas, Babītes un Ādažu novados – 

tuvējos Rīgas pilsētas novados, izteikts līderis ir Salaspils. Tomēr jāsecina, ka 

vislielākais IIN tiek nomaksāts  par ražošanas nozarē strādājošajiem, kurā arī ietilpst 

zināšanu ietilpīgie nozaru uzņēmumi (KBE) un ietekmē vidējās algas rādītājus Pierīgas 

reģionā, kuri salīdzinot ar pārējo Latviju ir daudz augstāki un ražošanas jomas 

konkurētspēju salīdzinot ar citām jomām.  
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Avots: autores veidota, pamatojoties uz LURSOFT datiem 

3.22.att./ Fig.3.22. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) Pierīgas reģionā 2018, %/ 

Personal income tax (IIT) in Pieriga region 2018,%. 

 

Tā kā pasaulē arvien lielāku nozīmi tautsaimniecībā iegūst uz zināšanām balstītā 

ekonomiskās darbības daļa, kuru izteikti raksturo inovatīva rīcība izmantojot 

tehnoloģiskos sasniegumus, tad pētījuma gaitā īpaša uzmanība tiks veltīta  izaugsmes 

tendencēm šajā  virzienā.  

Kā parāda (skat. 3.23.att.) tirgus sektora ekonomiski aktīvo uzņēmumu dinamika 

Latvijā un reģionos (% ) laika periodā no 2015. līdz 2018. gadam, visos reģionos pieaug 

uzņēmumu skaits – lauksaimniecībā par gandrīz 1%, apstrādes rūpniecībā nedaudz virs 

1%, bet visvairāk ir pieaudzis zināšanu ietilpīgo nozaru uzņēmumu (KBE) skaits 1,14% 

Latvijā, Rīgas pilsētā par 1.12%, savukārt Pierīgas reģionā par 1.17%.   

 

Avots: autores veidota, pamatojoties uz CSP datiem 

3.23. att./ Fig.3.23. Tirgus sektora ekonomiski aktīvo uzņēmumu dinamika Latvijā 

un reģionos, 2015-2018, %/ Dynamics of economically active enterprises in the 

market sector in Latvia and regions, 2015-2018,%. 
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Pierīgas reģionā vērojamas būtiskās pārmaiņas pēc nodarbināto skaita dažādās 

tautsaimniecības nozarēs no 167.5 tūkstošiem 2013. gadā līdz  182.4 tūkst. 2018. gadā. 

2013. gadā dominēja tirdzniecība, ēdināšanas un izmitināšanas joma, kurā visā reģionā 

tika nodarbināti vidēji 31.6 tūkstoši, jeb nepilna ceturtā daļa no visiem nodarbinātajiem, 

tad 2018. gadā kaut arī to skaits ir palielinājies līdz 40.2 tūkstošiem vai 22% , ir 

pieaugums arī citās nozare. Nedaudz ir pieaudzis apstrādes rūpniecībā un enerģētikā 

nodarbināto skaits -  29.1 tūkstoši vai 16%, salīdzinot ar periodu līdz 2013. gadam, kad 

tas bija tikai 27.7 tūkstoši. Tā ir otra lielākā nozare pēc nodarbināto skaita reģionā. 

Lielāko darba devēju vidū ir arī uzņēmumi, kuri strādā būvniecībā, kā arī transporta un 

uzglabāšanas nozarē. Būvniecībā nodarbināto skaits ir nedaudz samazinājies 

salīdzinājumā ar 2013. gadā, kad tas bija 13.9 tūkstošus, taču šobrīd tas ir 18.0 tūkstoši 

vai 10% iedzīvotāju. Nozīmīgs darba devējs reģiona iedzīvotājiem ir bankas, 

apdrošināšanas kompānijas, zinātniskie, administratīvie un citi finanšu pakalpojumi, 

šajā jomā strādā 20.8 tūkstoši vai 11.4%. Samērā augsti nodarbinātības rādītāji vērojami 

transporta, uzglabāšana, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē 17.5 tūkstoši 

vai 9.6%, kas rada ievērojamu kopējās pievienotās vērtības pieaugumu visā reģionā 

(Zināšanu ekonomika..., 2018). Relatīvi zemi, taču stabili nodarbinātības rādītāji 

raksturo lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības jomu, tikai 10.1 

tūkstoši vai 5.6% nodarbināto (skat. 3.24. att.). 

 

Avots: autores veidota, pamatojoties uz CSP datiem, 2018 

3.24. att./ Fig.3.24. Pierīgas reģionā nodarbināto iedzīvotāju skaits vecumā no 15-  

74 gadiem, tūkst., 2018/ Number of residents employed in the Pieriga region aged 15-

74, thousands, 2018. 

 

Salīdzinot izdalītos segmentus veidojas secinājums, ka Pierīgas reģionā dominē 

pakalpojumu segments, tas novērojams visos 28 novados, bet īpaši izteikti ir Garkalnes, 

Ķekavas, Carnikavas, Mārupes, Olaines, Salaspils un Ķekavas novadi. To var izskaidrot 

ar novadu atrašanos tiešajā Pierīgā, lielo iedzīvotāju skaitu šajos novados, novadu 

specializāciju noteiktu pakalpojumu jomā. Lauksaimniecības segments dominē Alojas 

un Jaunpils novados. Šo dominanci pamatā nosaka mazo zemnieku saimniecību un 

mežu īpašumu īpatsvars šajos novados. Atzinīgi vērtējams fakts, ka Rīgas tuvumā 

esošajos novados pieaug KBE uzņēmumu īpatsvars, īpaši tas vērojams Ādažu, 

Garkalnes, Olaines un Salaspils, jo šie novadi atrodas tiešajā Pierīgā, tuvu Rīgas 
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izglītības iestādēm, arī šajos novados atrodas izglītības iestādes, kuras ir specializējušās 

atbilstoši novados esošo uzņēmumu vajadzībām.   

Pierīgas reģionam raksturīgs liels iedzīvotāju un uzņēmumu skaits, tomēr 

jāatzīmē, ka lielākais uzņēmumu daudzums koncentrējies Rīgas pilsētā un vairākās 

Pierīgas tuvējās vai līdernovadu teritorijās (Ādažos, Mārupē, Ķekavas, Olaines 

novados). Šajās divās teritorijās uzņēmumu skaits ievērojami pārsniedz iedzīvotāju 

skaitu, tas nozīmē, ka lielāka daļa šo teritoriju esošo darbinieku dzīvo citos novados. 

Desmit lielākie Pierīgas reģiona uzņēmumi pēc neto apgrozījuma apjoma atrodas 

novadu teritorijās vistuvāk Rīgai, kā tika aprakstīts pamatojoties uz klāstera sadalījumu 

- Pierīgas tuvējās teritorijās vai līdernovadu teritorijās un tiešās Pierīgas reģiona 

teritorijas, šo uzņēmumu darbību un atrašanās vieta nosaka šo novadu teritoriju 

specializāciju (3.16. tabula). Ķekavas novadā atrodas vairāki mazumtirdzniecības, 

loģistikas un vairumtirdzniecības uzņēmumi, Mārupes novadā- pasažieru un kravu 

pārvadājumu uzņēmumi, Olaines novadā -  lielākie farmācijas uzņēmumi utt.  Draba 

autore ir apkopojusi uzņēmumus un produktus, kas tiek ražoti Pierīgas reģionā ar 

"augstu pievienoto vērtību" (skat. 3. pielikums).  

 

3.16. tabula/ Table 3.16. 
Desmit lielākie Pierīgas uzņēmumi pēc neto apgrozījuma apjoma (2016)/ 

Ten largest Pieriga companies by net turnover (2016) 
 

 
Avots: Kā attīstās Latvijas reģioni? AGNESE RUTKOVSKA, 2018 

 

Apkopojot Pierīgas reģiona viedās ekonomikas rādītājus un salīdzinot tos ar 

“Rīgas plānošanas reģiona  attīstības programmas 2014 – 2020”  plānotajiem datiem 

(skat. 3.17. tabulu), jāsecina, ka vairāki to tiem 2018. gadā ir sasniegti. Iedzīvotāju 

skaits Pierīgas reģionā ir 1.09, tas ir pieaudzis par 1.8%, tomēr tas noticis uz iedzīvotāju 

samazinājumu Rīgas pilsētā un iedzīvotāju migrācijas uz Rīgas tuvumā esošajiem 

novadiem un no citiem Latvijas reģioniem tuvāk Rīgai. Vidējā alga Pierīgas reģionā ir 

Eur 1004, tas parāda uzņēmumu konkurētspēju un iespēju samaksāt lielāku atalgojumu 

salīdzinoši ar citiem reģioniem. Bezdarba līmenis Pierīgas reģionā ir 4.8%, tas ir 

zemākais valstī kopumā. Uzņēmējdarbības rādītāji parāda, ka IKP Pierīgas reģionā ir 

11.9 tūkstoši un uzņēmumu skaits Pierīgas reģionā  ir 32.8 tūkstoši un tajos strādā 148 

tūkstoši strādājošie. Laika periodā no 2015. gada līdz 2018. gadam inovāciju jomā 

aktīvo rūpniecības un pakalpojumu uzņēmumu skaits Rīgas pilsētā palielinājies par 

1.12% un Pierīgas reģionā ir palielinājies par 1.17%. Šie rādītāji netiek sasniegti kā bija 

ieplānots, kā arī Rīgas pilsētā un Pierīgas reģionā netiek attīstītas īpaša statusa teritorijas 

augsto tehnoloģiju ražošanas, pētniecības, izglītības sasaistei (biznesa parki, inkubatori, 

zināšanu pārneses centri u.c.).  
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3.17. tabula/ Table 3.17. 

Rīgas plānošanas reģiona ekonomiskie rādītāji un specializācija, sagaidāmās 

tendences/ Economic indicators and specialisation of the Pierigas region, expected 

trends 
 

Rādītājs  
Bāzes vērtība 2016.g. 2020.g. 2030.g. 

Gads Daudzums    

Iedzīvotāju skaits  2013 1 090 303 1.1 mlj 1.05 mlj 1.1 mlj 

Dabiskais pieaugums  2012 - 2 563 - 2 000 - 1 500 0 

Migrācijas saldo  2012 - 3 816 - 2 500 0 + 2 500 

Vidējā darba samaksa (EUR)  2013 785 850 1 000 1 200 

Bezdarba līmenis (%)  2013 4,9 ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % 

IKP (EUR/iedz.)  2010 11 690 + 5 % + 7 % + 10 % 

Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas 

vienības  
2011 77 662 + 5 % + 15 % + 30 % 

Inovāciju jomā aktīvo rūpniecības un pakalpojumu 

uzņēmumu skaits  

2008-

2010 
692 (LV) + 5 % + 15 % + 30 % 

Īpaša statusa teritorijas augsto tehnoloģiju 

ražošanas, pētniecības, izglītības sasaistei (biznesa 

parki, inkubatori, zināšanu pārneses centri u.c.)  

2013 100 (%) + 30% + 50 % + 30 % 

Avots: autores veidota, pamatojoties uz ‘’Rīgas plānošanas reģiona  attīstības programmas 2014 – 

2020’’ datiem 

 

Kā darba autore iepriekš analizējot  “Reģionālās politikas pamatnostādnes  2021. - 

2027. gadam” secināja, ka viens no rīcības virzieniem un uzdevumiem ir reģionālās 

inovācijas un zināšanu platformas izveide un darbība.  Arī “Latvija 2030” nosaka, ka ir 

jāpanāk Rīgas pilsētas un Pierīgas reģiona areāla telpiskās struktūras saskaņota attīstība 

un tur notiekošo procesu koordinēšana, izstrādājot integrētu telpiskās attīstības 

perspektīvu un izmantojot integrētu pieeju un kompleksus risinājumus.  

Pierīgas reģiona ekonomisko rādītāju izvērtējums parāda, ka šajā reģionā ir liels 

potenciāls - izglītoti cilvēki, izglītītības un zinātnes centri, liels uzņēmumu īpatsvars, 

attīstīta infrastruktūra, visi šie priekšnoteikumi parāda tendenci, lai attīstītu viedo 

uzņēmējdarbību.  

 
3.6. Teritorijas viedās attīstības virzienu izvērtējums pēc hierarhiju analīzes 

metodes/ Assessment of the smart development of the area by method of 

analysis of hierarchies 

 

Darba autore veica pētījumu par Pierīgas reģiona viedās attīstības iespējām, 

izmantojot the Analytic Hierarchy Process (AHP) metodi. Pētījuma mērķis bija  

Pierīgas reģiona viedās specializācijas attīstības iespēju noteikšana un iespējamo 

scenāriju izstrāde. Pētījumā tika pieaicināti 6 eksperti, kuri pārstāvēja Pierīgas reģionu- 

1 uzņēmējs, 1 pašvaldības vadītājs, 1 zinātnes pārstāvis, 1 zemnieku saimniecības 

vadītājs un 2 uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas pārstāvji.  

Lai noteiktu piemērotāko teritorijas viedās specializācijas attīstības virzienu 

Pierīgas reģionā tika izmantota amerikāņu zinātnieka T. L. Satī (Thomas L. Saaty) 

izveidotā hierarhiju analīzes metode (The Analytic Hierarhy Process, AHP). Pēc T. Satī 

domām AHP ir efektīvs līdzeklis sarežģītu lēmumu pieņemšanā, jo palīdz sagrupēt 

alternatīvas, balstoties uz prioritātēm un tādejādi pieņemt labāko lēmumu.    
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Pēc T. Satī, vērtēšanas kritēriji parāda alternatīvas iespējas, starp kurām viens ir 

labākais risinājums. AHP ģenerē svaru katram vērtēšanas kritērijam, saskaņā ar kuru 

tiek pieņemts lēmumu par labāko risinājumu. Jo lielāks svars, jo nozīmīgāks kritērijs. 

No risinājumiem ir atkarīgi nosacījumi nākotnē un apstākļiem, kas var mainīties laika 

gaitā. Veiksmīgi risinājumi prasa spriedumus par to, kas ir vairāk iespējams vai kam 

būtu vairāk jādod priekšroka turpmākajos periodos. Pastāv vairāki veidi, kā izstrādāt 

dinamiskos lēmumus. Turpmākajā  darbā tiks izmantoti  trīs veidi: 

1. tiek iekļauti struktūrā dažādi faktori, kas parāda izmaiņas laikā, piemēram, 

risinājumi un  dažādi laika periodi. Pēc tam tiek veikts salīdzinājums par laika 

periodiem, izmantojot fundamentālo hierarhiju analīzes metodes skalu. 

2. veikt pāru salīdzinājumus kā likmju relatīvo izmaiņu attiecību pret laika periodu. 

Tas tiek veikts dažādos laika posmos, jo intervāli varbūt dažāda garuma. Katram 

intervālam ir jānodrošina pāru vērtējums par relatīvo pārmaiņu tempu vienai 

alternatīvai pār otru un jāiegūst matemātiskās funkcijas attiecībā uz šo matricu 

salīdzināšanu vienam no laika periodiem. 

3. izmantojot funkcijas salīdzinājumus un iegūt matricas pārus. Matricas pāru 

salīdzinājumi tiek veidoti, novērtējot elementa dominējošo stāvokli, izmantojot 

absolūtos skaitļus no 1 līdz 9 (Saaty, 2007).     

Lokālo prioritāšu saskaņotības attiecības rādītājs SA, ļauj novērtēt hierarhijas 

analīzes rezultātu ticamību. Saskaņā ar T.L.Satī teoriju, saskaņotības attiecības 

rādītājam jābūt mazākam par 10% vai 0.10. Atsevišķos gadījumos tā pieļaujama līdz 

20%, bet ne lielāka. Ja saskaņotības attiecības rādītājs ir ārpus šīm robežām, tad 

ekspertiem vēlreiz rūpīgi jāpēta uzdevums un jāpārbauda savi vērtējumi (Pelše, 2007). 

Izstrādātā Pierīgas reģiona viedās specializācijas attīstības iespēju hierarhiskā 

kompozīcijas vērtēšana parādīta 3.26. attēlā. Vērtējot viedās teritorijas ietekmējošos 

aspektus un balstoties uz teorētiskām nostādnēm, pašvaldību ieteikumiem, valsts 

stratēģiskajām nostādnēm, uzņēmēju interesēm, kā arī pētījuma autores viedokļiem, 

viedās teritorijas veidošanās un attīstība var tikt balstīta uz faktoru hierarhijas veidošanu 

un to fokusāciju noteikšanu. Ekspertu aptaujas anketa hierarhiju analīzes metodei 

apskatāma 3. pielikumā.  

Hierarhiju analīzes metode ir piemērota esošās situācijas un turpmāko iespējamo 

virzienu viedās teritorijas attīstības izvērtēšanā. Sākotnējas hierarhijas izveidošana 

paredz pētāmās problēmas sadalīšanu vairākās sadaļās. Pēc hierarhiju matricas 

aizpildīšanas tiek aprēķināts prioritātes vektors katram no hierarhijas elementiem, kas 

parāda to nozīmīgumu attiecībā pret augstākā līmeņa kritēriju. Visām vispārējās 

problēmas sadaļām ir jābūt savstarpēji salīdzinātām. To var panākt, izmantojot relatīvā 

svarīguma skalu. Iegūt prioritāšu vektorus var aprēķinot katra pāra vērtējuma matricai 

īpašvektoru kopu un normalizējot rezultātu par 1 (Kronbergs, 1988). Prioritātes vektoru 

noteikšana parādīta shēmā (skat. 3.25.att.). 
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Pāru salīdzināšanas matricas aizpildīšana 

Ģeometriskā vidējā novērtējuma aprēķināšana, īpašvektora komponente 

Prioritāšu vektora noteikšana 

    
Apzīmējumi: 

A – salīdzināmās otrā līmeņa kritēriju grupas; 

W- salīdzināmo elementu novērtējums; 

a- salīdzināmo elementu vidējais ģeometriskais novērtējums; 

x- salīdzināmo elementu prioritātes vektors. 

 
Avots: Saaty, 1980 

3.25. att./ Fig.3.25. Prioritāšu vektoru noteikšanas shēma/ Priority vector detection 

scheme. 

 

Prioritātes vektora koordinātes aprēķina saskaņā ar formulu (Saaty, 2010): 

, 

(3.1.) 
kur 

 prioritātes vektora i-tā koordināte; coordinate i  of priorities vector 

eksperta vērtējums i-tajā rindā un j-tajā kolonnā;  

n – matricas rindu un kolonnu skaits, t.i.  i=1,2,...,n; j=1,2,...,n.  
 

Saskaņotības attiecību C.R. (Consistency Ratio)  aprēķina ar sekojošu formulu: 
 

 , 

(3.2.) 
R.I. (Random Index) – Varbūtējais indekss 
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kur 

, 

, 

(3.3.) 

Lai novērtētu un noteiktu viedās teritorijas veidošanās un attīstību tika izveidota 

kritēriju hierarhija (skat. 3.26. att.). Pirmajā līmenī tika iekļautas kritēriju grupas, kas 

veido galveno ietekmi uz viedās teritorijas veidošanos un attīstību. Šīs grupas ir: 

1. iedzīvotāju  ietekmes grupa; 

2. pašvaldību ietekmes grupa; 

3. valsts ietekmes grupa; 

4. eiropas savienības ietekmes grupa. 

Tālāk hierarhijā tika šīm grupām izvēlētas un noteiktas otrā līmeņa sistēmas 

(alternatīvo virzienu vērtējumi), kas sīkāk sadala šo kritēriju grupu ietekmes. Trešajā 

līmenī noteikti alternatīvie virzieni, kas ļautu noteikt jau konkrētu viedās teritorijas 

virzību pēc noteiktām pazīmēm. Šie izvēlētie virzieni ir: 

1. vieda pārvalde, kas balstās uz viedu teritorijas pārvaldību; 

2. viedie resursi- uz resursu izmantošanu balstīta attīstība; 

3. viedie iedzīvotāji, kas balstās uz iedzīvotāju aktivitāti un sadarbību; 

4. viedā ekonomika - uz inovācijām un viedo uzņēmējdarbību balstīta attīstība. 

Ekspertu izvērtēšanai tika piedāvāti četri viedās attīstības virzieni:  

 vieds iedzīvotājs ir cilvēks, kuram ir izglītība vai dzīves pieredzē iegūtas 

daudzveidīgas kompetences (zināšanas, prasmes, iemaņas), kurš ir uzņēmīgs un 

atvērts jaunām idejām, sadarbībai un jēgpilnām sociālām attiecībām, dzīvessgudrs 

spriedumos un rīcībā, kas realizējas aktīvā darbībā (uzņēmējdarbībā, dalība 

nevalstiskās organizācijās, labdarībā un citās indivīdam un sabiedrībai nozīmīgās 

aktivitātēs). 

 viedie resursi ir inovatīva apkārtesoša sistēma/apdzīvojama telpa, kurā cilvēks 

vēlas un prot efektīvi izmantot tehnoloģiskos un dabas resursus, lai uzlabotu 

dzīves kvalitāti un konkurētspēju, vienlaikus nodrošinot dabas resursu prasmīgu 

un ilgtspējīgu izmantošanu, kas apmierina pašreizējo un nākamo paaudžu 

ekonomiskos, sociālos un vides aspektus. 

 vieda ekonomika apvieno veiksmīgos elementus no uzņēmējdarbības 

ekonomikas un inovāciju jeb ideju ekonomikas, tajā pašā laikā veicinot augstas 

kvalitātes vides, sociālo iekļaušanu (tostarp izmantojot visus sociālos resursus) un 

darot to ekoloģiski. Vieda ekonomika izmanto 4 kapitāla veidus- cilvēka jeb 

zināšanu kapitālu, fizisko kapitālu, dabas/vides kapitālu un sociālo kapitālu. 

Mērķis ir veicināt cilvēku radošumu, inovācijas un to komercializāciju, iekļaujot 

to vienotā ekosistēmā. Ekosistēma veido zināšanu, inovāciju un know-how tīklu. 

 viedā pārvalde ir dažādu līmeņu (reģionālā, nacionālā un starptautiska) pārvaldes 

ekosistēma, kas aktīvi sadarbojoties dažādiem pārvaldes līmeņiem un izmantojot 

modernās tehnoloģijas, proaktīvi reaģē uz sabiedrības izaicinājumiem, ar jaunāko 

zinātnisko atziņu un plašu sociālo partneru iesaisti risinot aktuālus politiskus, 

sociālekonomiskus un kultūrvides jautājumus (Zināšanu ekonomika…, 2018). 
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Pierīgas reģiona viedās specializācijas veidošanās un attīstība 

Avots: autores veidota, pamatojoties uz EKOSOC- LV metodoloģiju 

3.26.att./ Fig.3.26. Pierīgas reģiona viedās specializācijas veidošanās un attīstības 

hierarhiskā kompozīcija/ Hierarchical composition of the formation and 

development of smart specialisation in the Pieriga region. 

 

VPP EKOSOC-LV laikā darba autores iegūtie pētījuma dati apstiprina tendenci, 

ka Pierīgas reģiona attīstība, ekspertu skatījumā ir viedā ekonomika (skat. 3.27. attēlu). 

Pētījuma laikā tika izstrādāts AHP hierarhiju analīzes modelis Pierīgas reģionam, šim 

nolūkam tika organizētas ekspertu intervijas un apstrādāts plašs iegūto datu masīvs. 

Salīdzinot pētījuma laikā iegūtos datus ar citu reģionu citu ekspertu viedokļiem, viedās 

ekonomikas attīstības virziens, ekspertu skatījumā ir arī Kurzemes reģionam un 

Zemgales reģionam, savukārt Vidzemes reģionam viedās pārvaldes virziens, bet 

Latgales reģionam viedo iedzīvotāju virziens. 
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Avots: VPP EKOSOC- LV dati 

3.27.att./ Fig.3.27. Viedās teritorijas veidošanās un attīstība, ekspertu izvēlētie 

reģionu attīstības scenāriji/ Smart area formation and development, regional 

development scenarios selected by eksperts. 

 

Lai novērtētu un noteiktu Pierīgas reģiona kā viedās teritorijas veidošanās un 

attīstībās iespējas tika izvēlēta ekspertu grupa (n= 6), kuri pārstāvēja Pierīgas reģionu- 1 

uzņēmējs (16%), kurš pārstāvēja uzņēmējdarbības intereses, 1 pašvaldības vadītājs 

(16%), kurš pārstāvēja pašvaldības intereses, 1 zinātnes pārstāvis (16%), kurš ir augsti 

kvalificēts reģionālās attīstības izpētes jomās, 1 zemnieku saimniecības vadītājs (16%) 

un 2 uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas pārstāvji (36%) (skat. 3.18. tabulu). Ekspertu 

izvēlē tika ņemts vērā nosacījums, lai tie būtu saistīti ar Pierīgas reģionu un pārstāvētu 

VPP EKOSOC- LV noteiktos telpiskos līmeņus.  

 

3.18. tabula/ Table 3.18. 

Pierīgas reģiona hierarhijas analīzes ekspertu pārstāvētās darbības jomās/ 

Hierarchical composition of the formation and development of smart specialisation in 

the Pieriga region 
 

Eksperts VPP EKOSOC- LV 

telpiskais līmenis 

Apzīmējums Ieņemamais amats  

A Uzņēmējs  Pašvaldības ietekme 

B Pašvaldības vadītājs Iedzīvotāju ietekme  

C Zinātnes pārstāvis Valsts ietekme 

D Zemnieku saimniecības vadītājs Pašvaldības ietekme  

E Uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas pārstāvis 

(Uzņēmēju biedrība) 

ES ietekme 

F Uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas pārstāvis 

(RPR) 

ES ietekme 

Avots: autores veidota  

 

Veidojot diskusiju, ar ekspertiem tika izveidota hierarhijas kompozīcija un 

novērtēti pirmā līmeņa ietekmes faktoru nozīme pēc AHP pāru salīdzināšanas 

metodikas. Vērtējumi tika balstīti uz relatīvās skalas sadalījumu un skaidrojumu (skat. 

3.19.tabulu). Ekspertiem bija jāaizpilda izveidotās aptaujas anketas, lai izteiktu savu 

viedokli, izmantojot svarīguma pakāpes novērtēšanas skalu (4. pielikums). 
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3.19. tabula/ Table 3.19.  

Relatīvā svarīguma skala/Relative importance scale 
 

1 Vienāds svarīgums- Divu veidu darbības vienāds ieguldījums 

3 Mērens viena pārākums par otru- Pieredze un spriedumi dod vieglu pārsvaru vienam 

darbības  veidam par otru 

5 Būtisks vai stiprs pārākums- Pieredze un spriedumi dod stipru pārsvaru vienam 

darbības veidam par otru 

7 Nozīmīgs pārsvars- Vienam no darbības veidiem tiek dots tik stiprs pārsvars par otru, ka 

tas kļūst praktiski nozīmīgs 

9 Ļoti stiprs pārsvars- Viena darbības veida pārākums par otru apstiprinās visstiprāk 

2,4,6,8 Tiek lietotas kompromisa gadījumos 

Avots: Saaty, 2008 

 

Ar izstrādātajiem Pierīgas reģiona viedās specializācijas veidošanas un attīstības 

virzieniem tika iepazīstināti pieaicinātie eksperti, kuri, uz scenāriju pamata un balstoties 

uz iegūto pieredzi, veica hierarhiju analīzes matricu aizpildīšanu. Nākamajā solī 

ekspertu vērtējumi tika apkopoti un aprēķinātas vidējās prioritātes vektoru koordinātes 

katrai faktoru grupai, kā arī noteikti minimālie un maksimālie vērtējumi. Katrs eksperts 

vispirms sāk ar kritēriju grupu vērtēšanu, ekspertu kritēriju grupu vērtēšanas tabulu 

apkopojums apskatāma 5. pielikumā. 

Pēc Satī teorijas, prioritātes vektora (C.R.) vērtībai ir jābūt mazākai par 0.10 (t.i.  

jābūt mazākam par 10% vai 0.10, atsevišķos gadījumos var pieļaut 20%). Ja 

saskaņotības attiecība iziet ārpus šīm robežām, tad ekspertiem ir vēlreiz rūpīgi jāpēta 

uzdevums un jāpārbauda savi vērtējumi. Katra eksperta vērtējumi tika apkopoti tabulā 

un aprēķināti prioritātes vektori un SA skaitliskās vērtības. Apkopojot ekspertu 

vērtējumus, tika iegūts kritēriju grupu izvērtējums ekspertu skatījumā (skat. 3.20. 

tabulu). 

Pirmajā līmenī tika apkopti visu ekspertu vērtējumi katrai  faktoru grupai. Tas 

uzskatāmi parāda galveno ietekmi uz viedās teritorijas veidošanos un attīstību. Pirmajā 

faktoru grupā Iedzīvotāju ietekme kā vissvarīgāko faktoru minēja Iedzīvotāju rīcībā 

esošo resursu izmantošana ienākumu vairošanā, augstākais vērtējums 0,112. Otrajā 

grupā Pašvaldību ietekme kā vissvarīgākos minēja divus faktorus- Pašvaldības spēja 

veidot sadarbību ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem un Pašvaldības loma efektīvai resursu 

izmantošanai, augstākie vērtējumi attiecīgi 0,083 un 0.077. Trešajā faktoru grupā Valsts 

ietekme kā vissvarīgāko faktoru minēja Finanšu izlīdzināšana un nodokļu politikas 

sekmīga īstenošana, augstāko vērtējumu deva pieci no sešiem ekspertiem robežās no 

0,195 līdz 0,121. Ceturtajā grupā ES ietekme kā vissvarīgākos minēja divus faktorus- ES 

stratēģija un nosacījumi uzņēmējdarbības attīstībai un inovatīvai darbībai un Reģionu 

specializācijas un konkurētspējas radīšanas nosacījumi ES politikā, augstāko vērtējumu 

deva četri no sešiem ekspertiem robežās no 0,105 līdz 0,277 un no 0,117 līdz 0,292 

(skat. 3.20. tabulu). 
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3.20. tabula/ Table 3.20. 

Pierīgas reģiona kritēriju grupu prioritātes vektoru izvērtējums ekspertu 

skatījumā/ Evaluation of the priority vectors of the criteria groups in the expert view 

in the Pierigas region 
 

Alternatīvo virzienu vērtējumi Ekspertu vērtējumi  

Iedzīvotāju ietekme A B C D E F 

Atsevišķu iedzīvotāju grupu 

aktivitātes inovatīvu pārmaiņu, ideju 

apgūšanā un izplatīšanā 0.018 0.016 0.010 0.004 0.018 0.022 

Iedzīvotāju iesaiste formālajā un 

neformālajā izglītībā 0.010 0.043 0.010 0.01 0.022 0.022 

Iedzīvotāju spēja un kapacitāte veidot 

uzņēmējdarbību 0.020 0.059 0.014 0.013 0.052 0.108 

Iedzīvotāju rīcībā esošo resursu 

izmantošana ienākumu vairošanā 0.021 0.112 0,016 0.023 0.028 0.108 

Pašvaldību ietekme A B C D E F 

Novada pārvaldības  prasme piesaistīt 

ES struktūrfondu līdzekļus un tos 

sekmīgi izmantot 0.050 0.013 0.020 0.017 0.013 0.055 

Darbinieku kompetence pārvaldības 

lēmumu pieņemšanā un īstenošanā 

novada attīstībai  0.026 0.023 0,015 0.03 0.037 0.055 

Pašvaldības spēja veidot sadarbību 

ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem 0.038 0.047 0.037 0.049 0.077 0.055 

Pašvaldības loma efektīvai resursu 

izmantošanai 0.045 0.077 0.028 0.083 0.043 0.055 

Valsts ietekme A B C D E F 

Stabilas un ilgtspējīgas ekonomiskās 

situācijas uzturēšana valstī 0.022 0.011 0.061 0.01 0.100 0.030 

Valsts iesaiste inovatīvas 

uzņēmējdarbības veicināšanā 0.052 0.040 0.045 0.029 0.047 0.064 

ES finansējuma pieejamības 

nodrošināšana viedās specializācijas 

veicināšanai reģionos  0.070 0.077 0.076 0.058 0.138 0.064 

Finanšu izlīdzināšana un nodokļu 

politikas sekmīga īstenošana 0.145 0.121 0.148 0.134 0.195 0.051 

ES ietekme A B C D E F 

Kohēzijas politikas ietekme un 

virzība ES reģionu atšķirību 

mazināšanai 0,029 0.025 0.033 0.034 0.071 0.040 

Inovatīvu procesu veicināšana 

sadarbībā ar ES valstīm un reģioniem 0.067 0.058 0.163 0.061 0.100 0.069 

ES stratēģija un nosacījumi 

uzņēmējdarbības attīstībai un 

inovatīvai darbībai 0.277 0.105 0.163 0.143 0.024 0.050 

Reģionu specializācijas un 

konkurētspējas radīšanas 

nosacījumi ES politikā 0.117 0.172 0.163 0.292 0.035 0.150 

Avots: autores veidota 
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Pēc ekspertu vērtējumiem visspēcīgākā faktoru grupa, kas ietekmē Pierīgas 

reģiona viedās teritorijas veidošanos un attīstību ir faktoru grupai ES ietekme ar vidējo 

prioritātes vektora vērtējumu 0.41. Zemāk eksperti novērtējuši (0.30) valsts ietekmes 

faktoru grupu. Savukārt pašvaldības un iedzīvotāju ietekmes faktoru grupām ir samērā  

līdzīgi, taču zemi novērtējumi (0.16 un 0.13). Kopējā iezīme ekspertu vērtējumos, kas 

vērtējama kā traucējoša kopēja vienota lēmuma pieņemšanai par svarīgākajām kritēriju 

grupām, ir ekspertu starpā valdošā nevienprātība. Kā redzams 3.28. attēlā, vērtējot 

faktoru grupas un to svarīgumu,  iezīmējas prioritātes vektora krasās- atšķirības starp 

minimālo un maksimālo vērtējumu. Vislielākā nevienprātība tika novērota ES ietekmes 

faktoru grupu vērtējumos, kur tika iegūti krasi pretēji viedokļi par šī faktora ietekmi uz 

viedās teritorijas veidošanās un attīstību. Savukārt par pašvaldības ietekmes faktoru 

grupu eksperta viedokļos vērojama vislielākā vienprātība no visiem faktoru 

vērtējumiem. Iegūtais rezultāts par pirmā līmeņa ietekmējošo faktoru grupām un to 

novērtējums tiks izmantots tālākiem vērtējumiem par otrā līmeņa faktoriem, pielietojot 

globālās prioritātes aprēķinus un nosakot alternatīvos virzienus. 

 

 
Avots: autores pētījums un konstrukcija 

3.28.att./ Fig.3.28. Pirmā līmeņa faktoru grupu kopējais novērtējums, ietverot 

ekspertu minimālās un maksimālās vektoru atšķirības (n=6)/ Overall assessment of 

first-level groups of factors, including minimum and maximum vector differences of 

experts (n = 6). 

 

Kā jau iepriekš tika uzsvērts, hierarhiju analīzes trešajā līmenī visas kritēriju 

grupas veidojas pēc loģiskiem kritērijiem attiecībā uz otrajā hierarhijas līmenī 

iekļautajām faktoru grupām. Katrai faktoru grupai tika definēti četri kritēriji, balstoties 

uz autores veikto pētījumu par Pierīgas reģiona viedās teritorijas veidošanos un attīstību 

un to veicinošiem un ietekmējošiem kritērijiem. 
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*A, B, C, D, E, F – ekspertu apzīmējums 

*Izteikts prioritātes vektora koordinātēs 

 

Avots: autores pētījums un konstrukcija 

3.29. att./ Fig.3.29. Ekspertu viedoklis par iedzīvotāju ietekmi/ Expert opinion on 

the impact of the population. 

 

Kā svarīga kritēriju grupa ir Iedzīvotāju ietekme, jo tā tiek saistīta ar iedzīvotāju 

aktivitāti un iesaistīšanos gan izglītības iegūšanā, gan veidojot uzņēmējdarbību.   

Iedzīvotāju ietekmes līmenī iekļauti sekojoši kritēriji: 

 atsevišķu iedzīvotāju grupu aktivitātes inovatīvu pārmaiņu, ideju apgūšanā un 

izplatīšanā; 

 iedzīvotāju iesaiste formālajā un neformālajā izglītībā; 

 iedzīvotāju spēja un kapacitāte veidot uzņēmējdarbību; 

 iedzīvotāju rīcībā esošo resursu izmantošana ienākumu vairošanā. 

3.29. att. redzams, ka divi eksperti- B (pašvaldības vadītājs) un F 

(uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas vadītājs)- kā visnozīmīgāko Iedzīvotāju ietekmes 

grupā vērtē Iedzīvotāju rīcībā esošo resursu izmantošana ienākumu vairošanā (0.112 un 

0.108), bet eksperts F vēl šajā grupā kā visnozīmīgāko vērtē arī Iedzīvotāju spēja un 

kapacitāte veidot uzņēmējdarbību (0.108). Savukārt eksperts B vēl kā būtiskus 

Iedzīvotāju ietekmes grupā vērtē Iedzīvotāju spēja un kapacitāte veidot uzņēmējdarbību 

(0,059) un Iedzīvotāju iesaiste formālajā un neformālajā izglītībā (0.059). Arī eksperts 

E (uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas vadītājs) samērā augstu ir novērtējis kritēriju 

Iedzīvotāju spēja un kapacitāte veidot uzņēmējdarbību (0.052). Visi eksperti samērā 

zemu novērtējuši kritēriju Atsevišķu iedzīvotāju grupu aktivitātes inovatīvu pārmaiņu, 

ideju apgūšanā un izplatīšanā (no 0.01 līdz 0.022).  

Kā nākamā kritēriju grupa ir Pašvaldības ietekme, jo tieši pašvaldības ir atbildīgas 

par sava reģiona novadu attīstību. Pašvaldības ietekme tiek saistīta ar novadu prasmi 

piesaistīt un efektivi izmantot ES struktūrfondus, darbinieku kompetenci un sadarbības 

ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem īstenošanu.  
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*A, B, C, D, E, F – ekspertu apzīmējums 

*Izteikts prioritātes vektora koordinātēs 

 
Avots: autores pētījums un konstrukcija 

3.30. att./ Fig.3.30. Ekspertu viedoklis par pašvaldības ietekmi/ Expert opinion on 

the impact of the municipality. 

 

Pašvaldību ietekmes līmenī iekļauti sekojoši kritēriji:  

 novada pārvaldības  prasme piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus un tos sekmīgi 

izmantot; 

 darbinieku kompetence pārvaldības lēmumu pieņemšanā un īstenošanā novada 

attīstībai; 

 pašvaldības spēja veidot sadarbību ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem; 

 pašvaldības loma efektīvai resursu izmantošanai. 

3.30. att. redzams, ka Pašvaldību ietekmes grupā visi kritēriji vērtēti samērā 

augstu salīdzinoši ar citām ietekmes grupām, tas parāda augstu pašvaldības atbildību par 

novada attīstību un uzņēmējdarbības veicināšanu. Divi eksperti B (pašvaldības vadītajs) 

un D (zemnieku saimniecības vadītājs) - kā visnozīmīgāko Pašvaldības ietekmes grupā 

vērtējuši Pašvaldības loma efektīvai resursu izmantošanai (0,083 un 0.077), kā nākamo 

nozīmīgāko jāmin eksperta E (uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas pārstāvis) kritēriju 

Pašvaldības spēja veidot sadarbību ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem (0.077). Eksperts F 

(uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas pārstāvis) visus kritērijus novērtējis līdzīgi 

(0.055). Divi eksperti- A (uzņēmējs) un F- augstu novērtējuši Novada pārvaldības  

prasme piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus un tos sekmīgi izmantot (0.055 un 0.05). 

Tikai viens eksperts F augstu novērtējis kritēriju Darbinieku kompetence pārvaldības 

lēmumu pieņemšanā un īstenošanā novada attīstībai (0.055), bet pārējo ekspertu 

vērtējums bijis samērā zems ( no 0.015 līdz 0.037).   

Nākamā kritēriju grupa ir Valsts ietekme, kura nosaka un ietekmē reģionu/ 

novadu attīstību, inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību un ekonomisko attīstību valstī 

kopumā.  

Valsts ietekmes līmenī iekļauti sekojoši kritēriji:  

 stabilas un ilgtspējīgas ekonomiskās situācijas uzturēšana valstī; 
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 valsts iesaiste inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanā; 

 ES finansējuma pieejamības nodrošināšana viedās specializācijas veicināšanai 

reģionos;  

 finanšu izlīdzināšana un nodokļu politikas sekmīga īstenošana. 

 

 
*A, B, C, D, E, F – ekspertu apzīmējums 

*Izteikts prioritātes vektora koordinātēs 

 
Avots: autores pētījums un konstrukcija 

3.31. att./ Fig.3.31. Ekspertu viedoklis par valsts ietekmi/ Experts' views on national 

impacts. 

 

3.31. att. redzams, ka Valsts ietekmes grupā visi kritēriji saņēmuši samērā zemu 

vērtējumu salīdzinoši ar citām ietekmes grupām, tas liecina, ka ekspertu skatījumā 

teritoriju/novadu attīstībā ir samērā zema valsts ietekme. Piecu ekspertu skatījumā tikai 

viens kritērijs ir ieguvis visaugstāko vērtējumu- Finanšu izlīdzināšana un nodokļu 

politikas sekmīga īstenošana (no 0.145 līdz 0.121), bet eksperts F (uzņēmējdarbības 

atbalsta institūcijas pārstāvis) šo kritēriju novērtējis viszemāk (0.051). Kritēriju ES 

finansējuma pieejamības nodrošināšana viedās specializācijas veicināšanai reģionos 

visaugstāk ir novērtējis tikai viens eksperts F (0.138). Viszemāk visi eksperti ir 

novērtējuši kritēriju Valsts iesaiste inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanā ( no 0.029 

līdz 0.064). 

Kā pēdējā kritēriju grupa ir Eiropas Savienības ietekme, kura sniedz būtisku 

atbalstu teritoriju/reģionu attīstībai piešķirot finansējumu gan reģionu attīstībai, gan 

uzņēmējdarbības attīstībai, gan- īpaši jāatzīmē- inovatīvai uzņēmējdarbības stimulēšanai 

un reģionu specializācijai un konkurētspējas radīšanai.  

Eiropas Savienības ietekmes līmenī iekļauti sekojoši kritēriji:  

 kohēzijas politikas ietekme un virzība ES reģionu atšķirību mazināšanai; 

 inovatīvu procesu veicināšana sadarbībā ar ES valstīm un reģioniem; 

 ES stratēģija un nosacījumi uzņēmējdarbības attīstībai un inovatīvai darbībai; 

 reģionu specializācijas un konkurētspējas radīšanas nosacījumi ES politikā. 
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*A, B, C, D, E, F – ekspertu apzīmējums 

*Izteikts prioritātes vektora koordinātēs 

 
Avots: autores pētījums un konstrukcija 

3.32. att./ Fig.3.32. Ekspertu viedoklis par Eiropas Savienības ietekmi/ Expert 

opinion on the impact of the European Union. 

 

3.32. att. redzams, ka Eiropas Savienības ietekmes grupā  visaugstākos vērtējumus 

saņēmuši divi kritēriji;  ES stratēģija un nosacījumi uzņēmējdarbības attīstībai un 

inovatīvai darbībai un Reģionu specializācijas un konkurētspējas radīšanas nosacījumi 

ES politikā. Visaugstāko vērtējumu eksperts D (zemnieku saimniecības vadītājs) 

piešķīris kritērijam Reģionu specializācijas un konkurētspējas radīšanas nosacījumi ES 

politikā (0.292), vēl trīs eksperti arī šo kritēriju vērtējuši samētā augstu- B (pašvaldības 

vadītājs), (0.172), C (zinātnes pārstāvis), (0.163) un F (uzņēmējdarbības atbalsta 

institūcijas pārstāvis), (0.15), bet viens eksperts novērtējis ļoti zemu E (uzņēmējdarbības 

atbalsta institūcijas pārstāvis) (0.035). Kritēriju ES stratēģija un nosacījumi 

uzņēmējdarbības attīstībai un inovatīvai darbībai visaugstāk ir novērtējis eksperts A 

(uzņēmējs), (0.277), savukārt trīs eksperti novērtējuši salīdzinoši zemāk- eksperts C 

(0.163), eksperts D, (0.143) un eksperts B (0.105), bet divi eksperti novērtējuši 

viszemāk- eksperts F (0.05) un eksperts E (0.024). Kritēriju Inovatīvu procesu 

veicināšana sadarbībā ar ES valstīm un reģioniem visaugstāk novērtējis eksperts C 

(0.163), bet pārējie- zemāk (no 0.58 līdz 0.1). Viszemākos vērtējumus ieguvis kritērijs 

Kohēzijas politikas ietekme un virzība ES reģionu atšķirību mazināšanai ( no 0.025 līdz 

0.071).  

Kā parāda 3.33. att. apkoptā informācija par vērtējumiem katra eksperta 

skatījumā, to viedokļos valda vienprātība, jo visi eksperti visaugstāk ir novērtējuši 

Viedās ekonomikas virzienu, viens no ekspertiem sevišķi augstu (0.55), bet divi ar 

vienādu vērtējumu (0.44), viszemākais vērtējums šajā virzienā bija 0.30. Kā otrais 

virziens tika norādīts Viedo iedzīvotāju, šajā virzienā vērtējumi ir samērā līdzīgi 

vairākiem ekspertiem- kā augstākais 0.32, pārējie intervālā no 0.29- 0.22, taču zemākais 

ir 0.15. Par Viedo resursu virzienu vērtējumos eksperti ir līdzīgās domās- no augstākā 

vērtējuma 0.23 līdz 0.25, zemākais 0.15. Kā ļoti zemu eksperti ir novērtējuši Viedās 

pārvaldes virzienu, augstākais vērtējums ir tikai 0.22, bet zemākais 0.07.   
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*A, B, C, D, E, F – ekspertu apzīmējums 

*Izteikts prioritātes vektora koordinātēs 

 
Avots: autores pētījums un konstrukcija 

3.33. att./ Fig.3.33. Alternatīvo virzienu vērtējumi katra ekspertu skatījumā (n=6)  

Pierīgas reģiona viedās specializācijas veidošanai un attīstībai/ Assessments of 

alternative directions for each expert view (n = 6) for the development and 

development of smart specialisation in the Pieriga region. 

 

Kopumā eksperti ļoti augstu novērtējuši Viedās ekonomikas virzienu (0.42), kā 

dominējošu uz  Pierīgas reģiona viedās specializācijas veidošanos un attīstību. Turklāt 

alternatīvā virziena noteikšanā arī vērojama samērā augsta ekspertu vienprātība. Kā 

nākamais virziens ekspertu skatījumā tiek izcelts Viedo iedzīvotāju virziens (0.25) arī ar 

samērā lielu vienprātību ekspertu starpā. Tomēr Viedo resursu un Viedās pārvaldes 

virziens novērtēts samērā līdzīgi (0.18 un 0.15), no ekspertu puses vērojama arī diezgan 

liela vienprātība. Tikai Viedās pārvaldes virziena noteikšanā ekspertu vērtējumos ir 

vērojama liela izkliede, kas liecina par pilnīgi pretējiem viedokļiem, vērtējot šīs 

alternatīvas nozīmīgumu (skat. 3.34. att.).  

 

Avots: Avots: autores pētījums un konstrukcija 

3.34. att./ Fig.3.34. Alternatīvo virzienu vērtējumi ekspertu skatījumā (n=6)  

Pierīgas reģiona viedās specializācijas veidošanai un attīstībai/ Expert assessments 

of alternative directions (n = 6) for the development and development of smart 

specialisation in the Pieriga region. 
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Kā parāda pētījuma rezultāti, Pierīgas reģiona attīstības modelis ekspertu 

skatījumā ir viedā ekonomika, šā virziena attīstību darba autore pamato ar iepriekš 

apkopotajiem un analizētajiem ekonomikas datiem, kuri parāda reģiona perspektīvu, 

izmantojot visas reģiona sniegtās priekšrocības un iespējas, kļūt par viedās ekonomikas 

reģionu, un tādējādi paaugstinot tā konkurētspēju.  

 
3.7. Viedās ekonomikas attīstības iespēju izvērtējums Pierīgas reģionā/ Assessment 

of smart economic development opportunities in the Pieriga region 

 

Pierīgas reģiona viedās ekonomikas attīstības galvenais virzītājs ir vietējās novadu 

pašvaldības sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem vai to atbalsta institūcijam. Lai 

noskaidrotu Pierīgas reģiona uzņēmēju viedokli, kā attīstīt Pierīgas reģiona novadus, 

tika izvēlēti eksperti uzņēmēji no vietējām sabiedriskajām organizācijām vai uzņēmēju 

biedrībām. Tika sagatavoti ekspertiem strukturētās intervijas jautājumi ar mērķi 

noskaidrot viedās ekonomikas attīstības iespējas un nepieciešamo priekšnoteikumu 

kritēriju izvērtējumu. Ekspertu intervija tika veikta elektroniski laika periodā no 2019. 

gada 20. līdz 25. decembrim. Ekspertu intervijā piedalījās 20 respondenti- Latvijas 

Tirdzniecības un Rūpniecības kameras (LTRK) Pierīgas padomes locekļi, tie visi ir 

uzņēmēji, kuri vada ražošanas, apstrādes rūpniecības un pakalpojumu jomas 

uzņēmumus, tai skaitā, uzņēmumus, kuri darbojas viedās uzņēmējdarbības jomā. Daļa 

no ekspertiem ir Pierīgas reģiona novadu uzņēmēju biedrību valdes locekļi un vietējo 

pašvaldību deputāti. Eksperti pārstāvēja 11 Pierīgas reģiona novadus, tiešos un tuvējos 

Pierīgas novadus - Ādaži, Inčukalns, Ikšķile, Mārupe, Carnikava, Babīte, Garkalne- un 

centrālos Pierīgas novadus - Baldone un Ķegums, un reģiona pilsētu Sigulda.    

Ekspertu intervijas laikā tika uzdoti jautājumi, vai viņi piekrīt, ka Pierīgas reģiona 

attīstības virziens ir viedā ekonomika, vai atbalsta NAP2027 Rīgas metropoles areāla 

attīstības perspektīvos virzienus līdz 2027. gadam (skat. 2.3.tabulu) un VARAM 

noteiktos RPR investīciju vajadzības, kas tieši ietekmētu Pierīgas reģiona attīstību (skat. 

2.8. apakšnodaļu). Ekspertu intervijas jautājumus skatīt 6. pielikumā.   

 

Pētījumā iegūto rezultātu analīze 

Pirmais jautājums, vai respondenti piekrīt, ka Pierīgas reģiona attīstītības virziens 

ir Viedā ekonomika. Respondentiem tika dots skaidrojums jēdziena “Viedā ekonomika” 

skaidrojums (Viedā ekonomika fokusējas uz infrastruktūras un zināšanu balstītas 

ekonomikas attīstību, t.i. lietpratīgu enerģijas ieguvi un patēriņu, augsti attīstītām 

informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, zināšanu ietilpīgu zaļo ekonomiku, 

medicīnu, inženieriju; īpašs uzsvars ir uz reģionam atbilstošu un piemērotu attīstību un 

sadarbību starp pašvaldību, uzņēmējiem un citām iesaistītām pusēm, augsto nozīmību.) 

No 20 respondentiem 14 piekrīt, ka Pierīgas reģiona attīstītības virziens ir Viedā 

ekonomika, 4 no respondentiem nepiekrīt, un 2 nav viedokļa. Izvērtējot atbilžu 

variantus, kuru novadu pārstāvji nepiekrīt Pierīgas reģiona/metropoles attīstītības 

virzienam Viedā ekonomika, tad tie bija no Ikšķiles, Babītes un Ķekavas (skat. 

3.35.att.).  
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Jā 14   70% 

Nē 4   20% 

Nav viedokļa 2   10% 

Iesniegto atbilžu summa 20   

Avots: Avots: autores pētījums un konstrukcija 

3.35. att./ Fig.3.35. Pierīgas reģiona attīstības virziens ir Viedā ekonomika/ 

The direction of development of the Pieriga region is the Smart Economy. 

 
Tālāk respondentiem tika uzdoti 16 jautājumi par nepieciešamajiem atbalsta 

pasākumiem viedās ekonomikas veicināšanai Pierīgas reģionā. Šie 16 jautājumi tika 

sadalīti 3 grupās:  

1. Pierīgas reģiona Viedās ekonomikas attīstību noteicošo faktori;  

2. Pierīgas reģionā zināšanu ietilpīgo produktu nozares uzņēmumu attīstību 

ietekmējošie faktori; 

3. Pierīgas reģiona konkurētspējas nostiprināšanai nepieciešamie pasākumi.  

 

Pirmajā grupā tika noskaidrots, kā respondenti vērtē Pierīgas reģiona Viedās 

ekonomikas attīstību noteicošos 4 faktorus: zināšanu ietilpīgo produktu nozares 

uzņēmumi, tehnoloģiju attīstība, cilvēkkapitāls un sociālais kapitāls, ilgtermiņa 

investīcijas (skat. 3.36.att.). Augstāko vērtējumu ieguva faktor: ilgtermiņa investīcijas 

(3.35). Kā nākamie faktori  seko 2 ar vienādu vērtējumu (3.30)- tehnoloģiju attīstība un 

cilvēkkapitāls un sociālais kapitāls, savukārt viszemāko vērtējumu ieguva zināšanu 

ietilpīgo produktu nozares uzņēmumi, tehnoloģiju attīstība (3.20).  

 

 

Avots: Avots: autores pētījums un konstrukcija 

3.36. att./ Fig.3.36. Pierīgas reģiona Viedās ekonomikas attīstību noteicošie 

faktori/ Determining factors for the development of the Smart Economy of the 

Pieriga region. 
 

Otrajā grupā tika noskaidrots, kā respondenti vērtē Pierīgas reģionā zināšanu 

ietilpīgo produktu nozares uzņēmumu attīstību ietekmējošos 5 faktorus: Vieda 

ekonomika – konkurētspējīga teritorija, Viedi cilvēki - teritorijas sociālais un 

cilvēkkapitāls, Vieda pārvaldība – līdzdalība pašvaldības lēmumu pieņemšanā, Vieda 

mobilitāte – transporta tīkls un IKT attīstība, Vieda vide - dabas resursi un ilgtspējīga to 

pārvaldība un apsaimniekošana (skat. 3.37. att.). Vissaugstāko vērtējumu ieguva 

faktors: Vieda mobilitāte – transporta tīkls un IKT attīstība (3.65), tam sekoja faktors- 

Viedi cilvēki - teritorijas sociālais un cilvēkkapitāls (3.60). Pārējie 3 faktori ieguva 

vienādu novērtējumu (3.30): Vieda ekonomika – konkurētspējīga teritorija, Vieda 

pārvaldība – līdzdalība pašvaldības lēmumu pieņemšanā un Vieda vide - dabas resursi 

un ilgtspējīga to pārvaldība un apsaimniekošana.  
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Avots: Avots: autores pētījums un konstrukcija 

3.37. att./ Fig.3.37. Pierīgas reģionā zināšanu ietilpīgo produktu nozares uzņēmumu 

attīstību noteicošie faktori/ Factors for the development of knowledge-intensive 

products businesses in the Pieriga region. 

 
Trešajā grupā tika noskaidrots, kā respondenti vērtē Pierīgas reģiona 

konkurētspējas nostiprināšanai nepieciešamos 6 priekšnoteikumus:  

reģionālā un starptautiskā konkurētspēja (industriālo un ražošanas teritoriju izvietojums 

reģiona/ metropoles teritorijā, teritorijas specializācija un atbilstoša piedāvājuma 

izveidošana u.c.), transports un mobilitāte (kompleksu satiksmes mezglu (mobilitātes 

punktu) izveide, vienota sabiedriskā transporta tīkla un sistēmas izveide u.c.), dabas 

vide (vides aizsardzības infrastruktūras koordinēta attīstība reģionā, aprites ekonomikas 

attīstība u.c.), inovatīvās uzņēmējdarbības un zināšanu ietilpīgo produktu nozares 

attīstība (izglītības un zinātnes specializācija atbilstoši teritorijas konkurētspējīgo 

nozaru attīstībai, zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbība, atbilstošas infrastruktūra u.c.), 

publiskie pakalpojumi (pamatota izglītības iestāžu izvietojuma piedāvājuma izstrāde, 

sporta un kultūras iestādes un pakalpojumi, specializācija, balstoties uz kompleksu 

plānojumu u.c.), apdzīvojuma struktūra (iedzīvotāju kopienu atbalstīšana un 

stiprināšana, veidojot kopienu centrus (infrastruktūru), infrastruktūras risinājumi jauno 

“augošo”, kā arī “sarūkošo” apdzīvoto vietu gadījumos u.c.) (skat. 3.38. att.). Augstāko 

vērtējumu ieguva priekšnoteikums transports un mobilitāte (kompleksu satiksmes 

mezglu (mobilitātes punktu) izveide, vienota sabiedriskā transporta tīkla un sistēmas 

izveide u.c.) (3.75). Kā nākamais augstākais tika minēts priekšnoteikums apdzīvojuma 

struktūra (iedzīvotāju kopienu atbalstīšana un stiprināšana, veidojot kopienu centrus 

(infrastruktūru), infrastruktūras risinājumi jauno “augošo”, kā arī “sarūkošo” apdzīvoto 

vietu gadījumos u.c.). (3.65). Pārējie 4 priekšnoteikumi ieguva vienādus rezultātus 

(3.50): reģionālā un starptautiskā konkurētspēja (industriālo un ražošanas teritoriju 

izvietojums reģiona/ metropoles teritorijā, teritorijas specializācija un atbilstoša 

piedāvājuma izveidošana u.c.), dabas vide (vides aizsardzības infrastruktūras koordinēta 

attīstība reģionā, aprites ekonomikas attīstība u.c.), inovatīvās uzņēmējdarbības un 

zināšanu ietilpīgo produktu nozares attīstība (izglītības un zinātnes specializācija 

atbilstoši teritorijas konkurētspējīgo nozaru attīstībai, zinātnes un uzņēmējdarbības 

sadarbība, atbilstošas infrastruktūra u.c.) un publiskie pakalpojumi (pamatota izglītības 

iestāžu izvietojuma piedāvājuma izstrāde, sporta un kultūras iestādes un pakalpojumi, 

specializācija, balstoties uz kompleksu plānojumu u.c.). 
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Avots: Avots: autores pētījums un konstrukcija 

3.38. att./ Fig.3.38. Pierīgas reģiona konkurētspējas nostiprināšanai nepieciešamie 

priekšnoteikumi/ Prerequisites for strengthening the competitiveness of the Pieriga 

region. 
 

Lai izvēlētos atbilstošu matemātiski statistisko metodi, darba autore veica skalas 

pārbaudi atbilstības normālajam sadalījumam, izmantojot Kolmogorova - Smirnova testu, 

kā var redzēt (skatīt 3.21. tabulu), gandrīz visas skalas neatbilst normālajam sadalījumam 

(p < 0.05) – tas nozīmē, ka tālākā izpētē ir jāizvēlas neparametriskā statistikas analīze. 

 

3.21.tabula/ Table 3.21. 

Ar viedo ekonomiku saistīto faktoru pārbaude atbilstībai normālam sadalījumam/ 

Verification of factors related to the smart economy for compliance with normal 

distribution 
 

  

1. 

jaut. 

2. 

jaut. 

3. 

jaut. 

4. 

jaut. 

5. 

jaut. 

6. 

jaut. 

7. 

jaut. 

8. 

jaut. 

9. 

jaut. 

10. 

jaut. 

11. 

jaut. 

12. 

jaut. 

13. 

jaut. 

14. 

jaut. 

 15. 

jaut. 

16. 

jaut. 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Normal 

Paramet

ersa,b 

M 1.40 3.20 3.30 3.30 3.35 3.30 3.50 3.30 3.55 3.30 3.50 3.75 3.60 3.50 3.50 3.65 

SD 
0.68 0.83 0.86 1.08 1.09 1.17 0.83 1.17 1.05 0.98 1.00 1.25 0.82 1.24 1.10 0.75 

Most 

Extreme 

Differen

ces 

Abso

lut 
0.42 0.31 0.29 0.21 0.18 0.27 0.33 0.25 0.27 0.23 0.21 0.28 0.37 0.19 0.28 0.31 

Posit

ive 
0.42 0.29 0.29 0.21 0.18 0.18 0.33 0.18 0.18 0.22 0.19 0.16 0.37 0.19 0.17 0.31 

Nega

tive 

-

0.28 
-0.31 

-

0.21 
-0.19 

-

0.17 

-

0.27 

-

0.22 
-0.25 -0.27 

-

0.23 

-

0.21 
-0.28 -0.23 -0.19 -0.28 -0.19 

Test Statistic 0.42 0.31 0.29 0.21 0.18 0.27 0.33 0.25 0.27 0.23 0.21 0.28 0.37 0.19 0.28 0.31 

p (divpusējs) 0.00
c 

0.00c 0.00c 0.02c 
0.10

c 

0.00
c 

0.00
c 

0.00c 0,00c 
0.00

c 

0.02
c 

0,00c 0.00c 0.06c 0.00c 0.00c 

Avots: autores veidota 

a. Testa sadalījums ir normāls. 

b Aprēķināts no datiem. 

c. Lilliefors nozīmīguma korekcija. 

 

Sākotnēji ir svarīgi pārbaudīt ekspertu uzticamību – vērtējuma “kvalitāti” – cik tie 

ir vienoti, un vai tiešām viņi ir “eksperti”. Piemēram, ja kāds eksperts būs pretrunā ar 

citiem (t.sk. ja vairums ekspertu vērtē kādu parametru no 3 – 5. 5 (ballu sistēmā), bet šis 

eksperts tikai 1, tad šādam nolūkam tiek izmantots starpvērtētāju novērtējums (Inter-

Rater Reliability), ticamībai izmantojot iekšklases korelācijas koeficientu (Intraclass 

Correlation Coefficient). Kā parāda ekspertu uzticamības pārbaude ar iekšklases 
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korelācijas koeficientu (skat. 3.22. tabulu) – vidējā savstarpējā (Average Measures) 

korelācija ir virs r > 0.7 (20. r=0.83). Tas nozīmē, ka eksperti ir vienoti savos 

vērtējumos. 

 

3.22.tabula/ Table 3.22.   

Ekspertu uzticamības pārbaude ar iekšklases korelācijas koeficientu/ Expert 

confidence check with internal class correlation factor 
 

Iekšklašu korelācijas efektivitāte 

Correlation 

factor 

Intraclass 

Correlationb 

95% Confidence 

Interval 
F Test with True Value 0 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 
Value df1 df2 Sig 

Single 

Measures 
0.24a 0.13 0.43 6.09 19.00 285.00 0.00 

Average 

Measures 
0.83c 0.71 0.92 6.09 19.00 285.00 0.00 

Avots: autores veidota 

Divvirzienu jauktās ietekmes modelis, kurā cilvēku ietekme ir nejauša un mērījumu efekti ir fiksēti. 

a. Novērtējums ir tāds pats neatkarīgi no tā, vai mijiedarbības efekts ir vai nav. 

b C tips intraclass korelācijas koeficientus, izmantojot konsekvences definīciju. Starpmērījumu dispersija 

tiek izslēgta no saucēja dispersijas. 

c. Šī aplēse tiek aprēķināta, pieņemot, ka mijiedarbības efekts nav pieejams, jo citādi tas nav aprēķināms. 

 

Apkopojot eksperta viedokļus, redzams, ka Pierīgas reģiona attīstības virziens ir 

viedā ekonomika un zināšanu ietilpīgo produktu nozares uzņēmumu īpatsvara 

palielināšana. Kā vienai no Pierīgas reģiona viedās ekonomikas prioritātēm, ekspertu 

skatījumā, jābūt ilgtermiņa investīciju piesaistei. Balstoties uz NAP2027 attīstības 

perspektīvajiem virzieniem, ir jānosaka prioritārie virzieni, jo realizēt visus vienlaicīgi 

nebūs iespējams. Savukārt, prioritārie attīstības virzieni tika noteikti, balstoties uz 

ekspertu aptaujas rezultātiem. Lai piesaistītu Pierīgas reģionā zināšanu ietilpīgo 

produktu nozares uzņēmumus nepieciešama viedas mobilitātes  – transporta tīkla un IKT 

attīstība. Savukārt Pierīgas reģiona konkurētspējas nostiprināšanai nepieciešama 

transporta un mobilitātes (kompleksu satiksmes mezglu (mobilitātes punktu) izveide, 

vienota sabiedriskā transporta tīkla un sistēmas izveide, un svarīgi ir arī apdzīvojuma 

struktūras (iedzīvotāju kopienu atbalstīšana un stiprināšana), veidojot kopienu centrus 

(infrastruktūru), infrastruktūras risinājumi jauno “augošo”, kā arī “sarūkošo” apdzīvoto 

vietu gadījumos. 

 
3.8. Viedās uzņēmējdarbības attīstības perspektīvas Pierīgas reģionā 

konkurētspējas veicināšanai/ Smart business development prospects in the 

Pieriga region to boost competitiveness 

 

Turpinājumā autore piedāvā ieteikumus Pierīgas reģiona konkurēstpējas 

veicināšanai ar mērķi piesastīt viedo uzņēmējarbību, pamatojoties uz iepriekš 

veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem.  Autore ir izstrādājusi matricu, kas ir balstīta 

uz teritoriju konkurētspējas kritēriju datu analīzi atbilstoši konkrētās teritorijas attīstībai, 

nozaru specifikai un datu analīzei. (skat. 3.23. tabulu). 

Konkurētspējas izpētes metodoloģijas analīze parāda, ka konkurētspējas izpēte 

jāveic atbilstoši izvēlētajam pētījuma mērķim un objektam, atlasot atbilstošus kritērijus, 

ņemot vērā dažādus konkurētspējas aspektus un to ietekmējošos faktorus. Paralēli var 

iekļaut tādus faktorus, kas var būt saistīti ar nozaru struktūru, produkcijas specifiku, 
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resursu pieejamību, ārvalstu tiešajām investīcijām, pētniecības un izglītības iespējām, 

tehnoloģiju un inovācijām attīstību, uzņēmējdarbības vidi u.c. (Počs, Ozoliņa, 2016).  

 

3.23. tabula/ Table 3.23. 

Pierīgas reģiona konkurētspējas svarīgāko kritēriju un to raksturojuma 

apkopojuma matrica/ Summary of key criteria matrix for the competitiveness of the 

Pierigas region and their characteristics 
 

Konkurētspējas 

kritēriji 

Konkurētspējas kritērija raksturojums Mērķtirgus 

kategorija 

Uzņēmējdarbības 

vide un  potenciāls  
 uzņēmējdarbības aktivitāte; 

 tehnoloģijas un inovācijas; 

 nozaru struktūra;  

 uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi 

uzņēmumi, 

investori, 

iedzīvotāji 

Teritorijas 

specializācija  
 zināšanām balstītas ekonomikas nozares uzņēmumi; 

 ražošanas un eksporta nozares;  

 nozares ar izaugsmes potenciālu 

uzņēmumi, 

investori 

Infrastruktūra  pamata infrastruktūra un tās attīstība atbilstoši teritorijas 

vajadzībām; 

 tehnoloģiskā infrastruktūra;  

 zinātniskā infrastruktūra 

uzņēmumi, 

investori, 

iedzīvotāji 

Cilvēkresursi  darbaspēka raksturojums; 

 profesionalitātes līmenis un kvalifikācija;  

 izglītības līmenis (augstākā izglītība, profesionālā izglītība); 

 izglītības infrastruktūra; 

 atbalsta pakalpojumu attīstība; 

 demogrāfiskās tendences 

uzņēmumi, 

investori, 

iedzīvotāji 

Pārvalde  ieguldījumi zināšanu ekonomikas aktīvos un izglītībā; 

 ieguldījumi infrastruktūrā un izglītībā; 

 inovācijas un pētniecība, un atbalsts to attīstībai; 

 teritorijas specializācija 

uzņēmēji, 

investori,  

iedzīvotāji 

Avots: autores veidota 

 

Autore piedāvā teritorijas konkurētspējas novērtēšanas matricā iekļaut 5 kritēriju 

grupas un izstrādāt katrai mērķa tirgus grupai atbilstošu stratēģiju:  

 Uzņēmējdarbības vide un  potenciāls, kurā tiek izvērtēts attiecīgās terirorijas 

uzņēmējdarbības aktivitāte – aktīvo komercsabiedrību īpasvars, pielietotās 

tehnoloģijas un inovācijas, teritorijā darbojošo nozaru uzņēmumi un to struktūras, 

uzņēmējdarbībai nepieciešamo atbalsta pakalpojumu attīstība. 

Pieaugot uzņēmumu skaitam Pierīgas reģiona novados, kuri atrodas tuvāk Rīgas 

pilsētai, svarīgiem infrastuktūras objekiem vai, kur tiek attīstīti stratēģiski nozīmīgi 

projekti, tādējādi tiek radītas jaunas darba vietas, uzlabojas infrastruktūra, paaugstinās 

iedzīvotaju izglītības un kvalifikācijas līmenis un dzīves kvalitātes līmenis.  

Svarīgi noteikt industriālo un ražošanas teritoriju izvietojumu Pierīgas reģiona 

teritorijās, kas atrodas svarīgu infrastruktūras objektu tiešā tuvumā vai vietās, kuras 

šķērsos vai robežosies ar, piemēram, Rail Baltic, Kokneses šoseju u.c, un sakārtot 

nepieciešamo infrastruktūru – ceļi, ūdensvads un kanalizācijas noteku sistēmas izveide, 

rast risinājumu par atbilstošas elektriskās jaudas nodrošinājumu ražošanas zonās.  

Kā liecina darba autores pētījuma dati, Pierīgas reģionā augstākā uzņemējdarbības 

aktivitāte (skat. 3.6. tabulu) ir Mārupes, Ķekavas, Salaspils, Babītes, Olaines, Stopiņu, 

Ādažu novadā un Ogres, Siguldas un Tukuma pilsētā un šo novadu teritorijās. Šajās 

pilsētu un novadu teritorijās ir augsti rādītāji: viedo vai inovatīvo uzņēmumu skaits un 

attiecīgi inovatīvo uzņēmumu apgrozījums un apgrozījums uz vienu darbinieku. Šajās 
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teritorijās aktīvi darbojas uzņēmēju biedrības un uzņēmēju atbalsta institūcijas vai to 

struktūras pašvaldībās. Patstāvīgo iedzīvotāju skaits ir, salīdzinot ar citām reģiona 

novada teritorijām, augsts, jo to skaits svārstās no 11 tūkstošiem (Ādažu, Babītes un 

Stopiņu novados) līdz virs 20 tūkstošiem (Ķekavas, Mārupes, Olaines un Salaspils 

novados) un vairāk nekā 30 tūkstoši Ogres un Tukuma pilsētā un novadu teritorijās. 

Savukārt darba autorei ir vērtējums, ka investoriem šo novadu teritorijas ir pievilcīgas 

viedo uzņēmumu īpatsvara dēļ, jo novados veidojas teritorijas specializācija, ir 

pašvaldības atbalsta pakalpojumi un to ieinteresētā attieksme pret uzņēmējdarbību, kā 

arī darba spēka pieejamība. Attīstoties uzņēmumiem novados, iedzīvotāji tiek 

nodrošināti ar darba vietām tuvāk dzīves vietai, t. sk., arī blakus novadu teritorijās.  

 Teritorijas specializācija, uzņēmējdarbības nozares vai to attīstības potenciāls – 

vieda ekonomika/uzņēmēmējdarbība, uzņēmumi augsto tehnoloģiju ražošanā, 

ražošanas un eksporta nozaru uzņēmumi, nozares uzņēmumi ar izaugsmes 

potenciālu un iespējām piesaistīt investorus, kvalificētu darba spēku, nozares ar 

nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā, kas piesaista citu nozaru 

attīstību. 

Publisko pakalpojumu attīstība atbilstoši katras teritorijas attīstības virzienam un 

specializācijai - izglītības iestāžu izvietojums un to specializācija- eksakto zinātņu 

fizikas, ķīmijas un bioloģijas, kā arī ekonomikas mācību priekšmetu mācīšanās 

aktivizēšana, mūžizglītības un pārkvalifikācijas programmu realizācija- digitālo prasmju 

attīstība jaunu produktu piedāvājumu izstrādei tirgū, produktivitātes celšanai reģionos ar 

mērķi esošo/jaunu zināšanu ietilpīgo produktu un pakalpojumu attīstībai jaunajos 

“augošajos” novados, jo īpaši attālākajos un mazāk attīstītajos novados. 

Izvērtējot Pierīgas reģiona novadu tautsaimniecības nozaru struktūru (skat. 3.16. 

att.), redzams, ka ir vairāki novadi ar visaugstāko apstrādājošo vai apstrādes rūpniecības 

uzņēmumu īpatsvaru (Inčukalns, Salacgrīvas, Olaines, Ropažu, Engures, Babītes un 

Salaspils novads), kā arī Ogres pilsēta un tās novada teritorija. Savukārt daži novadi ir 

izteikti līderi uz zināšanām balstītu uzņēmumu (KBE) vai viedo uzņēmumu nozarēs 

(Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Mārupes un Olaines novads). Šajos novados, kā arī 

dažos citos Pierīgas reģiona novados (Babītes, Ikšķiles, Mālpils, Ropažu, Salaspils, 

Saulkrastu, Sējas un Stopiņu novadā) kopš 2015. gada ir noticis ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaita pieaugums. Šo datu izvērtējums parāda tendenci, ka atsevišķu 

Pierīgas reģiona novadu teritorijās veidojas specializācija apstrādes rūpniecībā un 

viedajā uzņēmējdrabībā. Pašvaldībām, stratēģiski plānojot savu novadu teritoriju 

attīstību un izstrādājot attiecīgu piedavājumu uzņēmējiem un investoriem ir iespējama 

teritorijas specializācija atbilstoši viedo uzņēmumu vajadzībām.     

 Infrastruktūra, uzņēmēji, plānojot uzņēmuma atrašanos vietu, izvērtē attiecīgās 

teritorijas pamata infrastruktūru un tās atbilstību sava uzņēmuma vajadzībām, 

tehnoloģiskā infrastruktūra un zinātniskā infrastruktūra, jo īpaši, ja tiek plānota 

viedās uzņēmējdarbības nozaru attīstība. 

Transporta un mobilitātes veicināšana atbilstoši industriālo un ražošanas teritoriju 

izvietojumam - kompleksu satiksmes mezglu (mobilitātes punktu) izveide, vienota 

sabiedriskā transporta tīkla un sistēmas izveide u.c. cilvēkkapitāla piesaistei reģionos un 

darba spēka mobilitātei ne tikai novada ietvaros, bet arī no blakus novadiem. 

Visā Pierīgas regiona teritorijā ir augsts kopējo autoceļu tīkla blīvuma rādītājs. 

Pierīgas reģionam raksturīga sakārtota attiecīgās teritorijas pamata infrastruktūra 

(enerģētikas infrastruktūra, gāzesvadi, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas), 

atsevišķos novados autoceļu kvalitāte ir zema. Pierīgas reģions atrodas vistuvāk vai 

atsevišķu novadu teritorijās atrodas Latvijas un starptautiskas nozīmes infrastruktūtas 

objekti: Rīgas osta, lidosta, dzelceļš un valsts nozīmes autoceļi.  Kā arī Rīgas pilsētā un 
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Pierīgas reģionā atrodas lielākās zinātniskās infrastruktūras iestādes (tikai trīs 

zinātniskie institūti atrodas ārpus Rīgas pilsētas, Salaspils novadā).  

 Cilvēkresursi, katra uzņēmuma viens no svarīgākajiem resursiem ir darbaspēks 

un tā raksturojums, profesionalitātes līmenis un kvalifikācija, izglītības līmenis un 

izglītības infrastruktūra, kā nākamie būtu jāmin pakalpojumu attīstība, lai 

piesaistītu vai noturētu teritorijā iedzīvotājus, un demogrāfiskās tendences. 

Viedās ekonomikas attīstību reģionā nav iespējama bez iedzīvotājiem, jo, lai 

notiktu industriālo un ražošanas uzņēmumu attīstība, nepieciešama atbilstoša šī resursa 

esamība un  tā attīstība atbilstoši teritorijas specializācijas virzienam.  

Attīstoties uzņēmējdarbībai reģionā, pieaug prasības pret reģionu kā pret 

dzīvesvietu, uzņēmējdarbības vidi un tās turpmāko attīstības stratēģiju. Investori un 

uzņēmēji, pirms izdara izvēli, kur veidot savu uzņēmumu, veic rūpīgu pētījumu par 

attiecīgajā reģionā esošo darbaspēku un tā piesaistīšanas iespējām, ražošanas izmaksu 

apjomu un sociālajiem apstākļiem, tiek pētīts nodokļu lielums un iespējamās atlaides, 

nekustamā īpašuma vērtība u.c. 

Izvērtējot Pierīgas reģiona novadu iedzīvotāju raksturojošos rādītājus, tie liecina, 

ka novados, kuros novērojama augstāka uzņēmējdarbības aktivitāte un vairāk ir viedo 

uzņēmumu, augstāks ir iedzīvotāju ar augstāko izglītību rādītājs (virs 30%) un zemāki 

bezdarbnieku rādītāji – no 8% līdz 11% (Ādažu, Babītes, Carnikavas, Ikšķiles, Ķekavas, 

Mārupes Stopiņu novadā). Vairākos Pierīgas reģiona novados tiek attīstīta izglītība 

atbilstoši novada viedo uzņēmumu vajadzībām  (Olaines, Ogres, Ikšķiles novadā) vai 

notiek sadarbība ar Rīgas izglītības iestādēm (Mārupes novads). Lai nodrošinātu 

pieaugošo pieprasījumu pēc izglītības iestāžu pieejamības, vairākos novados notiek 

aktīva  jaunu izglītības iestāžu būvniecība vai esošo paplašināšana. Jo, piedāvājot 

kvalitatīvas izglītības iespējas un sakārtotu vidi, tiek piesaistītas jaunas ģimenes 

pārcelties dzīvot no Rīgas un Pierīgas reģiona novadiem.  

 Pārvalde, teritorijas pašvaldības, kuras plāno un var piesaistīt ieguldījumus 

viedās ekonomikas aktīvos, infrastruktūrā un izglītībā, atbalstīt inovācijas un 

pētniecību un to attīstību, lai piesaistītu attiecīgo mērķa tirgu grupu – viedos 

uzņēmumus. 

Reģiona pārvaldēm ir jācenšas piesaistīt stratēģiski nozīmīgus attīstības projektus, 

jo tādi projekti dod ‘’blakus efektu’’ vai multiplikatīvu efektu ar ekonomisku ieguvumu. 

Reģiona pārvaldēm arī pašām jāveido nozīmīgi projekti tā attīstībai un jāpiesaista 

investori un dažādi fondi. 

Izvērtējot Pierīgas reģiona viedās pārvaldes rādītājus, tie parāda novadu 

pašvaldību aktivitāti, piesaistot ES fondu finasējumu un ES atbalstu. Lai sakārtotu 

instrastruktūras objektus un nodrošinātu atbilstošu izglītības kvalitāti, sakārtotu mājokļu 

un apdzīvoto vietu dzīves vidi, sasniedzamība, pieejamība un sabiedriskais transports, 

svarīgi ir ieguldījumi un sadarbība ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Kā arī vairāki 

jautājumi jārisina, ir blakus pašvaldībām sadarbojoties.  

Reģiona pašvaldībām ir jāatvieglo uzņēmējiem darbības uzsākšana. Tas var 

notikt, piesaistot ES fondus mazā un vidējā biznesa attīstībai, jāveido aģentūras 

uzņēmējdarbības atbalstīšanai un konsultēšanai, atbalsts finansiālā nodrošinājuma 

saņemšanai, sadarbības līgumu un kontaktu veidošanai, nodokļu u.c. atlaižu 

piemērošana u.c. 

Apdzīvojuma struktūras veidošana atbilstoši katras teritorijas attīstības virzienam 

- iedzīvotāju un uzņēmēju kopienu atbalstīšana un stiprināšana, veidojot un atbalstot 

kopienu centrus- uzņēmēju biedrību veidošanas iniciatīvas atbalstīšana un uzņēmēju 

konsultatīvās padomes izveide pašvaldībās ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbības attīstību 

attiecīgajā teritorijā un uzturēt dialogu starp pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem 
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efektīvu lēmumu pieņemšanai. Kā arī veicināt jaunu uzņēmumu dibināšanu, pieejamās 

telpās izveidot Open office, kas paredzēta to darbības nodrošināšanai. 

Pierīgas reģions un tā novadi ir dažādi gan pēc attīstības līmeņa, gan mārketinga 

un stratēģijas potenciāla. Situācijās, kad viena reģiona novadi nav tik stipri finansiāli un 

attīstīti, ir iespējams apvienoties vairākiem novadiem vienkopus un izstrādāt kopīgas 

attīstības un mārketinga aktivitātes, izmantojot dažādas sadarbības iespējas.  

Katra kritēriju grupa jāskata atbilstoši teritorijas mērķatirgus grupas specifikajām 

vajadzībām un interesēm: uzņēmēji, investori,  iedzīvotāji. Lai sekmētu Pierīgas reģiona 

viedās ekonomikas attīstību, katrai novada pašvaldībai jāapzinās un jāizmanto tās 

salīdzinošās priekšrocības - cilvēki, dabas resursi, atrašanās vieta, tradīcijas, jāīsteno 

kvalitatīva, produktīva un ilgtspējīga attīstība, novadu pašvaldībām jāattīsta pašvaldību 

sadarbība un funkciju dalījums ar blakus vai tuvumā esošajām pašvaldībām. Kā 

galvenās priekšrocības un ierobežojums viedās ekonomikas attīstībai Pierīgas reģionā 

jāmin aglomerācijas funkcionālo saišu telpa, reģiona robežu saistība ar ērtas transporta 

infrastruktūras pieejamību un kādreizējo administratīvo teritoriju – rajonu robežām, kas 

pēc ATR realizācijas var tik atjaunotas vai daļēji atjaunotas.  

 VARAM ir izstrādājis konkrētus ieteikumus “Reģionālā politika pēc 2020. 

gada”, no tās izriet konkrēti uzdevumi uzņēmējdarbības un pašvaldības efektīvākas 

sadarbības nodrošināšanai (skat.3.39. att.).  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avots: VARAM, 2019 

3.39.att./ Fig.3.39. Pašvaldības  kā reģionālās attīstības virzītāji/ Municipalities as 

promoters of regional development. 

 

Ekspertu skatījumā un arī analizējot VARAM ieteikumus Pierīgas reģiona 

ekonomiskas attīstībai, izriet, ka, lai stiprinātu Pierīgas reģionā viedās ekonomikas 

attīstību ir nepieciešamas ilgtermiņa investīcijas vairākos nozīmīgos pasākumos, kuru 

veiksmīga realizācija nodrošinās Pierīgas reģiona konkurētspējas stiprināšanu ne tikai 

reģionāli, bet arī starptautiskajā līmenī, Baltijas jūras reģionā radot pievilcīgu vidi 

investīcijām. Pašvaldības galvenais uzdevums ir radīt priekšnoteikumus 

uzņēmējdarbības attīstībai, jo uzņēmēji un investori vēlas saņemt atbalstu un efektīvus 

un kvalitatīvus pakalpojumus. Ņemot vērā Pierīgas reģiona augsto ekonomisko attīstību 

un aktivitāti, uzņēmēji un investori vēlas darboties teritorijā, kur viss ir atbilstošs viņu 

vajadzībām.    
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Inovatīva un uz zināšanām balstīta uzņēmējdarbība- labās prakses piemēri 

Uzņēmējdarbības tendences reģionos parāda, ka lielākoties priekšplānā izvirzās 

Latvijas lielās pilsētas vai arī Pierīgas reģiona novadu teritorijas. Tieši šeit koncentrēts 

lielākais iedzīvotāju skaits, līdz ar to arī ir visvairāk uzņēmumu un darba vietu un 

attiecīgi lielāki samaksātie nodokļi (IIN, NĪN u.c.). 

Pierīgas pašvaldības ir pievilcīgas investoriem, ko apliecina arī to atrašanās 

saraksta TOP 5. Mārupes, Garkalnes un citu Rīgai tuvējo pašvaldību fenomens slēpjas 

galvaspilsētas tuvumā un biroju un noliktavu izbūvei pieejamās teritorijās, kā dēļ daudzi 

Latvijas lielie uzņēmumi par savu atrašanās vietu izvēlējušies tieši Rīgai tuvējos 

novadus. LURSOFT statistikas dati parāda, ka Rīgā un Pierīgas reģionā novadi ar 

lielāko aktīvo uzņēmumu uz 1000 iedzīvotājiem: Rīga - 140 uzņēmumi, Mārupes 

novads - 137 uzņēmumi un Garkalnes novads - 130 uzņēmumi. 

Tieši Pierīgas reģionā esošie novadi, pateicoties tam, ka tajos koncentrēti daudzi 

lielie uzņēmumi, izvirzījušies priekšplānā, rēķinot uzņēmumu nodrošināto darba vietu 

skaitu uz pašvaldībā reģistrēto iedzīvotāju skaitu. Mārupes novads ir ierindojies pirmajā 

vietā pēc novadā reģistrētajos uzņēmumos nodarbināto skaita, attiecinot to pret 

iedzīvotāju skaitu. Otrajā vietā seko Ķekavas novads, trešajā vietā ir Stopiņu novads, 

tad seko Rīga un Babītes novads. Likumsakarīgi, ka līdzīga aina vērojama, analizējot 

pašvaldību teritorijās reģistrēto uzņēmumu samaksātā UIN apjomu uz 1000 

iedzīvotājiem, jo izteikts līderis ir Pierīgas reģions (LURSOFT, 2018). Uzņēmumu un 

produktu, kas tiek ražoti Pierīgas reģionā ar "augstu pievienoto vērtību", apkopojumu 

skatīt 6. pielikumā. 

 
3. nodaļas kopsavilkums/ Conclusions for Chapter 3 

 

Teritorijas ziņā Pierīgas reģions ir mazākais reģions valstī- 10.4 tūkstoši km2, bet 

iedzīvotāju skaita ziņā- vislielākais, reģiona teritorijā dzīvo 1.09 miljons dažāda vecuma 

un tautības cilvēku, tas sastāda 51.8% no valsts iedzīvotāju kopskaita.  

Pierīgas reģions ir funkcionāli saistīts ar līdzīgiem galvaspilsētas reģioniem 

Baltijas valstīs, bet sociāli ekonomiskās attīstības potenciālam atbilstošākie ir Viļņas 

reģions Lietuvā un Harju reģions Igaunijā. Visa Pierīgas reģiona sociāli ekonomisko, 

tehnoloģisko un zinātnisko attīstību nosaka valsts, starpvalstu un Eiropas nozīmes 

attīstības centrs - Rīgas pilsēta. Vērtējot pēc iedzīvotāju skaita, Pierīgas reģions ir 

lielākais Baltijas valstīs. Pierīgas reģiona stratēģiski nozīmīgā atrašanās vieta, 

salīdzinoši lielā tirgus ietilpība Rīgas pilsētā un tās apkārtnē esošie novadi un augstā 

darbaspēka piesaistes spēja veido visa reģiona ekonomisko potenciālu un sekmē 

Pierīgas reģiona strauju izaugsmi. 

Pierīgas reģions ir vienīgais reģions, kurā iedzīvotāju skaits kopš 2004. gada ir 

palielinājies par 0.3% jeb vienu tūkstoti iedzīvotāju. To veicinājusi jaunu ģimeņu 

migrācija uz galvaspilsētai pieguļošajiem novadiem – prom no Rīgas un citām pilsētām, 

bet vienlaikus tuvu plašākām darba un izglītības iespējām. Reģionā ir viszemākais 

bezdarba līmenis valstī, un Pierīgas reģiona iedzīvotājiem ir vidēji augstāks izglītības 

līmenis, tas arī nodrošina augstāku konkurētspēju un iespējas atrast labāk apmaksātas 

darbavietas.  

Rīgas pilsētas un Pierīgas reģiona ekonomiskā profila datu analīze parāda vairākas 

tendences. Tautsaimniecības nozaru struktūru veido galvenokārt pakalpojumu joma ar 

tajā dominējošām nozarēm – tirdzniecību, profesionāliem pakalpojumiem un 

operācijām ar nekustamo īpašumu. Rīgas pilsētas un Pierīgas reģiona kopējās 

pievienotās vērtības īpatsvars Latvijā sastāda gandrīz 67%. Rīgas pilsētā un Pierīgas 

reģionā koncentrējas absolūti lielākā daļa no augstākās izglītības un zinātnes potenciāla. 
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Šī potenciāla prasmīgas izmantošanas rezultātā reģiona uzņēmumiem pastāvīgi tiek 

piedāvāts profesionāli zinošs un atbilstošas darba prasmes apguvis darbaspēks.  

Pierīgas reģions ir Latvijas ekonomikas virzītājspēks. Būtisks ekonomisko 

aktivitāti raksturojošs rādītājs ir ekonomiski aktīvo komersantu un komercsabiedrību 

(tai skaitā zemnieku, zvejnieku saimniecību un fiziskas personas, kuras veic 

saimniecisko darbību) skaits uz 1000 iedzīvotājiem. Vērtējot novadus, tad redzams, ka 

lielākā ekonomiskā aktivitāte notiek tuvāk Rīgai tādos novados kā Babīte, Garkalne, 

Ādaži, Ķekava, Mārupe, Ogre, Olaine, Salaspils, Stopiņi u.c., kas skaidrojams ar 

attālumu līdz Rīgai, darba spēka pieejamību, atbilstošu infrastruktūru. 

Objektīvās Pierīgas reģiona pozīcijas Latvijā nosaka reģiona specializāciju – 

valsts mēroga pakalpojumu sniegšanā – izglītības, veselības aizsardzības, valsts 

pārvaldes, finanšu, tirdzniecības jomās. Ir vairākas nozares, kuru lokalizācijai nav 

izteikts galvaspilsētas efekts, bet kas veidojušās vēsturiski, piemēram, kokapstrāde, 

ķīmiskā rūpniecība, metālapstrāde, tūrisma uzņēmējdarbība, kas saistīts ar pieejamo 

resursu esamību noteiktās teritorijās.  

Autore piedāvā izveidot teritorijas konkurētspējas novērtēšanas matricu un tajā   

iekļaut 5 kritēriju grupas atbilstoši mērķtirgus kategorijam: uzņēmējdarbības vide un  

potenciāls (uzņēmējdarbības aktivitāte, tehnoloģijas un inovācijas, nozaru struktūra, 

uzņēmējdarbības pakalpojumu attīstība), teritorijas specializācija (viedās ekonomikas 

uzņēmumi, ražošanas un eksporta nozares, nozares ar izaugsmes potenciālu), 

infrastruktūra (pamata infrastruktūra un tās attīstība atbilstoši teritorijas vajadzībām, 

tehnoloģiskā infrastruktūra, zinātniskā infrastruktūra), cilvēkresursi (darbaspēka 

raksturojums, profesionalitātes līmenis un kvalifikācija, izglītības līmenis (augstākā 

izglītība, profesionālā izglītība), izglītības infrastruktūra, atbalsta pakalpojumu attīstība, 

(demogrāfiskās tendences), pārvalde (ieguldījumi zināšanu ekonomikas aktīvos un 

izglītībā, ieguldījumi infrastruktūrā un izglītībā, inovācijas un pētniecība un atbalsts to 

attīstībai, teritorijas atpazīstamība).  

Pētījuma rezultāti parāda, ka Pierīgas reģiona attīstības virziens ir viedā 

ekonomika un viedo uzņēmumu īpatsvara palielināšana. Balstoties uz NAP2027 

attīstības perspektīvajiem virzieniem, ir jānosaka prioritārie virzieni, piemēram, 

ilgtermiņa investīciju piesaiste. Lai veicinātu Pierīgas reģionā viedo  uzņēmumu 

attīstību un to skaita palielināšanu, noteicošais faktors ir Vieda mobilitāte – transporta 

tīkls un IKT attīstība. Kā arī Pierīgas reģiona konkurētspējas nostiprināšanai noteicošais 

faktors ir transports un mobilitāte - kompleksu satiksmes mezglu (mobilitātes punktu) 

izveide, vienota sabiedriskā transporta tīkla un sistēmas izveide u.c. 

Pierīgas reģiona pašvaldībām jāveido reģiona viedai uzņēmējdarbībai atbilstoša 

un piemērota attīstība un sadarbība ar uzņēmējiem un citām iesaistītām pusēm- Rīgas 

pilsētas un Pierīgas pašvaldībām, kā arī sadarbība ar Latvijas un starptautiskām citu 

valstu institūcijām un organizācijām; pašvadībā jādarbojas koordinatoram 

uzņēmējdarbības jomā; jāizstrādā konkrēti piedāvājumi, lai piesaistītu ekonomiski 

aktīvus iedzīvotājus un viedos uzņēmumus, jāizmanto viedās ekonomikas augstie 

rādītāji un priekšrocības, jo tie veido stratēģisku pamatu viedās uzņēmējdarbības 

(zināšanu ietilpīgo produktu nozares uzņēmumu) attīstībai Pierīgas reģionā - lielāki 

pašvaldību budžeta ieņēmumi, kas ļauj realizēt svarīgus infrastruktūras projektus (ūdens 

un kanalizācija, ceļu izbūve un uzturēšana), atbalsta sniegšanu jaunajiem uzņēmējiem 

un piesaistīt jaunas iedzīvotāju grupas (izglītības iestādes, dzīvojamais fonds) - darba 

spēks, kurš svarīgs konkrēta uzņēmuma darbības nodrošināšanai. 

Pierīgas reģiona pašvaldībām jāveido reģiona viedai uzņēmējdarbībai atbilstoša 

infrastruktūra un piedāvājums: jānosaka ekonomikās zonas teritorijas plānojumā, 

jāattīsta ceļu/ielu inženierkomunikāciju infrastruktūra, jāveido biznesa inkubatori un 
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koprades telpas, jāattīsta pašvaldību nekustamā īpašuma noma un apbūves tiesības, 

jāsakārto dzīves vide, mājokļu īres iespējas un pašvaldības pakalpojumu pieejamība.  

Pierīgas reģiona pašvaldībām sadarbībā ar Rīgas Pašvaldību apvienību “Rīgas 

metropole” jārealizē kopīgas aktivitātes un jāizmanto tās salīdzinošās priekšrocības: 

cilvēki, dabas resursi, atrašanās vieta, infrastruktūra un tradīcijas. Jāizstrādā un jāīsteno 

ekonomiskās izaugsmes plāns, kas ietver kvalitatīvu un ilgtspējīgu attīstību, kā arī 

novadu pašvaldību sadarbība un funkciju dalījums ar blakus vai tuvumā esošajām 

pašvaldībām; jāveic teritorijas konkurētspējas analīzi, izmantojot autores piedāvāto 

Pierīgas reģiona konkurētspējas svarīgāko kritēriju un to raksturojuma apkopojuma 

matricu (skat. 3.25. tabulu), un izstrādāt teritorijas attīstības stratēģiju, ņemot vērā tādas 

svarīgas mērķa tirgus grupas kā uzņēmēju un  investoru vajadzības; sadarbībā ar citām 

novadu pašvaldībām un vietējām kopienām (uzņēmēju biedrībām, augstākās un 

profesionālās izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām u.c.) nepieciešams noteikt 

konkurētspējas kritērijus un parādīt dotā reģiona pārsvaru pār citiem Eiropā: kvalificēta 

darbaspēka esamība, svarīgi infrastruktūras objekti, izglītības un zinātnes centri, attīstīta 

uzņēmējdarbība u.c. 

Teritorijas konkurētspējas paaugstināšanai Pierīgas reģiona pašvaldībām 

sadarbībā ar Rīgas Pašvaldību apvienību “Rīgas motropole” nepieciešams nostiprināt 

Pierīgas reģiona konkurētspēju, ievērojot 6 priekšnoteikumus, kuru secību noteica 

ekspertu pētījums: transports un mobilitāte; apdzīvojuma struktūra; stiprināt gan 

reģionālo, gan starptautisko reģiona konkurētspēju; vides aizsardzības infrastruktūras 

koordinēta attīstība reģionā, aprites ekonomikas attīstība; inovatīvās uzņēmējdarbības 

un zināšanu ietilpīgo produktu nozares attīstība; publiskie pakalpojumi, kuri svarīgi, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi iedzīvotājiem. 

Teritorijas konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu realizācijai izmantot autores 

piedāvāto Pierīgas reģiona novadu teritoriju klasteru analīzi pēc attīstības 

pamatrādītajiem (skat. 3.17. tabulu), jo tajā apvienoti novadi 4 klasteros, kuriem ir 

līdzīgi ekonomiskie rādītāji, un tas atvieglos to sadarbību kopēju projektu realizācijā. 

Sadarbība ar Rīgas pilsētas pašvaldību, veicinot galvaspilsētā radītā potenciāla un 

resursu tālāku pārnesi uz Pierīgas reģionu un citiem reģioniem, sekmējot kopējo valsts 

ekonomisko attīstību un sabiedrības labklājību, izstrādājot kopīgas sadarbības 

programmas un attīstības plānus viedo uzņēmumu piesaistīšanai. Noteikt industriālo un 

ražošanas teritoriju izvietojumu Pierīgas reģiona teritorijās, kas atrodas svarīgu 

infrastruktūras objektu tiešā tuvumā vai vietās, kuras šķērsos vai robežosies ar 

stratēģiskiem vai starptautiskiem objektiem (Rail Baltic, Kokneses šoseja u.c.) un 

sakārtot nepieciešamo infrastruktūru – ceļi, ūdensvads un kanalizācijas noteku sistēmas 

izveide, rast risinājumu par atbilstošas elektriskās jaudas nodrošinājumu ražošanas 

zonās u.c. 

Pierīgas reģiona pašvaldībām sadarbībā ar nozaru ministrijām- ar Vides Attīstības 

un regionālās attīstības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas 

ministriju u.c.- atbalstīt un stimulēt Pierīgas reģiona pašvaldību aktivitāti, izstrādāt 

pasākumus viedās uzņēmējdarbības attīstībai, veicinot augstas kvalitātes darba vidi un 

publisko pakalpojumu attīstību atbilstoši katras teritorijas attīstības virzienam un 

specializācijai - izglītības iestāžu izvietojums un to specializācija; sadarbībā ar  

Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju u.c. 

nepieciešams izstrādāt plānu ilgtermiņa investīciju piesaistīšanai vairākos nozīmīgos 

pasākumos: industriālo un ražošanas teritoriju izvietojuma noteikšana; transporta un 

mobilitātes veicināšana atbilstoši industriālo un ražošanas teritoriju izvietojumam; 

atbilstošu izglītības un zinātnes virzienu attīstība u.c. 
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Autore izstrādājusi ieteikumus, kā veidot un nostiprināt Pierīgas reģionu kā vieda 

reģiona ekonomisko bāzi, lai veicinātu reģiona konkurētspēju un attīstītu viedo 

uzņēmējdarbību.  
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SECINĀJUMI/ CONCLUSIONS 
 

1. Teritorijas konkurētspēja tiek veidota atbilstoši konkrētās mērķa tirgus grupas 

vajadzībām, izmantojot tās resursus un potenciālu: darba vietas un iespējas, 

augstas dzīves kvalitātes nodrošinošie pakalpojumi, sakārtota infrastruktūra, 

izglītības pieejamība, dabas un darbaspēka resursi.  

2. Veiksmīgas teritorijas konkurētspējas rādītāji: ekonomiskie kritēriji, sociālie 

kritēriji, vietējās pārvaldes efektivitāte un infrastruktūras attīstība, kuri, savukārt, 

ir atkarīgi arī no citiem apkārtējās vides rādītājiem. 

3. Uzņēmēji, izvēloties sava uzņēmuma atrašanās vietu, ņem vērā vairākus kritērijus: 

teritorijas infrastruktūru un tās attīstības iespējas, nodokļu politiku, vietējās 

pašvaldības attīstību un attieksmi pret uzņēmējiem un sadarbību ar tiem, vietējās 

teritorijas tradīcijas un resursus (darbaspēka un dabas resursi).  

4. Eiropā un Latvijā teritoriju viens no galvenajiem konkurētspējas un ekonomiskās 

attīstības virzītājiem ir viedās ekonomikas attīstība: augsto tehnoloģiju, 

rūpniecības un pakalpojumu nozares (izglītība, zinātne, informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas). 

5. Reģionālās ekonomikas attīstības plānošanā ir jāiesaistās visām ieinteresētajām 

pusēm – pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotajiem, bet kā galvenajam 

koordinatoram jābūt pašvaldībām, jo tās veido attīstības procesus reģionos 

sadarbībā ar vietējo kopienu – mērķa tirgus grupām. 

6. NAP2027 viens no uzdevumiem- vietējām pašvaldībām jāuzlabo publiskā 

infrastruktūru uzņēmējdarbības atbalstam, jāpiesaista investīcijas inovāciju 

radīšanai, jo tas rada darbavietas un pakalpojumu daudzveidību, un jāuzlabo 

uzņēmējdarbības vide, jānodrošina darbaspēka mobilitāte reģionu iekšienē un 

starp blakus reģioniem un vienlaikus jāsaglabā valsts un pašvaldību pakalpojumu 

pieejamības līmenis.  

7. Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam prioritātes- kvalitatīva 

dzīves vide un teritoriju attīstība, kas veicina iedzīvotāju piesaisti; līdzsvarota 

reģionālā attīstība paredz saglabāt Pierīgas reģiona iespēju daudzveidību (dabas 

un darbaspēka resursi, izglītības iespējas, infrastruktūra u.c.) un veicināt Rīgas 

radītā potenciāla un resursu tālāku pārnesi uz visu reģionu, sekmējot kopējo valsts 

ekonomisko attīstību.  

8. Pierīgas reģiona konkurētspējas attīstības sekmēšanā būtiskākais aspekts ir 

ekonomiskā aktivitāte- darbavietu un uzņēmumu radīšana un to darbība, jo tā 

sniedz nodarbinātības iespējas un līdz ar to labklājību iedzīvotājiem, stimulē 

iedzīvotāju palikšanu dzīvesvietās, samazinot teritoriju depopulāciju, kā arī rada 

ienākumus pašvaldību budžetos no nodokļiem, kas, savukārt dod iespējas veikt 

ieguldījumus teritorijas infrastruktūras uzlabošanā, kā rezultātā tiek paaugstināta 

teritorijas konkurētspēja. 

9. Pierīgas reģionam ir pievilcīgāki ekonomiskās attīstības rādītāji nekā vidēji valstī 

kopumā, kas paver plašas iespējas uzņēmējdarbības vides uzlabošanai: Rīgas 

pilsētas ģeogrāfiskais novietojums Pierīgas reģiona centrā; lielākais iedzīvotāju 

skaits; ekonomisko rādītāju analīze (ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits, t.sk. 

viedo uzņēmumu), izglītības iestāžu, t.sk. augstākās izglītības iestāžu un 

zinātnisko institūciju pieejamība; infrastruktūras pārklājums (lidosta, osta, 

dzelzceļš, t.sk. plānotais Real Baltic projekts, auto maģistrāles visos Latvijas 

virzienos).    

10. Pierīgas reģiona raksturīgās iezīmes un specifika: augstākie iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa ieņēmumi pašvaldību budžetos uz vienu iedzīvotāju (777.2euro) 
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salīdzinot ar visu Latviju; ievērojami augstāka darbaspēka, uzņēmējdarbības un 

cita veida ekonomiskās un sociālās aktivitātes koncentrācija (nodarbinātības 

līmenis 67.9%), liels ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits (31 011), augsts 

strādājošo īpatsvars vecumā no 15- 74 gadiem 71,2%, pakalpojumu pieejamība 

(izglītības, kultūras, sociālajā, veselības u.c. jomās); vērojama pozitīva dinamika 

jaunu uzņēmumu veidošanā (1750) (CSP, 2018). 

11. Pierīgas reģionā tautsaimniecības nozaru struktūru veido galvenokārt 

pakalpojumu joma ar tajā dominējošām nozarēm-  tirdzniecība, profesionālie 

pakalpojumi un operācijas ar nekustamo īpašumu; informācijas un komunikāciju 

tehnoloģija, farmācijas un medicīnas pakalpojumu sniedzēji. 

12. Pierīgas reģiona specializāciju veido: izglītības, veselības aizsardzības, valsts 

pārvaldes, finanšu, tirdzniecības jomas. Vairāku nozaru specializācija ir 

veidojusies vēsturiski: kokapstrāde, ķīmiskā rūpniecība, metālapstrāde, tūrisma 

uzņēmējdarbība, kas saistīts ar pieejamo resursu esamību noteiktās teritorijās. 

13. Vērtējot Pierīgas reģiona novadus pēc viedās ekonomikas rādītājiem, tie parāda, 

ka novadi neattīstās vienmērīgi, par ko liecina atšķirīgie attīstības rādītāji:  

iedzīvotāju ienākumi un IIN ieņēmumi pašvaldību budžetos uz vienu iedzīvotāju; 

darbaspēka, uzņēmējdarbības un cita veida ekonomiskās un sociālās aktivitātes.  

14. Izmantojot klastera analīzes metodi, Pierīgas reģiona 28 novadi tika sadalīti 4 

grupās, pamatojoties uz to attīstības pamatrādītājiem: augstāko izglītību ieguvušo 

īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā, inovatīvo uzņēmumu īpatsvars kopējā 

uzņēmumu skaitā, inovatīvo uzņēmumu darbinieku īpatsvars kopējā darbinieku 

skaitā, inovatīvi uzņēmumu apgrozījums uz 1 darbinieku, pašnodarbināto skaits 

uz 1000 iedzīvotājiem, ES fondu līdzfinansējums un atbalsts EUR uz 1000 iedz.  

15. Hierarhiju analīzes pētījuma rezultāti parāda viedās ekonomikas virzienu kā 

dominējošu Pierīgas reģiona viedās uzņēmējdarbības veidošanai un attīstībai, kas 

apstiprina darba autores hipotēzi par Pierīgas reģiona konkurētspēju un iespējām 

piesaistīt viedo uzņēmējdarbību. 

16. Ekspertu skatījumā Pierīgas reģiona viedās ekonomikas attīstībai kā prioritāti 

jānosaka ilgtermiņa investīciju piesaiste, jo tas veicinātu tālāku Pierīgas reģiona 

attīstību un konkurētspējas paaugstināšanu ar mērķi attīstīt viedo uzņēmējdarbību.  

17. Ekspertu pētījuma rezultāti parāda, ka Pierīgas reģionā zināšanu ietilpīgo 

produktu nozares uzņēmumu attīstībai un to skaita palielināšanai noteicošais 

faktors ir vieda mobilitāte – transporta tīkls un IKT attīstība. Kā arī Pierīgas 

reģiona konkurētspējas nostiprināšanai noteicošais faktors ir transports un 

mobilitāte - kompleksu satiksmes mezglu (mobilitātes punktu) izveide, vienota 

sabiedriskā transporta tīkla un sistēmas izveide u.c. 

18. Autores pētījuma rezultātu apkopojums parāda, ka Pierīgas reģiona pašvaldības 

aktīvi strādā pie sava novada attīstības, tomēr nepieciešami vairāk kompleksi 

pasākumi un sadarbība ar blakus esošajiem novadiem un citām sadarbības 

organizācijām. 
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IDENTIFICĒTĀS PROBLĒMAS UN PRIEKŠLIKUMI/ 

IDENTIFIED PROBLEMS AND THEIR POSSIBLE SOLUTIONS  
  

1. Problēma 

Teritoriju pārvaldes neveicina teritoriju konkurētspēju un netiek izstrādāti 

pasākumi, kā piesaistīt noteiktas mērķa tirgus grupas: iedzīvotājus un viedos 

uzņēmumus. 

 

Par teritorijas konkurētspēju liecina ekonomiskie un sociālie rādītāji, valsts un 

pašvaldības atbalsts, uzņēmējdarbības efektivitāte un infrastruktūra, kā arī apkārtējā 

vide (blakus esošās teritorijas un aktivitātes tajās) ietekmē teritorijas konkurētspējas 

attīstības iespējas. Galvenie faktori, kas raksturo veiksmīgus reģionus: 

 augsts nodarbinātības līmenis uzņēmējdarbības pakalpojumos un apstrādes 

rūpniecībā, labvēlīgi apstākļi reģionālai pieejamībai, darbaspēka prasmes un liels 

daudzums augstskolu/koledžu absolventu; 

 spēja veikt ekonomikas strukturālās pārmaiņas, jo īpaši tādu nozaru radīšana, kas 

palielina vērtību ar multiplikatīvu efektu; 

 liela daļa no pakalpojumu nozares, kas rada vērtību (uzņēmējdarbības 

pakalpojumi, pētniecība un attīstība, augstākā izglītība, kultūra); 

 uz zināšanām balstīta ražošana; 

 spēcīgas inovatīvas prasmes; 

 lēmumu pieņemšana notiek veiksmīgajā reģionā; 

 spēcīga un plaukstoša vidusšķira; 

 sakārtota vide, augsta pilsētu politika un kvalitatīvi komunālie pakalpojumi; 

 nozīmīgas ārējās (starptautiskās) attiecības, integrācija pilsētu sistēmā un 

starptautisks reģions; 

 ienākumu un nodarbinātības palielināšana. 

 

Priekšlikumi problēmas risināšanai 
Teritoriju pārvaldēm jāveicina teritorijas konkurētspēja gan vietējā, gan 

starptautiskā mērogā, radot pievilcīgu vidi uzņēmējdarbībai un investīcijām:  

1. mārketinga plāna izstrāde konkrētas mērķa tirgus grupas piesaistei (iedzīvotāji un 

viedie uzņēmumi);  

2. jāuzņemas atrisināt vairākus svarīgākos izaicinājumus: sociālā attīstība, vides 

aizsardzība, konkurētspēja un stratēģiskā plānošana ilgtermiņā; 

3. jānodrošina iedzīvotājiem vienādas iespējas: dzīves līmenis un kvalitāte; 

4. jānodrošina uzņēmējiem vienādas attīstības iespējas, balstoties uz specifisko 

teritorijas un vietējo potenciālu; 

5. jāveido atbalsta pasākumi uzņēmējiem: nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, 

projektu konkursi un granti, publiskie privātie partnerības projekti, mūžizglītības 

programmu piedāvājums, jauniešu iesaiste un mentorings, informatīvais atbalsts 

par finanšu piesaistes iespējām, komunikācijas pasākumu organizēšana;   

6. koncentrēties uz specifisku darbības veidu vai produktu, t. sk. specializāciju 

noteiktās jomās, jo tādējādi tiek attīstītas noteiktas nozares un saistītās blakus 

nozares.  
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2. Problēma  

Pierīgas reģiona pašvaldībās netiek izstrādāti pasākumi, kā veicināt 

uzņēmējdarbību ar augstu pievienoto vērtību attīstību un vietējo resursu efektīvu 

un radošu izmantošanu.   

 

Kā nosaka vairāki teritoriju plānošanas dokumenti (Latvija 2030, NAP2027, 

RPR), ka vietējām pašvaldībām jāveido mērķtiecīga politika, kas uzlabotu publisko 

infrastruktūru uzņēmējdarbības atbalstam, piesaistītu investīcijas inovāciju radīšanai, 

radītu darbavietu un pakalpojumu daudzveidību un uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, 

nodrošinātu darbaspēka mobilitāti reģionu iekšienē un starp reģioniem, un vienlaikus 

saglabātu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamības līmeni – gan izmantojot 

digitalizācijas iespējas, gan ieviešot alternatīvus fizisko pakalpojumu sniegšanas 

modeļus, kas pielāgoti noteiktu teritoriju vajadzībām. 

Viedo uzņēmējdarbību veido tādas nozares kā elektronika, farmācija, iekārtu un 

daudzu citu tehnoloģisko ierīču ražošana, ko rada un pilnveido pētniecības iestādes un 

tālāk tās nonāk ražošanā vai pašas tiek izmantotas ražošanas procesā. Viedā 

uzņēmējdarbība fokusējas uz infrastruktūras un zināšanu balstītas ekonomikas attīstību, 

t.i., lietpratīgu enerģijas ieguvi un patēriņu, augsti attīstītām informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijām, zināšanu ietilpīgu zaļo ekonomiku, medicīnu, 

inženierzinātnēm. Viedā uzņēmējdarbība ietekmē teritorijas ekonomiskos rādītājus 

inovatīvo uzņēmumu zināšanu ietilpīgās ražošanas nozarēs un to raksturo: uzņēmumu 

skaits, apgrozījums, nodarbināto skaits, apgrozījums uz vienu nodarbināto, pašvaldību 

ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms. 

 

Priekšlikumi problēmas risināšanai 

Pierīgas reģiona pašvaldībām jāveido reģiona viedai uzņēmējdarbībai atbilstoša 

un piemērota attīstība un sadarbība: 

1. pašvadībā jādarbojas koordinatoram uzņēmējdarbības jomā, svarīgi 

uzņēmējdarbības lēmumi tiek pieņemti sadarbībā ar uzņēmēju konsultatīvo 

padomi, tiek izveidots “zaļais koridors” būvniecības dokumentācijas ātrākai 

apritei, ieviesti kvalitatīvi e-pakalpojumi, attīstīta sadarbība ar vietējām uzņēmēju 

biedrībām; 

2. ar uzņēmējiem un citām iesaistītām pusēm: Rīgas pilsētas un Pierīgas 

pašvaldībām, kā arī sadarbība ar Latvijas un starptautiskām citu valstu 

institūcijām un organizācijām;  

3. jāizstrādā konkrēti piedāvājumi, lai piesaistītu ekonomiski aktīvus iedzīvotājus un 

viedos uzņēmumus, jāizmanto viedās ekonomikas augstie rādītāji un 

priekšrocības, jo tie veido stratēģisku pamatu viedās uzņēmējdarbības (zināšanu 

ietilpīgo produktu nozares uzņēmumu) attīstībai Pierīgas reģionā - lielāki 

pašvaldību budžeta ieņēmumi, kas ļauj realizēt svarīgus infrastruktūras projektus 

(ūdens un kanalizācija, ceļu izbūve un uzturēšana), atbalsta sniegšana jaunajiem 

uzņēmējiem un piesaistīt jaunas iedzīvotāju grupas (izglītības iestādes, 

dzīvojamais fonds) - darbaspēks, kurš svarīgs konkrēta uzņēmuma darbības 

nodrošināšanai. 

 

Pierīgas reģiona pašvaldībām jāveido reģiona viedai uzņēmējdarbībai atbilstoša 

infrastruktūra un piedāvājums: 

1. jānosaka ekonomikās zonas teritorijas plānojumā, jāattīsta ceļu/ielu 

inženierkomunikāciju infrastruktūra, jāveido biznesa inkubatori un koprades 

telpas, jāattīsta pašvaldību nekustamā īpašuma noma un apbūves tiesības, 
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jāsakārto dzīves vide, mājokļu īres iespējas un pašvaldības pakalpojumi 

pieejamība; 

2. jāizstrādā mārketinga plāns: teritorijā izvietot norādes un informatīvos stendus, 

tūrisma informācijas centra izveide, teritorijas kā vietas (kvalitatīvas dzīvesvietas 

un uzņēmējdarbības vietas) popularizēšana, informācijas par uzņēmējdarbības 

iespējām pašvaldības komunikācijas kanālos izvietošana, teritorijas kvalitātes 

zīmes (ražots reģionā/novadā) izveide, uzņēmēju gada balva un  laureātu kataloga 

izveide, investīciju kartes izveide un teritorijas ekonomiskā profila prezentēšana 

ārvalstu investoriem, svētku, festivālu, gadatirgu, forumu un konferenču 

organizēšana vai atbalsts to norisei savā teritorijā.  

 

Pierīgas reģiona pašvaldībām sadarbībā ar Rīgas Pašvaldību apvienību “Rīgas 

metropole” jārealizē kopīgas aktivitātes: 

1. viedās uzņēmējdarbības attīstībai jāapzina un jāizmanto tās salīdzinošās 

priekšrocības: cilvēki, dabas resursi, atrašanās vieta, infrastruktūra un tradīcijas. 

Jāizstrādā un jāīsteno ekonomiskās izaugsmes plāns, kas ietver kvalitatīvu un 

ilgtspējīgu attīstību, kā arī novadu pašvaldību sadarbība un funkciju dalījums ar 

blakus vai tuvumā esošajām pašvaldībām; 

2. jāveic teritorijas konkurētspējas analīze, izmantojot autores piedāvāto Pierīgas 

reģiona konkurētspējas svarīgāko kritēriju un to raksturojuma apkopojuma 

matrica (skat. 3.25. tabulu), un jāizstrādā teritorijas attīstības stratēģiju, ņemot 

vērā tādas svarīgas mērķa tirgus grupas kā uzņēmēju un  investoru vajadzības. 

Ņemot vērā, ka šobrīd pasaulē vērojama tendence viedo uzņēmumu piesaistīšana 

teritorijām kā galvenais ekonomikas attīstības virzītājspēks, jo piesaista augsto 

tehnoloģiju un rūpniecības nozaru uzņēmumus, tas savukārt ietekmē izaugsmi 

zināšanu intensīvu pakalpojumu nozarēs – jaunas izglītības programmas, 

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomās u.c.; 

3. sadarbībā ar citām novadu pašvaldībām un vietējām kopienām (uzņēmēju 

biedrībām, augstākās un profesionālās izglītības iestādēm, zinātniskajām 

institūcijām u.c.) nepieciešams noteikt konkurētspējas kritērijus un parādīt dotā 

reģiona pārsvaru pār citiem Eiropā: kvalificēta darba spēka esamība, svarīgi 

infrastruktūras objekti, izglītības un zinātnes centri, attīstīta uzņēmējdarbība u.c. 

 

3. Problēma 

Viedās uzņēmējdarbības attīstībai netiek izstrādāti pasākumi, kā paaugstināt 

teritorijas konkurētspēju  visā Pierīgas reģionā kopumā un katrā novadā atsevišķi. 

 

Visam Pierīgas reģionam un katram novadam raksturīgas noteiktas iezīmes un 

specifika, kuras svarīgi identificēt un izstrādāt atbilstošos konkurētspējas 

nostiprināšanas pasākumus. Konkurētspējas izpētes metodoloģijas analīze parāda (skat. 

3.25. tabulu “Pierīgas reģiona konkurētspējas svarīgāko kritēriju un to raksturojuma 

apkopojuma matrica”), ka konkurētspējas izpēte jāveic atbilstoši izvēlētajam pētījuma 

mērķim un objektam, atlasot atbilstošus kritērijus, ņemot vērā dažādus tās aspektus un 

ietekmējošos faktorus.  

Pierīgas reģiona attīstības modelis ekspertu skatījumā ir Viedā ekonomika. Kā 

parāda pētījumos apkopotie un analizētie ekonomikas dati, Pierīgas reģiona perspektīva 

ir, izmantojot visas reģiona sniegtās priekšrocības un iespējas, paaugstināt tā 

konkurētspēju un kļūt par viedās ekonomikas reģionu.  
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Priekšlikumi problēmas risināšanai 

Pierīgas reģiona pašvaldībām sadarbībā ar Rīgas Pašvaldību apvienību “Rīgas 

metropole”: 

1. viedās uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešams nostiprināt Pierīgas reģiona 

konkurētspēju, ievērojot 6 priekšnoteikumus, kuru secību noteica ekspertu 

pētījums:  

1) transports un mobilitāte (kompleksu satiksmes mezglu (mobilitātes punktu) 

izveide, vienota sabiedriskā transporta tīkla un sistēmas izveide u.c.); 

2) apdzīvojuma struktūra (uzņēmēju biedrību un centru izveides un darbības 

atbalstīšana un stiprināšana, piesaistot tos pašvaldības teritorijas attīstības 

stratēģiju izstrādē, jaunu vai uzlabotu infrastruktūras projektu risināšanā, 

jauno “augošo”, kā arī “sarūkošo” apdzīvoto vietu gadījumos u.c.);  

3) stiprināt gan reģionālo, gan starptautisko reģiona konkurētspēju (industriālo 

un ražošanas teritoriju izvietojums reģiona novadu teritorijās, teritoriju 

specializācija un atbilstoša piedāvājuma izveidošana), lai piesaistītu 

uzņēmējus un investorus;  

4) vides aizsardzības infrastruktūras koordinēta attīstība reģionā, aprites 

ekonomikas attīstība (ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana);  

5) inovatīvās uzņēmējdarbības un zināšanu ietilpīgo produktu nozares attīstība 

(izglītības un zinātnes specializācija atbilstoši teritorijas konkurētspējīgo 

nozaru attīstībai, zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbība, atbilstošas 

infrastruktūra nodrošināšana u.c.);  

6) publiskie pakalpojumi (atbilstoša izglītības iestāžu izvietojuma piedāvājuma 

izstrāde, sporta un kultūras iestādes un pakalpojumi, veselības un sociālie 

pakalpojumi), kuri svarīgi, lai nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi 

iedzīvotājiem. 

2. teritorijas konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu realizācijai izmantot autores 

piedāvāto Pierīgas reģiona novadu teritoriju klasteru analīzi pēc attīstības 

pamatrādītājiem (skat. 3.17. tabulu), jo tajā apvienoti novadi 4 klasteros, kuriem ir 

līdzīgi ekonomiskie rādītāji, kas atvieglos to sadarbību kopēju projektu realizācijā; 

3. atbilstoši katras teritorijas attīstības virzienam veidot un atbalstīt kopienu centrus 

(uzņēmēju biedrību veidošana) un uzņēmēju konsultatīvās padomes izveide 

pašvaldībās ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbības attīstību attiecīgajā teritorijā un 

uzturēt dialogu starp pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem efektīvu lēmumu 

pieņemšanai; 

4. sadarbība ar Rīgas pilsētas pašvaldību, veicinot galvaspilsētā radītā potenciāla un 

resursu tālāku pārnesi uz Pierīgas reģionu un citiem reģioniem, sekmējot kopējo 

valsts ekonomisko attīstību un sabiedrības labklājību, izstrādājot kopīgas 

sadarbības programmas un attīstības plānus viedo uzņēmumu piesaistīšanai; 

5. noteikt industriālo un ražošanas teritoriju izvietojumu Pierīgas reģiona teritorijās, 

kas atrodas svarīgu infrastruktūras objektu tiešā tuvumā vai vietās, kuras šķērsos 

vai robežosies ar stratēģiskiem vai starptautiskiem objektiem (Rail Baltic, 

Kokneses šoseja u.c.), un sakārtot nepieciešamo infrastruktūru – ceļi, ūdensvads 

un kanalizācijas noteku sistēmas izveide, rast risinājumu par atbilstošas 

elektriskās jaudas nodrošinājumu ražošanas zonās u.c. 

Pierīgas reģiona pašvaldībām sadarbībā ar nozaru ministrijām: 

1. sadarbībā ar Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Izglītības un 

zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju u.c. atbalstīt un stimulēt Pierīgas 

reģiona pašvaldību aktivitāti izstrādāt pasākumus viedās uzņēmējdarbības 
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attīstībai, veicinot augstas kvalitātes darba vidi un publisko pakalpojumu attīstību 

atbilstoši katras teritorijas attīstības virzienam un specializācijai: izglītības iestāžu 

izvietojums un to specializācijai (uzsvars uz eksakto zinātņu: fizikas, ķīmijas un 

bioloģijas, kā arī ekonomikas un uzņēmējdarbības mācību priekšmetiem u.c.), 

mūžizglītības un pārkvalifikācijas programmu realizācija (digitālo prasmju 

attīstība jaunu produktu piedāvājumu izstrādei tirgū), veicināt jaunu uzņēmumu 

dibināšanu- pieejamās telpās izveidot Open office, kas paredzēta to darbības 

nodrošināšanai;  

2. sadarbībā ar  Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes 

ministriju u.c. nepieciešams izstrādāt plānu ilgtermiņa investīciju piesaistīšanai 

vairākos nozīmīgos pasākumos:  

1) industriālo un ražošanas teritoriju izvietojuma noteikšana Pierīgas reģiona 

teritorijās, kas atrodas svarīgu infrastruktūras objektu tiešā tuvumā vai 

vietās, kuras šķērsos vai robežosies ar tām; 

2) transporta un mobilitātes veicināšana atbilstoši industriālo un ražošanas 

teritoriju izvietojumam;  

3) atbilstošu izglītības un zinātnes virzienu attīstība u.c. 
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SLĒDZIENI UN ATZINUMI / Opinions and Findings 

 
1. Promocijas darba uzdevumi ir izpildīti, tā mērķis ir sasniegts un izvirzītā hipotēze 

ir pierādīta. 

2. Pētījuma rezultāti ir teorētiski nozīmīgi reģionālās ekonomikas zinātņu 

apakšnozarē, jo iezīmē zinātnisko pētījumu starpdisciplināro nozīmību un 

kompleksu pētījuma īstenošanas nepieciešamību Pierīgas reģiona teritoriju sociāli 

ekonomiskās attīstības kontekstā. 

3. Pētījuma rezultātu praktisko nozīmību nosaka autores veiktā: 

 ekspertaptaujas metode, lai noskaidrotu ekspertu un uzņēmēju viedokli par 

pētāmo problemātiku un iezīmētu galvenās tendences Pierīgas reģionā;  

 statistisko pētījumu metodes, lai analizētu viedās uzņēmējdarbības attīstību 

ietekmējošos faktorus Pierīgas reģionā;  

 prognozēšanas hierarhiju analīzes metode (Analytical Hierarchu Process – 

AHP), izmantota lēmuma pieņemšanai par īstenotajiem efektīvākajiem Pierīgas 

reģiona attīstīstības scenārijiem; 

 ekspertu strukturētās intervijas metode, lai uzskatāmi parādītu viedās 

uzņēmējdarbības attīstību ietekmējošos faktorus Pierīgas reģionā.  

4. Nozīmīgs praktiskais devums ir autores izstrādātā teritorijas konkurētspējas 

novērtēšanas matrica atbilstoši mērķa tirgus grupai: uzņēmējdarbības vide un  

potenciāls, teritorijas specializācija, infrastruktūra, cilvēkresursi un pārvalde. 

5. Autore ir izstrādājusi ieteikumus, kā veidot un nostiprināt Pierīgas reģionā vieda 

reģiona ekonomisko bāzi, lai veicinātu reģiona konkurētspēju un piesaistītu viedo 

uzņēmējdarbību. 

6. Iegūtie pētījuma rezultāti apliecina, ka pētījuma metodes un iegūtie rezultāti ir 

efektīvi pielietojami Pierīgas reģiona konkurētspējas izpētei, novērtēšanai un 

risinājumu izstrādei, lai veicinātu viedās uzņēmējdarbības attīstību Pierīgas 

reģionā. 
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PIELIKUMI/ ANNNEXES 

 

 



1. pielikums/ Annex 1 

Plānošanas reģionu  teritorijas attīstības līmeņa ( TAL) indeksi/  

Planning Region Area Development Level (TAL) Index 
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Teritorijas attīstības līmeņa 

izmaiņu indekss pēc 2018.gada 

datiem,  salīdzinot ar 

2017.gada  

                  Vērtība Rangs Vērtība Rangs 

Rīgas reģions 0,288 0,099 0,092 0,095 0,035 0,096 0,113 0,096 0,914 1 0,916 1 

Vidzemes reģions -0,282 0,001 -0,086 -0,085 -0,085 -0,088 -0,030 -0,108 -0,762 3 -0,707 3 

Kurzemes reģions -0,210 -0,043 -0,081 -0,086 -0,241 -0,086 -0,021 -0,082 -0,851 4 -0,747 4 

Zemgales reģions -0,305 0,013 -0,059 -0,094 0,085 -0,101 -0,014 -0,053 -0,527 2 -0,527 2 

Latgales reģions -0,404 -0,354 -0,164 -0,137 0,069 -0,131 -0,020 -0,144 -1,285 5 -1,274 5 

Avots: Valsts reģionālas attīstības aģentūra, 2018 

 



2. pielikums/ Annex 2

Minerālresur

si, tūkst. m3

Kopējais 

autoceļu 

tīkla 

blīvums Augst. Izgl.

Ilgstošie 

bezdarbn,%

NVO uz 

1000 iedz.

Inovatīvi 

uzņēmumi

Inov.uzņ.  

Apgrozījum

s

Inov.uzņ. 

darbinieki

Apgrozijum

s uz 1 

darbinieku

Pašnodarbin. 

Uz 1000 

iedzīv.

ERAF_ESF

_KF, EUR 

uz 1000 

iedz

ELGF_ELF

LF_ZF, 

EUR uz 

1000 iedz

Vēlētāju 

aktivitāte

Novada e-

Indeksa 

izmaiņas,% NGA zona

Nodarbināti 

primārā 

sektorā

Pearson 

Correlation

1 -0,182 -0,162 0,078 0,011 -0,079 -0,161 -0,157 -0,086 -0,098 -0,022 -0,051 -0,146 0,160 -0,206 0,017

Sig. (2-

tailed)

0,355 0,410 0,691 0,957 0,689 0,412 0,425 0,664 0,618 0,913 0,796 0,460 0,417 0,292 0,930

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Pearson 

Correlation

-0,182 1 0,338 -0,299 ,408
* 0,276 0,015 0,285 -0,124 -0,054 0,180 -0,171 0,136 -0,117 0,202 -0,294

Sig. (2-

tailed)

0,355 0,079 0,123 0,031 0,155 0,941 0,142 0,531 0,785 0,359 0,384 0,491 0,552 0,303 0,129

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Pearson 

Correlation

-0,162 0,338 1 -,699
**

,418
*

,846
** 0,211 ,517

** -0,058 -0,180 0,277 -,625
**

,468
* -0,099 ,462

*
-,721

**

Sig. (2-

tailed)

0,410 0,079 0,000 0,027 0,000 0,281 0,005 0,771 0,360 0,154 0,000 0,012 0,617 0,013 0,000

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Pearson 

Correlation

0,078 -0,299 -,699
** 1 -0,177 -,648

** -0,281 -,464
* -0,216 ,487

** -0,024 ,471
* -0,231 0,006 -0,360 ,623

**

Sig. (2-

tailed)

0,691 0,123 0,000 0,368 0,000 0,148 0,013 0,269 0,009 0,903 0,011 0,237 0,977 0,060 0,000

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Pearson 

Correlation

0,011 ,408
*

,418
* -0,177 1 0,356 -0,135 0,101 -0,158 0,236 0,011 0,038 0,286 0,216 -0,066 0,006

Sig. (2-

tailed)

0,957 0,031 0,027 0,368 0,063 0,494 0,610 0,421 0,227 0,957 0,849 0,140 0,270 0,739 0,975

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Pearson 

Correlation

-0,079 0,276 ,846
**

-,648
** 0,356 1 0,329 ,650

** 0,020 -0,210 0,205 -,625
**

,494
** 0,069 ,402

*
-,683

**

Sig. (2-

tailed)

0,689 0,155 0,000 0,000 0,063 0,087 0,000 0,918 0,284 0,296 0,000 0,007 0,728 0,034 0,000

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Pearson 

Correlation

-0,161 0,015 0,211 -0,281 -0,135 0,329 1 ,792
**

,619
** -0,221 -0,049 -0,158 0,234 0,000 -0,071 -0,210

Sig. (2-

tailed)

0,412 0,941 0,281 0,148 0,494 0,087 0,000 0,000 0,259 0,804 0,422 0,230 0,999 0,719 0,284

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Pearson 

Correlation

-0,157 0,285 ,517
**

-,464
* 0,101 ,650

**
,792

** 1 0,253 -0,168 -0,021 -,396
* 0,330 0,071 0,133 -,474

*

Sig. (2-

tailed)

0,425 0,142 0,005 0,013 0,610 0,000 0,000 0,193 0,392 0,914 0,037 0,087 0,718 0,499 0,011

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Pearson 

Correlation

-0,086 -0,124 -0,058 -0,216 -0,158 0,020 ,619
** 0,253 1 -,499

** -0,066 0,208 0,169 0,023 -0,184 0,080

Sig. (2-

tailed)

0,664 0,531 0,771 0,269 0,421 0,918 0,000 0,193 0,007 0,739 0,288 0,389 0,907 0,349 0,685

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Pearson 

Correlation

-0,098 -0,054 -0,180 ,487
** 0,236 -0,210 -0,221 -0,168 -,499

** 1 -0,210 0,255 -0,156 0,200 -0,155 ,386
*

Sig. (2-

tailed)

0,618 0,785 0,360 0,009 0,227 0,284 0,259 0,392 0,007 0,284 0,190 0,427 0,307 0,430 0,043

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Pearson 

Correlation
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Sig. (2-

tailed)
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Pearson 

Correlation
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0,796 0,384 0,000 0,011 0,849 0,000 0,422 0,037 0,288 0,190 0,080 0,278 0,426 0,001 0,000

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Pearson 

Correlation

-0,146 0,136 ,468
* -0,231 0,286 ,494

** 0,234 0,330 0,169 -0,156 -0,061 -0,212 1 0,312 0,117 -0,220

Sig. (2-

tailed)

0,460 0,491 0,012 0,237 0,140 0,007 0,230 0,087 0,389 0,427 0,756 0,278 0,106 0,554 0,260

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Pearson 

Correlation

0,160 -0,117 -0,099 0,006 0,216 0,069 0,000 0,071 0,023 0,200 -0,104 0,157 0,312 1 -0,121 0,236

Sig. (2-

tailed)

0,417 0,552 0,617 0,977 0,270 0,728 0,999 0,718 0,907 0,307 0,598 0,426 0,106 0,539 0,226

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Pearson 

Correlation

-0,206 0,202 ,462
* -0,360 -0,066 ,402

* -0,071 0,133 -0,184 -0,155 0,210 -,579
** 0,117 -0,121 1 -,593

**

Sig. (2-

tailed)

0,292 0,303 0,013 0,060 0,739 0,034 0,719 0,499 0,349 0,430 0,284 0,001 0,554 0,539 0,001

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Pearson 

Correlation

0,017 -0,294 -,721
**

,623
** 0,006 -,683

** -0,210 -,474
* 0,080 ,386

* -0,300 ,950
** -0,220 0,236 -,593

** 1

Sig. (2-

tailed)

0,930 0,129 0,000 0,000 0,975 0,000 0,284 0,011 0,685 0,043 0,120 0,000 0,260 0,226 0,001

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ERAF_ESF_KF, EUR uz 1000 iedz

ELGF_ELFLF_ZF, EUR uz 1000 iedz

Vēlētāju aktivitāte

Novada e-Indeksa izmaiņas,%

NGA zona

Nodarbināti primārā sektorā

Pašnodarbin. Uz 1000 iedzīv.

Korelācijas rādītāji 

Korelācijas rādītāji 

Minerālresursi, tūkst. m3

Kopējais autoceļu tīkla blīvums

Augst. Izgl.

Ilgstošie bezdarbn,%

NVO uz 1000 iedz.

Inovatīvi uzņēmumi

Inov.uzņ.  Apgrozījums

Inov.uzņ. darbinieki

Apgrozijums uz 1 darbinieku



3. pielikums/Annex 3  

Uzņēmumu un produktu, kas tiek ražoti Pierīgas reģionā ar "augstu pievienoto 

vērtību" apkopojums 

 

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana 

 "Hansa Matrix" (Ogre) - ražo elektroniskos komponentus, t.sk. iespiedshēmas 

un sarežģītus galaproduktus. Eksportē gandrīz 90% savas produkcijas. 

 ‘’C.T.CO’’ (Ķekava) - Datorprogrammas, programmēšana, IT Tehnoloģijas, 

informācijas sistēmu izstrāde un ieviešana. 

 “Digitec’’ (Lielvārde) - Programmatūras izstrādes un IT konsultāciju 

pakalpojumi uzņēmumiem. 

Elektrisko iekārtu ražošana 

 "Satema Baltic" (Ogre) – ražo alumīnija sadales paneļus un elektrosadales. 

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana 

 "Baltrotors" (Salaspils) – ražo hidrauliskos rotorus, kas tiek izmantoti meža 

tehnikā, materiālu pārkraušanas un būvniecības tehnikā. Eksportē vairāk nekā 

95% savas produkcijas. 

 "Dinair Filton" (Olaine) – ražo dažāda veida gaisa filtrus. 

 "Peruza" (Ropaži) – uzņēmums ražo iekārtas un ražošanas līnijas pārtikas 

rūpniecība, farmācijai, un kosmētikas ražošanai. Eksportē ap 90% savas 

produkcijas. 

 "T.i.g.e.r." (Salaspils) – ražo hidrauliskos satvērējus un greiferkausus. 

 "Preco" (Lielvārde) – PRECO projektē un ražo graudaugu, lopbarības augu, 

pākšaugu, sēklu un citu birstošu produktu (zāģu skaidu, šķeldas, granulu, 

celtniecības materiālu utt.) transportēšanas un kaltēšanas iekārtas. 

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana 

 ‘’OSC Autoserviss’’ (Ogre) - sporta auto konstruēšana, ielas auto serviss un 

apkope, apvidus rallija auto "OSCar’’ konstruēšana. 

 "Leax Baltix" un "Leax Rēzekne" (Piņķi, Babītes novads un Rēzekne) – 

mehānisko komponentu, transmisiju sastāvdaļu, asu un darbarīku ražošana, ražo 

arī kalnrūpniecības tehnikas detaļas. 

Elektronisko un elektrisko iekārtu ražošana 

 ‘’Arcus Elektronika’’ (Mārupe)-  specializējies industriālās elektroniskās 

aparatūras un programmatūras pētniecībā, projektēšanā un izstrādē. 

 ‘’Satema’’ (Ogre) - ražo alumīnija sadales paneļus un elektrosadales. 

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana 

 ‘’Sikamor’’ (Inčukalns) - farmaceitisko preparātu izstrāde. 

 ‘’Biolar’’ (Olaine) - ķīmisko vielu iegāde, glabāšana, pārkraušana un 

vairumtirdzniecība, ķīmisko produktu organiskā sintēze. 

 ‘’Pharmidea’’ (Olaine) - gatavo zāļu formu izstrāde sterilajiem injekciju 

produktiem. 

 ‘’Olainfarm’’ (Olaine) - farmaceitisko pamatvielu, farmaceitisko preparātu un 

pārējo neorganisko ķīmisko pamatvielu ražošana, minerālmēslu un slāpekļa 

savienojumu, pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana. 

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana 

 ‘’Fittero’’ (Ikšķile) - piedāvā pilnu servisu: sekciju veida paceļamo vārtu 

projektēšanu, izgatavošanu, piegādi, uzstādīšanu, garantijas apkopi un remontu. 

 



4. pielikums/ Annex 4  

1. tabula/ Table 1. 

Hierarhiju analīzes metodes ekspertu aptaujas anketa / Hierarchy 

Analysis Method Expert Survey Questionnaire 
 

Mērķis- PIERĪGAS 

REĢIONA VIEDĀS 

SPECIALIZĀCIJAS 

VEIDOŠANĀS UN 

ATTĪSTĪBA 

Iedzīvotāju 

ietekme 

Pašvaldību 

ietekme 

Valsts 

ietekme 

Eiropas 

Savienības 

ietekme 

Iedzīvotāju ietekme 

 

1    

Pašvaldību ietekme 

 

 1   

Valsts ietekme 

 

  1  

Eiropas Savienības 

ietekme 

   1 

 

2. tabula/ Table 2. 

Hierarhiju analīzes metodes ekspertu aptaujas anketa / Hierarchy Analysis 

Method Expert Survey Questionnaire 
 

Mērķis- 

IEDZĪVOTĀJU 

IETEKMES 

IZVĒRTĒJUMS  

Atsevišķu 

iedzīvotāju grupu 

aktivitātes 

inovatīvu 

pārmaiņu, ideju 

apgūšanā un 

izplatīšanā 

 

Iedzīvotāju 

iesaiste formālajā 

un neformālajā 

izglītībā 

 

Iedzīvotāju 

spēja un 

kapacitāte 

veidot 

uzņēmējdarbību 

 

Iedzīvotāju 

rīcībā esošo 

resursu 

izmantošana 

ienākumu 

vairošanā 

Atsevišķu iedzīvotāju 

grupu aktivitātes 

inovatīvu pārmaiņu, 

ideju apgūšanā un 

izplatīšanā 

1    

Iedzīvotāju iesaiste 

formālajā un 

neformālajā izglītībā 

 1   

Iedzīvotāju spēja un 

kapacitāte veidot 

uzņēmējdarbību 

 

  1  

Iedzīvotāju rīcībā 

esošo resursu 

izmantošana 

ienākumu vairošanā 

   1 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

3. pielikuma turpinājums/ Continuation of Annex 3 

3.tabula/ Table 3. 

Hierarhiju analīzes metodes ekspertu aptaujas anketa / Hierarchy Analysis 

Method Expert Survey Questionnaire 
 

Mērķis- 

PAŠVALDĪBU 

IETEKMES 

IZVĒRTĒJUMS  

Novada pārvaldības 

prasme piesaistīt ES 

struktūrfondu 

līdzekļus un tos 

sekmīgi izmantot 

 

Darbinieku 

kompetence 

pārvaldības 

lēmumu 

pieņemšanā un 

īstenošanā novada 

attīstībai  

Pašvaldības 

spēja veidot 

sadarbību ar 

iedzīvotājiem un 

uzņēmējiem 

Pašvaldības loma 

efektīvai resursu 

izmantošanai 

Novada pārvaldības  

prasme piesaistīt ES 

struktūrfondu līdzekļus 

un tos sekmīgi izmantot 

1    

Darbinieku kompetence 

pārvaldības lēmumu 

pieņemšanā un 

īstenošanā novada 

attīstībai  

 1   

Pašvaldības spēja 

veidot sadarbību ar 

iedzīvotājiem un 

uzņēmējiem 

  1  

Pašvaldības loma 

efektīvai resursu 

izmantošanai 

   1 

 

4. tabula/ Table 4. 

Hierarhiju analīzes metodes ekspertu aptaujas anketa / Hierarchy Analysis 

Method Expert Survey Questionnaire 
 

Mērķis-  

VALSTS 

IETEKMES 

IZVĒRTĒJUMS  

Stabilas un 

ilgtspējīgas 

ekonomiskās 

situācijas 

uzturēšana valstī 

Valsts iesaiste 

inovatīvas 

uzņēmējdarbības 

veicināšanā 

ES finansējuma 

pieejamības 

nodrošināšana 

viedās 

specializācijas 

veicināšanai 

reģionos 

Finanšu 

izlīdzināšana un 

nodokļu 

politikas 

sekmīga 

īstenošana 

Stabilas un 

ilgtspējīgas 

ekonomiskās 

situācijas uzturēšana 

valstī 

1    

Valsts iesaiste 

inovatīvas 

uzņēmējdarbības 

veicināšanā 

 1   

ES finansējuma 

pieejamības 

nodrošināšana viedās 

specializācijas 

veicināšanai reģionos  

  1  

Finanšu izlīdzināšana 

un nodokļu politikas 

sekmīga īstenošana 

   1 



 

3. pielikuma turpinājums/ Continuation of Annex 3 

5. tabula/ Table 5. 

Hierarhiju analīzes metodes ekspertu aptaujas anketa / Hierarchy Analysis 

Method Expert Survey Questionnaire 
 

Mērķis-  

ES IETEKMES 

IZVĒRTĒJUMS  

Kohēzijas politikas 

ietekme un virzība 

ES reģionu 

atšķirību 

mazināšanai 

Inovatīvu procesu 

veicināšana 

sadarbībā ar ES 

valstīm un 

reģioniem 

ES stratēģija un 

nosacījumi 

uzņēmējdarbības 

attīstībai un 

inovatīvai 

darbībai 

Reģionu 

specializācijas un 

konkurētspējas 

radīšanas 

nosacījumi ES 

politikā 
Kohēzijas politikas 

ietekme un virzība ES 

reģionu atšķirību 

mazināšanai 

1    

Inovatīvu procesu 

veicināšana sadarbībā 

ar ES valstīm un 

reģioniem 

 1   

ES stratēģija un 

nosacījumi 

uzņēmējdarbības 

attīstībai un 

inovatīvai darbībai 

  1  

Reģionu 

specializācijas un 

konkurētspējas 

radīšanas nosacījumi 

ES politikā 

   1 

 

6.tabula/ Table 6. 

Alternatīvu izvērtējums IEDZĪVOTĀJU IETEKMES IZVĒRTĒJUMS/ 

ASSESSMENT OF ALTERNATIVES TO THE IMPACT OF THE POPULATION 
 

Atsevišķu 

iedzīvotāju 

grupu 

aktivitātes 

inovatīvu 

pārmaiņu, 

ideju apgūšanā 

un izplatīšanā 

 

 VIEDĀS 
PĀRVALDES 

virziens 
 

VIEDO 

RESURSU 

virziens 

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

VIEDĀS PĀRVALDES 
virziens 

1    

VIEDO RESURSU 

virziens 
 1   

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

  1  

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. pielikuma turpinājums/ Continuation of Annex 3 

7. tabula/ Table 7. 

Alternatīvu izvērtējums IEDZĪVOTĀJU IETEKMES IZVĒRTĒJUMS/ 

ASSESSMENT OF ALTERNATIVES TO THE IMPACT OF THE POPULATION 
 

 

Iedzīvotāju 

iesaiste 

formālajā un 

neformālajā 

izglītībā 

 

 VIEDĀS 
PĀRVALDES 

virziens 
 

VIEDO 

RESURSU 

virziens 

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

VIEDĀS 
PĀRVALDES 

virziens 

1    

VIEDO RESURSU 

virziens 
 1   

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

  1  

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

   1 

 

8. tabula/ Table 8. 

Alternatīvu izvērtējums IEDZĪVOTĀJU IETEKMES IZVĒRTĒJUMS/ 

ASSESSMENT OF ALTERNATIVES TO THE IMPACT OF THE POPULATION 

 
 

Iedzīvotāju 

spēja un 

kapacitāte 

veidot 

uzņēmējdarbību 

 

 VIEDĀS 
PĀRVALDES 

virziens 
 

VIEDO 

RESURSU 

virziens 

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

VIEDĀS PĀRVALDES 
virziens 

1    

VIEDO RESURSU 

virziens 
 1   

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

  1  

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

   1 

 

9. tabula/ Table 9. 

Alternatīvu izvērtējums IEDZĪVOTĀJU IETEKMES IZVĒRTĒJUMS/ 

ASSESSMENT OF ALTERNATIVES TO THE IMPACT OF THE POPULATION 
 

Iedzīvotāju 

rīcībā esošo 

resursu 

izmantošana 

ienākumu 

vairošanā 

 VIEDĀS 
PĀRVALDES 

virziens 
 

VIEDO 

RESURSU 

virziens 

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

VIEDĀS PĀRVALDES 
virziens 

1    

VIEDO RESURSU 

virziens 
 1   

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

  1  

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

   1 

 
 
 
 
 
 



3. pielikuma turpinājums/ Continuation of Annex 3 

10. tabula/ Table 10. 

Alternatīvu izvērtējums PAŠVALDĪBU IETEKMES IZVĒRTĒJUMS/ 

ASSESSMENT OF ALTERNATIVES TO THE IMPACT OF MUNICIPALITIES 
 

Novada 

pārvaldības  

prasme 

piesaistīt ES 

struktūrfondu 

līdzekļus un 

tos sekmīgi 

izmantot 

 

 VIEDĀS 
PĀRVALDES 

virziens 
 

VIEDO 

RESURSU 

virziens 

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

VIEDĀS PĀRVALDES 
virziens 

1    

VIEDO RESURSU 

virziens 
 1   

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

  1  

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

   1 

 

11. tabula/ Table 11. 

Alternatīvu izvērtējums PAŠVALDĪBU IETEKMES IZVĒRTĒJUMS/ 

ASSESSMENT OF ALTERNATIVES TO THE IMPACT OF MUNICIPALITIES 

 
Darbinieku 

kompetence 

pārvaldības 

lēmumu 

pieņemšanā un 

īstenošanā 

novada 

attīstībai  

 

 VIEDĀS 
PĀRVALDES 

virziens 
 

VIEDO 

RESURSU 

virziens 

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

VIEDĀS PĀRVALDES 
virziens 

1    

VIEDO RESURSU 

virziens 
 1   

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

  1  

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

   1 

 

12. tabula/ Table 12. 

Alternatīvu izvērtējums PAŠVALDĪBU IETEKMES IZVĒRTĒJUMS/ 

ASSESSMENT OF ALTERNATIVES TO THE IMPACT OF MUNICIPALITIES 
 

Pašvaldības 

spēja veidot 

sadarbību ar 

iedzīvotājiem 

un 

uzņēmējiem 

 VIEDĀS 
PĀRVALDES 

virziens 
 

VIEDO 

RESURSU 

virziens 

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

VIEDĀS PĀRVALDES 
virziens 

1    

VIEDO RESURSU 

virziens 
 1   

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

  1  

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

   1 

 

 

 

 

 

 

 



3. pielikuma turpinājums/ Continuation of Annex 3 

13. tabula/ Table 13. 

Alternatīvu izvērtējums PAŠVALDĪBU IETEKMES IZVĒRTĒJUMS/ 

ASSESSMENT OF ALTERNATIVES TO THE IMPACT OF MUNICIPALITIES 
 

Pašvaldības 

loma efektīvai 

resursu 

izmantošanai 

 VIEDĀS 
PĀRVALDES 

virziens 
 

VIEDO 

RESURSU 

virziens 

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

VIEDĀS PĀRVALDES 
virziens 

1    

VIEDO RESURSU 

virziens 
 1   

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

  1  

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

   1 

 
14. tabula/ Table 14. 

Alternatīvu izvērtējums VALSTS IETEKMES IZVĒRTĒJUMS/ ASSESSMENT 

OF ALTERNATIVES TO NATIONAL IMPACT 

Stabilas un 

ilgtspējīgas 

ekonomiskās 

situācijas 

uzturēšana 

valstī 

 VIEDĀS 
PĀRVALDES 

virziens 
 

VIEDO 

RESURSU 

virziens 

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

VIEDĀS PĀRVALDES 
virziens 

1    

VIEDO RESURSU 

virziens 
 1   

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

  1  

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

   1 

 

15. tabula/ Table 15. 

Alternatīvu izvērtējums VALSTS IETEKMES IZVĒRTĒJUMS/ ASSESSMENT 

OF ALTERNATIVES TO NATIONAL IMPACT 
 

Valsts 

iesaiste 

inovatīvas 

uzņēmējdarbī

bas 

veicināšanā 

 VIEDĀS 
PĀRVALDES 

virziens 
 

VIEDO 

RESURSU 

virziens 

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

VIEDĀS PĀRVALDES 
virziens 

1    

VIEDO RESURSU 

virziens 
 1   

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

  1  

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. pielikuma turpinājums/ Continuation of Annex 3 

16. tabula/ Table 16. 

Alternatīvu izvērtējums VALSTS IETEKMES IZVĒRTĒJUMS/ ASSESSMENT 

OF ALTERNATIVES TO NATIONAL IMPACT 
 

ES 

finansējuma 

pieejamības 

nodrošināšan

a viedās 

specializācija

s veicināšanai 

reģionos 

 VIEDĀS 
PĀRVALDES 

virziens 
 

VIEDO 

RESURSU 

virziens 

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

VIEDĀS PĀRVALDES 
virziens 

1    

VIEDO RESURSU 

virziens 
 1   

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

  1  

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

   1 

 

17. tabula/ Table 17. 

Alternatīvu izvērtējums VALSTS IETEKMES IZVĒRTĒJUMS/ ASSESSMENT 

OF ALTERNATIVES TO NATIONAL IMPACT 
 

Finanšu 

izlīdzināšana 

un nodokļu 

politikas 

sekmīga 

īstenošana 

 VIEDĀS 
PĀRVALDES 

virziens 
 

VIEDO 

RESURSU 

virziens 

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

VIEDĀS PĀRVALDES 
virziens 

1    

VIEDO RESURSU 

virziens 
 1   

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

  1  

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

   1 

 
17. tabula/ Table 17. 

Alternatīvu izvērtējums EIROPAS SAVIENĪBAS IETEKMES IZVĒRTĒJUMS/ 

ASSESSMENT OF ALTERNATIVES TO THE IMPACT OF THE EUROPEAN 

UNION 
 

Kohēzijas 

politikas 

ietekme un 

virzība ES 

reģionu 

atšķirību 

mazināšanai 

 VIEDĀS 
PĀRVALDES 

virziens 
 

VIEDO 

RESURSU 

virziens 

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

VIEDĀS PĀRVALDES 
virziens 

1    

VIEDO RESURSU 

virziens 
 1   

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

  1  

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

   1 
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18. tabula/ Table 18. 

Alternatīvu izvērtējums EIROPAS SAVIENĪBAS IETEKMES IZVĒRTĒJUMS/ 

ASSESSMENT OF ALTERNATIVES TO THE IMPACT OF THE EUROPEAN 

UNION 
 

Inovatīvu 

procesu 

veicināšana 

sadarbībā ar 

ES valstīm un 

reģioniem 

 VIEDĀS 
PĀRVALDES 

virziens 
 

VIEDO 

RESURSU 

virziens 

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

VIEDĀS PĀRVALDES 
virziens 

1    

VIEDO RESURSU 

virziens 
 1   

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

  1  

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

   1 
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ASSESSMENT OF ALTERNATIVES TO THE IMPACT OF THE EUROPEAN 

UNION 
 

ES stratēģija 

un 

nosacījumi 

uzņēmējdarbī

bas attīstībai 

un inovatīvai 

darbībai 

 VIEDĀS 
PĀRVALDES 

virziens 
 

VIEDO 

RESURSU 

virziens 

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

VIEDĀS PĀRVALDES 
virziens 

1    

VIEDO RESURSU 

virziens 
 1   

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

  1  

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

   1 

 

20. tabula/ Table 20. 

Alternatīvu izvērtējums EIROPAS SAVIENĪBAS IETEKMES IZVĒRTĒJUMS/ 

ASSESSMENT OF ALTERNATIVES TO THE IMPACT OF THE EUROPEAN 
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Reģionu 

specializācijas 

un 

konkurētspējas 

radīšanas 

nosacījumi ES 

politikā 

 VIEDĀS 
PĀRVALDES 

virziens 
 

VIEDO 

RESURSU 

virziens 

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

VIEDĀS PĀRVALDES 
virziens 

1    

VIEDO RESURSU 

virziens 
 1   

VIEDO 

IEDZĪVOTĀJU 

virziens 

  1  

VIEDĀS 

EKONOMIKAS  

virziens 

   1 
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6. pielikums/ Annex 6 

 

Cien./ god. ekspert! 

Lūdzam piedalīties ekspertu intervijā par Pierīgas reģiona viedās ekonomikas attīstības 

iespējām un nepieciešamo priekšnoteikumu izvērtējumu.  

1. Pierīgas reģiona attīstītības virziens ir Viedā ekonomika? 

(Viedā ekonomika fokusējas uz infrastruktūras un zināšanu balstītas ekonomikas 

attīstību, t.i. lietpratīgu enerģijas ieguvi un patēriņu, augsti attīstītām informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijām, zināšanu ietilpīgu zaļo ekonomiku, medicīnu, inženieriju; 

īpašs uzsvars ir uz reģionam atbilstošu  un piemērotu attīstību un sadarbību starp 

pašvaldību, uzņēmējiem un citām iesaistītām pusēm, augsto nozīmību.) 

Jā Nē Nav viedokļa  

Rādītājus novērtēt skalā no 0 līdz 5, kur 0 – nav viedokļa, nezinu, 1 – nav svarīgs, 2 – 

mazsvarīgs 3– vidēji svarīgs, 4– svarīgs, 5– ļoti svarīgs rādītājs. 

Rādītāji- atbalsta pasākumi viedās ekonomikas veicināšanai Pierīgas reģionā Novērtējums 

ballēs (0-5) 

Novērtējiet Pierīgas reģiona/ metropoles Viedās ekonomikas attīstību noteicošo faktoru 

1. Zināšanu ietilpīgo produktu nozares uzņēmumi   

2. Tehnoloģiju attīstība   

3. Cilvēkkapitāls un sociālais kapitāls  

4. Ilgtermiņa investīcijās  

Novērtējiet Pierīgas reģionā zināšanu ietilpīgo produktu nozares uzņēmumu attīstību 

ietekmējošo faktoru: 

5. Vieda ekonomika – konkurētspējīga teritorija  

6. Viedi cilvēki -  teritorijas sociālais un cilvēkkapitāls  

7. Vieda pārvaldība – līdzdalība pašvaldības lēmumu pieņemšanā  

8. Vieda mobilitāte – transporta tīkls un IKT attīstība   

9. Vieda vide - dabas resursi un ilgtspējīga to pārvaldība un 

apsaimniekošana 

 

10. Vieda dzīvošana – dzīves un izglītības kvalitāte  

Novērtējiet Pierīgas reģiona konkurētspējas nostiprināšanai nepieciešams: 

11. Reģionālā un starptautiskā konkurētspēja (industriālo un ražošanas 

teritoriju izvietojums reģiona/ metropoles teritorijā, teritorijas 

specializācija un atbilstoša piedāvājuma izveidošana u.c.) 

 

12. Transports un mobilitāte (kompleksu satiksmes mezglu (mobilitātes 

punktu) izveide, vienota sabiedriskā transporta tīkla un sistēmas izveide 

u.c.) 

 

13. Dabas vide (vides aizsardzības infrastruktūras koordinēta attīstība 

reģionā, aprites ekonomikas attīstība u.c.) 

 

14. Inovatīvās uzņēmējdarbības un zināšanu ietilpīgo produktu nozares 

attīstība (izglītības un zinātnes specializācija atbilstoši teritorijas 

konkurētspējīgo nozaru attīstībai, zinātnes un uzņēmējdarbības 

sadarbība, atbilstošas infrastruktūra u.c.) 

 



15. Publiskie pakalpojumi (pamatota izglītības iestāžu izvietojuma 

piedāvājuma izstrāde, sporta un kultūras iestādes un pakalpojumi, 

specializācija, balstoties uz kompleksu plānojumu u.c. 

 

16. Apdzīvojuma struktūra (iedzīvotāju kopienu atbalstīšana un 

stiprināšana, veidojot kopienu centrus (infrastruktūru), infrastruktūras 

risinājumi jauno “augošo”, kā arī “sarūkošo” apdzīvoto vietu gadījumos 

u.c.) 
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