
„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” Nr.4.3-24/NFI/INP-002 

IZPILDĪTĀJS: 

 SIA apd ALPS 

Reģistrācijas nr.: LV40003771232 

Adrese: Cēsu 3-10, Rīga, LV 1012 

@: info@alpspace.lv 

  Tcd Consulting 

PASŪTĪTĀJS: 

Rīgas plānošanas reģions 

Reģistrācijas nr.: 90002222018 

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, 

Rīga, LV 1050 

@: rpr@rpr.gov.lv 

 

 

 

 

Pētījums „Rīgas plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas” 

Rīgas plānošanas reģiona viedas attīstības specializācijas iespēju analīze, reģiona un pilotteritorijas viedas 

attīstības atbalsta instrumentu izveide un privāto investīciju sekmēšanas pasākumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga 

2014

mailto:info@alpspace.lv


P ē t ī j u m s :  R ī g a s  p l ā n o š a n a s  r e ģ i o n a  v i e d ā s  s p e c i a l i z ā c i j a s  i e s p ē j a s  

2 0 1 4  
2 

SATURA RĀDĪTĀJS 

IEVADS ..................................................................................................................................................... 4 

1. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA .......................................................................................................... 8 

1.1. Pētījuma metodoloģija Rīgas Plānošanas reģiona līmenī .................................................... 8 

1.1.1. Vispārējie metodoloģijas principi ....................................................................................... 8 

1.1.2. Pētījuma metodika ............................................................................................................ 9 

1.2. Ieteicamā metodoloģija pilotteritoriju līmenī ....................................................................... 12 

1.3. Eiropas labas prakses piemēru izvēle ................................................................................. 13 

2. NORMATĪVO AKTU, ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU UN ESOŠO ATBALSTA 

INSTRUMENTU IZVĒRTĒJUMS UN ANALĪZE ..................................................................................... 14 

2.1. Viedas attīstības plānošanu un darbību regulējošu normatīvo aktu izvērtējums ................ 14 

2.1.1.Latvijas Republikas Satversme .............................................................................................. 14 

2.1.2.Latvijas Republikas normatīvie akti ........................................................................................ 15 

2.1.3.Ministru kabineta noteikumi .................................................................................................... 18 

2.2.Eiropas, Baltijas Jūras reģiona, Latvijas un Rīgas plānošanas reģiona politikas plānošanas 

dokumentu vērtējums un analīze..................................................................................................... 19 

2.2.1. Eiropas politikas plānošanas dokumentu vērtējums un analīze ............................................ 19 

2.2.2. Baltijas Jūras reģiona politikas plānošanas dokumentu vērtējums un analīze ...................... 20 

2.2.3. Latvijas Republikas politikas plānošanas dokumentu vērtējums un analīze .......................... 21 

2.2.4. Viedās specializācijas stratēģija Latvijā (RIS3) ..................................................................... 24 

2.2.5. Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu vērtējums un analīze ............. 26 

2.3.Pastāvošie atbalsta instrumenti (programmas, ES fondi u.c.), kas sekmē vai potenciāli varētu 

sekmēt viedas attīstības plānošanu un rīcības .............................................................................. 28 

3. RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA VIEDAS SPECIALIZĀCIJAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJU 

IZVĒRTĒJUMS – RESURSI UN PRIEKŠNOSACĪJUMI ........................................................................ 37 

3.1. Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību salīdzinošā analīze – reģiona pašvaldību rangs pēc 

statistiskajiem attīstības pamatrādītājiem ...................................................................................... 37 

3.2. Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību stipro un vājo pušu analīze pēc viedu attīstību 

raksturojošajiem kritērijiem ............................................................................................................. 46 

3.3. Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību teritoriju klasifikācija pēc statistiskiem rādītājiem, 

vieduma kritērijiem un funkcionālajām saitēm ............................................................................... 77 

4. LABĀS PRAKSES PIEMĒRI .............................................................................................................. 87 

4.1. Piemēru izvēles pamatojums .................................................................................................... 87 



P ē t ī j u m s :  R ī g a s  p l ā n o š a n a s  r e ģ i o n a  v i e d ā s  s p e c i a l i z ā c i j a s  i e s p ē j a s  

2 0 1 4  
3 

4.2. Viedas politikas īstenošana: labās prakses piemēri ............................................................... 88 

4.2.1.Hordalande, Norvēģija ........................................................................................................... 88 

4.2.2. Bergena ................................................................................................................................ 89 

4.2.3. Ģentes reģions, Flandrija, Beļģija ......................................................................................... 90 

4.2.4. Kortreikas reģions ................................................................................................................. 92 

4.2.5. Pomožes (Pomerānijas) voivodiste, Polija ............................................................................ 94 

5. PĒTĪJUMA REZULTĀTU KOPSAVILKUMS – PRIEKŠLIKUMI UN SECINĀJUMI ....................... 97 

5.1. Priekšnosacījumi un vadlīnijas viedas attīstības plānošanai nacionālā, reģionālā un vietējo 

pašvaldību līmenī, viedas attīstības stratēģiju un rīcību programmu izstrādei ........................... 97 

5.2. Priekšlikumi un secinājumi integrācijai Reģiona Attīstības programmā .......................... 97 

IZMANTOTIE RESUSRI ....................................................................................................................... 109 

 

 

PIELIKUMS 

1.pielikums Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību teritoriju klasifikācija pēc attīstības pamatrādītājiem 

2. pielikums. Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību stipro un vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējuma 

kopsavilkuma kartoshēma pēc viedu attīstību raksturojošiem kritērijiem 

3.pielikums Rīgas aglomerācijas funkcionālo saišu telpa, aglomerācijas robežu saistība ar ērtas transporta 

infrastruktūras pieejamību un kādreizējo administratīvo teritoriju – rajonu robežām 

4. pielikums Pētījuma darba rezultātu prezentācija 

5. pielikums Jautājumi intervijām ar iesaistītajām grupām  
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IEVADS 

Viedā attīstība un „viedā pilsēta”  

Šodienas teorētiskā un politikas dokumentu literatūrā plaši izmato divus „viedus” jēdzienus: „Viedā 

Pilsēta” un „Viedā specializācija”, bieži uzskatot tos par sinonīmiem. Tomēr abu jēdzienu izcelsme un 

sākotnējā pielietošana atšķiras, kaut arī tiem ir kopīgās iezīmes. Pilsētas līmenī, vairākas politikas 

veidošanas iniciatīvas ir vērstas uz jēdzienu „Viedā pilsēta”, kas sākotnēji attīstījās ap IKT infrastruktūru kā 

līdzekli, kas savieno pilsētas, tādējādi veicinot to izaugsmes iespējas. 

Pavisam nesen, marķējums "vieds" sākts piemērot arī reģionālajai politikai. Sākotnēji saistīta ar 

rūpniecības specializāciju, Viedas specializācijas stratēģija pašlaik aktīvi tiek apspriesta reģionālās studijās 

- gan vadošās politikas veidošanā, gan izzinošos akadēmiskos pētījumos.  

Neskatoties uz šo koncepciju popularitāti politikas jomā, tikai daži mēģinājumi tika veikti, lai pienācīgi 

sasaistītu viedās specializācijas jēdzienu ar visaptverošu teorētisko ietvaru, un neviens no tiem, lai 

izskaidrotu atšķirību starp Viedas pilsētas un viedas specializācijas stratēģijas jēdzieniem. [...]. Abus 

konceptus iedvesmojusi iespaidīgā IKT ietekme uz ASV produktivitātes pieaugumu, abi izrietēja no 

ražošanā sakņotiem konceptiem, abi attīstījušies vairāk kā telpiski piesaistīti jēdzieni, ar reģiona vai pilsētas 

ietekmi uz „vieduma” efektivitāti. Abi koncepti plaši apspriesti, kas ietekmēja to attīstību no specifiskā IKT 

un industriālā fokusa uz vairāk sarežģītiem, citu pilsētvides un reģionu attīstības dimensiju iekļaujošus 

konceptus (Caragliu un Del Bo, 2012).  

Tāpēc nepieciešams interpretēt abus jēdzienus plašākā, ne tikai tehnoloģisko jauninājumu nozīmē. 

Empīriskā sakarība atrasta starp viedas specializācijas attīstību (plašā nozīmē) un viedo pilsētu (plašā 

izpratnē) parādīšanos. Tomēr tas nenozīmē, ka visiem reģioniem (īpaši ar vāji attīstīto ražošanas indeksu) 

būtu jāīsteno pētniecībā, attīstībā un/vai augtās tehnoloģijās (hi-tech) balstītu rūpniecības attīstības 

stratēģiju. Vieda attīstība ir daudzdimensionāls jēdziens, kas sastāv no ilgtspējīgas ekonomiskās 

izaugsmes, kā arī ilgtspējīgas pilsētu / reģionālās attīstības, kura balstīta uz ilgtspējīgas konkurences 

priekšrocībām. Tā arī tiek skatīta kā veids, kā paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Tas nozīmē, ka 

sociālais un vides kapitāls spēlē ne mazāk svarīgu lomu blakus infrastruktūras / IKT attīstībai.  

Viedas pilsētas un viedas specializācijas koncepti apvienoti veido iespēju izmatot jēdzienu „vieda 

attīstība” (Att. 1), kas balstīta uz zināšanām un inovācijām (viedā pilsēta) un uz stratēģiju, kas pamatojas 

vietējās konkurētspējīgākās kapacitātes (viedās specializācijas) atlasi. 

Viedā attīstība un viedā specializācija. Tradicionālā definīcija 

Tradicionāli viedās specializācijas stratēģijas mērķis ir koncentrēt resursus salīdzinoši 

daudzsološākajām jomām, piemēram, kopām, esošajām nozarēm un starpnozaru darbībām, eko-

inovācijam, augstas pievienotās vērtības tirgiem vai specifiskām pētniecības jomām.  

Viedās specializācijas koncepcija balstās uz šādiem raksturlielumiem: lielu pētniecības un inovāciju jomu 

izveidi „Bottom-up” procesos, kuri atklāj "piemērotu” reģiona specializāciju. Atšķirībā no reģioniem - 
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līderiem intensīvā pētniecībā, kas rada jaunas zināšanas vispārējo mērķu tehnoloģijām (piemēram, IKT, 

biotehnoloģijas u.c.) un reģioniem - līderiem inovācijās, kas koncentrējas uz jauno zināšanu pielietojumu, 

reģionālās pārvaldes lomu izsaka sabiedrības resursu koncentrācija daudzsološajās specializācijas jomās, 

kā arī sadarbības starp klasteriem reģiona ietvaros un ar kaimiņu reģioniem veicināšana. 

Att. 1: Viedas attīstības shēma 

 

Pētījumā lietojamā definīcija  

Pētījumā lietojamā definīcija viedai attīstībai ir balstīta uz tādu viedas pilsētas un viedas 

specializācijas koncepciju sapratni, kā to skaidro teorētiskā literatūra, kas paplašina jēdzienu tradicionālo 

izpratni.  

"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 

ICT 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 

attīstība raksturojama ar iesaistīto dalībnieku izprastu mērķtiecīgu sadarbību un visos līmeņos saskaņotu 

darbību. "Svarīgi ir iekļaut jebkurā reģionālajā viedās specializācijas stratēģijā visus jautājumus, kas 

attiecas uz vietējo nemateriālo kapitālu, ieskaitot spējas un kompetences, kā arī institucionālos 

jautājumus." 

Viedā specializācija ir stratēģiska pieeja ekonomiskajai attīstībai, sniedzot mērķtiecīgu atbalstu 

pētniecībai un inovācijām (P & I). Tas ir pamats Eiropas struktūrfondu un ieguldījumu fondu intervencēm P 

& I kā daļai no nākotnes reģionālās un kohēzijas politikas ieguldījuma „Eiropa 2020” darbavietu radīšanas 
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un izaugsmes programmās. 

Visaptveroši pārdomāta specializācija ietver vīzijas attīstības procesu, identificējot konkurētspējīgās 

priekšrocības, nosakot stratēģiskās prioritātes un izmantojot viedu politiku, lai palielinātu uz zināšanām 

balstītu attīstības potenciālu jebkurā reģionā, stipra vai vāja, ar augstām vai zemām tehnoloģijām.  

Kā redzams 2.attēlā, 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. Shēma skaidri raksturo vispārējos principus viedai specializācijai, tomēr 

tajā lielā mērā iztrūkstošs ir uzsvars uz vietai / reģionam atbilstošu /piemērotu attīstību un sadarbības 

augsto nozīmību. 

Att.2.: Tradicionāli noteiktā viedās specializācijas shēma 

 
Vieda attīstība un investīcijas 

Faktori, kas nosaka viedu attīstību veicinošo investīciju piesaistes stratēģijas: 

- balstīti tehnoloģijās  

- balstīti cilvēkkapitālā 

- balstīti sociālā kapitālā 

- zināšanās un inovācijās balstīti ilgtermiņa un ilgtspējīgi faktori spēj piesaistīt investorus, kuri ir ieinteresēti 

ilgtermiņa stratēģijā, nevis īstermiņa peļņā.  

Tādēļ, viedās attīstības investīciju piesaistes stratēģijas ir vērstas uz stratēģisku un ilgtspējīgu 

investīciju piesaisti, īpaši attiecībā uz savstarpēji atkarīgiem ekonomiskiem faktoriem un attiecīgo sociālo 

ietekmi (piemēram, pašvaldību attīstības stratēģijas), kas prasa pastāvīgu sadarbību starp vietējām 

iestādēm un privātajiem attīstītājiem.  
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Piemēram, ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā kopumā aptver plašu ekonomikas sektoru loku (Att.3). 

Lielākais investīciju īpatsvars ir attiecināms uz pakalpojumiem, bet sadalījums pa sektoriem rāda, ka lielākā 

daļa investīciju tiek piesaistīta operācijām ar nekustamo īpašumu (24%) un finanšu starpniecībā (23%). 

Ārvalstu tiešo investīcijas vairumtirdzniecībā / mazumtirdzniecībā un ražošanā veido attiecīgi 13% un 12% 

no kopējā ārvalstu tiešo ieguldījumu apjoma. 

Att.3: Ārvalstu tiešo investīciju Latvijā diagramma, 2011. 
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1. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA 

1.1. Pētījuma metodoloģija Rīgas Plānošanas reģiona līmenī 

1.1.1. Vispārējie metodoloģijas principi  

Rīgas plānošanas reģiona viedas attīstības specializācijas iespēju analīzes vispārējā metodoloģija 

noteikta pētījuma formulētiem uzdevumiem, kuru problēmjautājumi tiek skatīti caur viedas attīstības 

principiem. Metodoloģiju shematiski attēlo zemāk redzamā shēma (Att.4). Bez shēmā uzrādītajām 

pozīcijām, tiek izvērtēta arī Eiropas un Baltijas Jūras reģiona, kā arī Latvijas nacionāla līmeņa politikas 

plānošanas dokumentu un normatīvo aktu ietekmes, kas sekmē un kas kavē viedas attīstības plānošanu 

un darbību. 

Pētījuma ievadā paskaidrota viedas attīstības jēdziena tradicionālās un pētījumā lietojamās 

definīcijas izpratne. Saskaņā ar pētījuma viedas attīstības definīciju, viedas attīstības iespēju analīze 

sākotnēji tiek veikta Rīgas plānošanas reģiona līmenī, un bastoties uz analīzes rezultātiem, tiek izvēlēta 

pilotteritorija un viedas attīstības iespēju analīze veikta pilotteritorijas līmenī, katrā stadijā pielietojot 

atbilstošās metode.  

Att. 4: Vispārējās pētījuma metodoloģijas shēma 

 

Kā redzams shēmā, izvērtējuma pirmajā stadijā tiek veikta Rīgas plānošanas reģiona stipro un vājo 

pušu, iespēju un draudu izvērtējums viedas attīstības iespējām. Izvērtējums tiek veikts reģionam kopumā 

un katrai reģiona pašvaldībai atbilstoši nākamajā pētījuma apakšnodaļā (1.1.2.) izklāstītajai metodikai, 

ietverot plānošanas dokumentos uzradīto investīciju un sociālekonomisko rādītāju analīzi. Apkopojot 

izvērtējuma rezultātus, tiek izstrādāta reģiona pašvaldību un/vai teritoriju klasifikācija, vienlaikus ņemot vērā 

attīstības indikatorus, apdzīvoto vietu tipu un ārvalstu tiešo investīciju indikatorus. Uz dokumentu pamata 

veiktās analīzes rezultāti tiek verificēti pret viedas attīstības principiem, pēc tām tiek izdarīti secinājumi par 

esošās situācijas (nostiprinātās attīstības dokumentos) un viedas attīstības principu savstarpējo 

savietojamību un tiek noteikti viedas attīstības izaicinājumi.  
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RPR novadu dokumentu analīzes rezultāti ( izveidota novadu kategorizācija) kalpo par pamatu  

pētījuma pilotteritorijas izvēlēi, un izvēlētajā pilotteritorijā veikta ieinteresēto peronu loka analīze, kā 

sākuma posms dalībnieku (aģentu) modelēšanai un informācijas / datu vākšanai. 

1.1.2. Pētījuma metodika 

Rīgas plānošanas reģiona viedas attīstības iespēju analīze tiek veikta, par pamatu ņemot Vīnes 

Tehniskās universitātes pētījumā apkopoto vērtēšanas sistēmu. Universitātes veiktajā pētījumā pēc 

attiecīgās sistēmas veikts Eiropas vidēji lielo pilsētu atbilstības vērtējums viedu pilsētu raksturojošajām 

pazīmēm, rezultātā sagatavojot izvērtēto pilsētu reitingu. Saprotams, ka šī sistēma nav tieši pārņemama, 

bet pielāgojama, ņemot vērā Latvijas situāciju un Rīgas plānošanas reģiona specifiku, bet atbilstības 

vērtējums galvenajām viedu pilsētu raksturojošām pazīmēm (Att.5), raksturlielumiem un faktoriem ir 

saglabājams, savukārt indikatoru līmenī sistēma tiek pārskatīta un pielāgota Latvijas situācijai, pieejamiem 

datiem un vērtējuma mērķiem. 

Att. 5: Viedu pilsētu raksturojošās pazīmes  

 

Latvijai, tai skaitā arī Rīgas plānošanas reģionam, tradicionālā vieduma (smartness) izpratne tiešā 

veidā ir grūti pielietojama, taču apvienojot teorētiskajā literatūrā paustos principus un Vīnes Tehniskās 

universitātes pētījumā izvirzītos uzstādījumus, atrodami vairāki nozīmīgi aspekti, kas izceļ Latvijas 

raksturīgo īpašību atbilstību viedas attīstības specializācijai.  

Pētījuma hipotēze ( pieņēmums)  

Pētījuma gaitā tiek pārbaudīts pieņēmums, ka no sešiem augstākminētajiem raksturlielumiem, par 

Latvijai atbilstošām stiprajām pusēm jau pašlaik var nosaukt trīs: viedi cilvēki, vieda vide, vieda dzīvošana, 

bet veicinot Latvijas, tai skaitā Rīgas plānošanas reģiona atbilstību viedai pārvaldībai un viedai mobilitātei 

iespējams panākt viedu un efektīvu ekonomiku, ko savā ziņā var minēt kā atslēgu Latvijas viedai attīstībai, 

atdzimšanai.  

 

 

 

Vieda ekonomika - konkurētspēja 

(Smart economy – competitiveness) 

Viedi cilvēki - Sociālais un cilvēkkapitāls 

(Smart people - Social and Human Capital) 

Vieda pārvaldība - līdzdalība 

(Smart governance - Participation) 

Vieda mobilitāte – transports un IKT 

(Smart mobility - Transport and ICT) 

Vieda vide - dabas resursi  

(Smart environment - Natural resources) 

Vieda dzīvošana - dzīves kvalitāte  

(Smart living - Quality of life) 
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Att. 6: Vieda attīstība Latvijā 

 

Faktori un indikatori pašvaldību atbilstības novērtēšanai viedu pilsētu raksturojošajām pazīmēm - 

viedas specializācijas iespēju novērtēšanai apkopoti sekojošā tabulā (Tab.1). 

Tab. 1 Viedas pilsētas raksturlielumi un faktoru teorētiskais ietvars  

Raksturlie-
lumi 

Faktori Indikatori Līmenis 

V
ie

d
a 

ek
o

n
o

m
ik

a 
(k

o
n

ku
rē

ts
p

ēj
a)

 

Novatorisks gars Pētniecībai un attīstībai atvēlētie izdevumi procentos 
no IKP 

reģionāli 

Nodarbinātības līmenis zināšanu ietilpīgās nozarēs reģionāli 
Patentu pieteikumi uz vienu iedzīvotāju reģionāli 

Uzņēmējdarbība Pašnodarbinātības līmenis lokāli 
Reģistrēti jauni uzņēmumi lokāli 

Ekonomiskais tēls 
(profils) un produkti 

Pašvaldības kā lēmumu pieņemšanas centra 
nozīmīgums 

reģionāli 

Produktivitāte IKP uz vienu nodarbināto personu lokāli 
Elastība darba tirgū Bezdarba līmenis reģionāli 

Nodarbinātības īpatsvars ar nepilnu darba laiku  lokāli 
Starptautiskās 
saistības 

Pašvaldībā reģistrēti labas reputācijas uzņēmumi, 
kas kotēti valsts akciju tirgū 

lokāli 

Pasažieru pārvadājumi ar gaisa transportu reģionāli 
Kravu pārvadājumi ar gaisa transportu reģionāli 

V
ie

d
i c

ilv
ēk

i (
S

o
ci

āl
āi

s 
u

n
 c

ilv
ēk

ka
p

it
āl

s)
 

Kvalifikācijas līmenis Pašvaldības kā zināšanu centra nozīmīgums 
(vadošie pētniecības centri, vadošās universitātes 
u.c.) 

reģionāli 

Iedzīvotāji ar augstākās izglītības kvalifikācijām 
(ISCED 5-6) 

lokāli 

Svešvalodu prasmes nacionāli 
Mūžizglītības saistība Grāmatu izsniegums uz vienu iedzīvotāju lokāli 

Dalība mūžizglītībā, procentos reģionāli 
Dalība valodu apguves kursos nacionāli 

Sociālā un etniskā 
daudzveidība 

Ārvalstnieku īpatsvars lokāli 
Pilsoņu īpatsvars, kas dzimuši ārvalstīs lokāli 

Elastīgums Iespaids par iespējām iegūt jaunu darbu nacionāli 
Kreativitāte Radošajās industrijās strādājošo īpatsvars nacionāli 
Kosmopolītisms / 
atvērtība, radošums 

Vēlētāju aktivitāte Eiropas Parlamenta vēlēšanās lokāli 
Imigrācijai draudzīga vide (attieksme pret  
imigrāciju) 

nacionāli 

Zināšanas par Eiropas Savienību nacionāli 
Līdzdalība 
sabiedriskajā dzīvē 

Vēlētāju aktivitāte Pašvaldību vēlēšanās lokāli 
Dalība brīvprātīgajā darbā nacionāli 

V
ie

d
a 

p
ār

va
ld

īb
a 

(p
o

lit
is

kā
 

līd
zd

al
īb

a)
 

Līdzdalība lēmumu 
pieņemšanā 

Pašvaldības deputātu skaits uz vienu iedzīvotāju lokāli 
Iedzīvotāju politiskā aktivitāte nacionāli 
Politikas nozīmība iedzīvotāju vidū nacionāli 
Sieviešu īpatsvars no pašvaldības deputātu kopējā 
skaita 

lokāli 

Publiskie un sociālie Pašvaldības izdevumi uz vienu iedzīvotāju pēc lokāli 
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pakalpojumi pirktspējas paritātes standartiem (PPS) 
Bērnu īpatsvars bērnu aprūpes centros lokāli 
Apmierinātība ar skolu kvalitāti nacionāli 

Pārvaldības 
caurredzamība 
(atklātība) 

Apmierinātība ar birokrātijas caurredzamību 
(atklātību) 

nacionāli 

Apmierinātība ar cīņu pret korupciju nacionāli 

V
ie

d
a 

m
o

b
ili

tā
te

 (
tr

an
sp

o
rt

s 
u

n
 IC

T
) Vietējā pieejamība Sabiedriskā transporta pārklājums uz vienu 

iedzīvotāju 
lokāli 

Apmierinātība ar sabiedriskā transporta pieejamību nacionāli 
Apmierinātība ar sabiedriskā transporta kvalitāti nacionāli 

Starptautiska 
pieejamība 

Starptautiska pieejamība reģionāli 

Informācijas un 
komunikāciju 
tehnoloģiju (ICT) 
pieejamība 

Datori mājsaimniecībās nacionāli 

Platjoslas interneta pieslēgumi mājsaimniecībās nacionāli 

Ilgtspējīgas, 
inovatīvas un drošas 
transporta sistēmas 

Zaļās mobilitātes īpatsvars (privātā izmantojuma 
nemotorizētā satiksme) 

lokāli 

Satiksmes drošība lokāli 
Ekonomiskāku automobiļu izmantojums nacionāli 

V
ie

d
a 

vi
d

e 
(d

ab
as

 r
es

u
rs

i)
 

Dabas apstākļu 
pievilcība 

Saulainās stundas lokāli 
Zaļo teritoriju īpatsvars lokāli 

Piesārņojums Vasaras smogs (piezemes ozons) lokāli 
Cieto daļiņu emisija lokāli 
Letālas hronisku apakšējo elpceļu slimības uz vienu 
iedzīvotāju 

reģionāli 

Vides aizsardzība Privātas iniciatīvas dabas aizsardzībai nacionāli 
Opinion on nature protection nacionāli 

Ilgtspējīga resursu 
pārvaldība un 
apsaimniekošana 

Efektīva ūdens izmantošana (izmantojums pret IKP 
vienību) 

lokāli 

Efektīva elektroenerģijas izmantošana (izmantojums 
pret IKP vienību) 

lokāli 

V
ie

d
a 

d
zī

vo
ša

n
a 

(d
zī

ve
s 

kv
al

it
āt

e)
 

Kultūras telpa Kino apmeklējumi uz vienu iedzīvotāju lokāli 
Muzeju apmeklējumi uz vienu iedzīvotāju lokāli 
Teātra apmeklējumi uz vienu iedzīvotāju lokāli 

Veselības aprūpe Dzīves ilgums lokāli 
Ambulatoro pakalpojumu nodrošinājums uz vienu 
iedzīvotāju 

lokāli 

Ārstu nodrošinājums uz vienu iedzīvotāju lokāli 
Apmierinātība ar veselības aprūpes sistēmas kvalitāti nacionāli 

Individuālā drošība Kriminalizācijas pakāpe lokāli 
Vardarbības izraisītu nāves gadījumu skaits reģionāli 
Apmierinātība ar individuālo drošību nacionāli 

Mājokļu kvalitāte Mājokļu īpatsvars, kas izpilda minimālos standartus lokāli 
Vidējā dzīvojamā platība uz vienu iedzīvotāju lokāli 
Apmierinātība ar individuālo mājokļu situāciju nacionāli 

Izglītības iespējas Studentu skaits uz vienu iedzīvotāju lokāli 
Apmierinātība ar pieejamību izglītības sistēmai nacionāli 
Apmierinātība ar izglītības sistēmas kvalitāti nacionāli 

Pievilcība tūrismam Pašvaldības nozīmīgums tūrisma jomā 
(nakšņošanas, apskates vietas) 

reģionāli 

Nakšņojumi gadā uz vienu iedzīvotāju lokāli 
Sociālā kohēzija Iespaids par iedzīvotāju pakļautību nabadzības 

riskam 
nacionāli 

Nabadzības līmenis nacionāli 
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1.2. Ieteicamā metodoloģija pilotteritoriju līmenī 

Strādājot pie Rīgas plānošanas reģiona viedas attīstības iespēju analīzes, kā informācijas un datu 

avots izmantoti visu līmeņu politikas plānošanas dokumenti un atbilstoši statistiskie rādītāji, tādējādi 

nosakot potenciālās reģiona viedas attīstības pilotteritorijas, pamatojoties uz kvalitatīviem un kvantitatīviem 

radītājiem. Pēc izvērtējuma rezultātu apkopošanas un izstrādātās reģiona pašvaldību teritoriju 

klasifikācijas, tiek izvēlētas viedas attīstības pilotteritorijas, un ieteikta šo teritoriju izpētes metodoloģija 

viedas stratēģijas izveidei. 

Tā kā Rīgas plānošanas reģionā ietilpst 30 pašvaldības, to atbilstības viedas attīstības 

raksturlielumiem izvērtējums veikts, salīdzinot informācijas un datu avotus, izmantojot politikas plānošanas 

dokumentus un atbilstošos statistiskos rādītājus – tas nozīmē, ka pašvaldību novērtējums veikts attālināti. 

Šādā veidā iespējams gūt vispārēju priekšstatu par situāciju reģionā un tā potenciālajām specializācijas 

iespējām, tomēr rezultāti nav pietiekami, lai izteiktu skaidrus priekšlikumus reģiona pašvaldību viedai 

attīstībai. Tomēr tādējādi iespējams konstatēt izejas situāciju reģionā kopumā, reģiona viedas attīstības 

politikas izstrādei un īstenošanai, uzsākot katras pašvaldības vieduma, potenciālās specializācijas tiešu 

individuālo novērtējumu. 

Pirmajā solī noteiktajām pilotteritorijām veicams stipro, vājo pušu, iespēju un draudu pašnovērtējums 

atbilstoši viedas attīstības kritērijiem. Katrā pašvaldībā jāveic iesaistīto personu (institūciju, uzņēmēju un 

citu) loka analīze1, lai tas būtu kā pamats dalībnieku (aģentu) modelēšanai un informācijas / datu vākšanai 

atbilstoši ieinteresētā personu loka analīzei. Savukārt, pielietojot kvalitatīvās izvērtējuma metodes (semi-

struktūrētas intervijas, darbnīcu rezultātus apkopojumus, novērošanu), izveidojam pašvaldības profils, kā 

arī veicama viedas attīstības kritēriju atlase nākotnes izaicinājumiem.  

 

Reģiona viedas attīstības pilotteritorijas noteiktas pēc sekojošiem kritērijiem: 

a) Sociālekonomisko procesu aktivitāte 

b) Iesaistīto pušu aktivitāte  

c) Teritorijas profila sarežģītības pakāpe  

d) Mazākas un lielākas sarežģītības pakāpju kombinācija  

e) Apdzīvoto vietu tipi (pilsētas, mazpilsētas, lauku teritorijas) 

Pielietojot kvantitatīvo un kvalitatīvo metožu kombināciju, pilotteritorijās jānovērtē:  

f) Iesaistīto pušu dalība plānošanas procesos 

g) Ekonomisko procesu dalībnieku aktivitāte  

h) Mazākas un lielākas sarežģītības pakāpju kombinācija  

i) Sociālo grupu iesaistes intensitāte  

                                                 
1 Stakeholder analysis  
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j) Institūciju loma teritorijas attīstībā  

k) Institūciju stratēģijas atbilstība viedas pārvaldības principiem (pārvaldības mērķtiecīgums, 

sabiedrības iesaiste, subsidiaritātes princips, plānošanas darbību un realizācijas laika savstarpēja 

atbilstība).  

 

Viedas attīstības teritorijām būtisks uzdevums kļūt par spilgto piemēru reģionā 

Pilotteritorijām jābūt potenciālam kalpot kā labas prakses piemēram. Lielākai iesaistīto personu 

daļai pašvaldības institūcijām, publiskām un semi-publiskām kompānijām, vietējās varas iestādēm un 

politiķiem, jābūt aktīviem attīstības plānošanas un realizācijas procesa aktīviem dalībniekiem. Vērtējams ir 

integritātes ( savstarpējas ikdienas komunikācijas kvalitāte) koeficients.  

Izvērtējuma mērķis ir:  

- Noteikt metodes, kas var būt piemērojami līdzīgos kontekstos; 

- Lai tie kalpotu kā labās prakses piemēri citām teritorijām. 

1.3. Eiropas labas prakses piemēru izvēle 

Uzdevuma veikšanai tika pielietotas pārsvara kvalitatīvas pētījuma metodes: 

a.  Etnogrāfiskās, tādās kā semi-struktūrētas intervijas, novērojumi, labas prakses gadījumu vietu 

apmeklējums 

b. Analītiskās ( pieejamo informācijas avotu, tādus kā e-resursi, zinātniskā literatūra, raksti mēdijos) 

izvērtējums  

Lai gūtu labāku ieskatu viedas attīstības instrumentu darbībā, tika izvēlētas valstis ar pieredzi viedas 

attīstības stratēģijas īstenošanā, tā saucamie labās prakses piemēri. Labas prakses piemēru izvēlei 

a) Izstrādāti kritēriji valstu izvēlei ( sk. 4.nodaļas 1.apakšnodaļā (4.1.))  

b) Izstrādāti kritēriji pilsētu izvēlei 

c) Veicot pieejamo informācijas avotu izvērtējumu (e-resursi, konsultācijas ar speciālistiem), pēc 

izstrādātiem kritērijiem atlasītas valstis un pilsētas 

d) Veikts izvēlēto labo prakšu izvērtējums, izmantojot pieejamo informāciju (e-resursi, semi-struktūrētas 

intervijas ar speciālistiem Skype vietnē) 

No izvēlētajiem labās prakses piemēriem, pētījuma ietvaros apmeklētas divas pilsētas - Gente un 

Kortreika Beļģijā. 
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2. NORMATĪVO AKTU, ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU UN ESOŠO 

ATBALSTA INSTRUMENTU IZVĒRTĒJUMS UN ANALĪZE 

1.uzdevums: Veikt Rīgas plānošanas reģionā pastāvošo resursu un priekšnoteikumu izvērtējumu, ņemot 

vērā esošo Eiropas, Baltijas jūras reģiona un Latvijas politikas dokumentu (2.2.apakšnodaļa), likumdošanas 

aktu (2.1.apakšnodaļa) un atbalsta instrumentu (2.3.apakšnodaļa) analīzi, kas ietvertu secinājumu un 

priekšlikumu kopumu par: 

- Esošajos politikas dokumentos iezīmētiem pasākumiem, viedas attīstības plānošanu un darbību 

regulējošiem normatīviem aktiem, kā arī faktoriem, kas sekmē vai kavē to darbību un attīstību 

(2.1.;2.2.apakšnodaļas); 

- Pastāvošiem atbalsta instrumentiem (programmas, ES fondi u.c.), kas sekmē vai potenciāli varētu sekmēt 

viedas attīstības plānošanu un rīcības (2.3.apakšnodaļa). 

2.1. Viedas attīstības plānošanu un darbību regulējošu normatīvo aktu izvērtējums 

Latvijas Republikas attīstības plānošanas sistēma ir tieši izrietoša no teritorijas attīstības plānošanas 

hierarhiskā tiesiskā regulējuma – LR Satversme, Likumu normas un starptautiskie līgumi, kas 

pieņemti ar likumu, Ministru kabineta noteikumi, pašvaldību saistošie noteikumi2. 

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, 20113). 

Attīstības plānošanas dokumentu veidi: Politikas plānošanas dokumenti; Teritorijas attīstības 

plānošanas dokumenti; 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 apstiprināti 

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). 

2.1.1.Latvijas Republikas Satversme 

Valsts atbildība par viedai attīstībai nozīmīgu faktoru nodrošinājumu netiešā vārdiskā, bet tiešā 

saturiskā ziņā ir noteikta Latvijas Republikas normatīvo aktu hierarhiski augstākajā līmenī - LR Satversmē. 

Nosakot tiesības uz vārda brīvību, tiek akcentētas arī augšupvērstas attīstības iespējas. Lai gan 

Satversmes pantā ir noteiktas tiesības, savā ziņā, demokrātiskas valsts pilsoniskā sabiedrībā tas ietver arī 

pienākumu būt informētam un uz tā pamata paust valsts attīstībai nozīmīgus uzskatus.  

                                                 
2 Latvijas Republikas tiesību aktu interneta vietne Likumi.lv (http://likumi.lv) 
3
 Teritorijas attīstības plānošanas likums, 2011(http://likumi.lv/doc.php?id=238807) 
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100. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt 

informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta. 

Līdzīgi var komentēt arī par Satversmes 101. pantā noteikto: 101. Ikvienam Latvijas pilsonim ir 

tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. 

Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. 

Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā 

piedalīties pašvaldību darbībā. Pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda. 

Savukārt Satversmes 106.pantā nosakot tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu 

atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai, ka piespiedu darbs ir aizliegts. No juridiskā viedokļa Satversmes 

pants tiek ievērots, bet no faktiskā viedokļa, drīzāk nē, jo ar šo aspektu cieši saistīta gan Latvijas 

iedzīvotāju emigrācija uz ārvalstīm, gan arī ar iegūto izglītību nesakrītošo darbavietu īpatsvars. Faktiski 

vērtējot situāciju, šīs tiesības nav nodrošinātas, līdz ar to šī jautājuma risinājumu meklējumi un situācijas 

uzlabošana ir arī viedai attīstībai saistošs izaicinājums un būtisks faktors efektīvai attīstībai. 106. Ikvienam 

ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Piespiedu 

darbs ir aizliegts (..). 

Lai arī daudzkārt valsts un pašvaldību funkciju izpildē, pakalpojumu pieejamībā uzsvērta latviešu 

valoda, kā vienīgā valsts valoda, salīdzinoši atvērtu nostāju par multietniskas sabiedrības interesēm 

nosaka Satversmes 114. pants: Personām, kuras pieder pie mazākumtautībām, ir tiesības saglabāt un 

attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. 

Savukārt valsts atbildība par dzīvesvides kvalitāti un tās pieejamību sabiedrībai noteikta LR 

Satversmes 115. pantā: Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides 

stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.4 

Latvijas Republikas Satversmes saturs kopumā ir labvēlīgs priekšnosacījums viedai attīstībai, tomēr 

jāatzīmē, ka daudz nozīmīgāk par Satversmes pantu juridisko ievērošanu ir Latvijas valsts faktisko vides un 

sociālekonomisko apstākļu atbilstība Satversmē noteiktajam. 

2.1.2.Latvijas Republikas normatīvie akti 

Plānošanai būtiska informācija, atbildības, norādījumi un nosacījumi ietverti tādos likumos, kā 

Likums «Par pašvaldībām» (1994), «Reģionālās attīstības likums» (1997), «Vides aizsardzības likums» 

(2006), «Attīstības plānošanas sistēmas likums» (2008), «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. 

                                                 
4 LR Satversmes saturs LR tiesību aktu interneta vietnē: http://likumi.lv/doc.php?id=57980 
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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 noteiktā pašvaldību kompetence ietver gan likumā noteiktas autonomas, deleģētas un 

citas funkcijas, tomēr likums arī raksturo samērā augstas kvalitatīvā attīstība 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. 

«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. 

Likums pēc būtības ir kvalitatīvs aspekts, bet tā darbībā saskatāmi vairāki būtiski trūkumi, piemēram, 

lēmējvaras neesamība reģiona līmenī, samērā ierobežota plānošanas reģiona rīcībspēja, tiesības izstrādāt 

un noteikt konkrēta reģiona līmenī attīstībai būtiskus nosacījumus ar saistošu statusu. Reģiona līmenī būtu 

jāvar veidot vai vismaz veicināt neformālu funkcionālo un interešu telpu attīstību - pašvaldību sadarbības 

tīklu attīstību, koordinēt līdzsvarotu attīstību, mazinot decentralizāciju u.tml. 

«Vides aizsardzības likums» (2006) 

Likuma mērķis: nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu 

ilgtspējīgu izmantošanu. Likums ietver un nosaka: Vispārīgos noteikumus (likumā lietoto terminu 

skaidrojumus; Likuma mērķi un piemērojamību; Vides aizsardzības principus; Vides politikas plānošanu; 

Eko-inovāciju un vides tehnoloģijas); Vides aizsardzības principi: princips "piesārņotājs maksā"; 

piesardzības princips; novēršanas princips; izvērtēšanas princips; Veidojot vides politiku un pieņemot 

lēmumus, ievēro arī Reģionālās attīstības likumā noteiktos reģionālās attīstības pamatprincipus. 

Likums ietver un nosaka: Sabiedrības tiesības vides jomā; Valsts un pašvaldību iestāžu 

pienākumus attiecībā uz vides informācijas sniegšanu un izplatīšanu un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu 

pieņemšanā; Vides informācijas sistēmas pamatprincipus, sistēmā ietveramo informāciju, Vides 

monitoringu. Likums arī nosaka Kontroli vides jomā; Atbildību par videi nodarīto kaitējumu; Atbildību par 

ūdeņu piesārņošanu; Brīvprātīgos vides pārvaldības pasākumus; Vides zinātni, vides izglītību un izglītību 

ilgtspējīgai attīstībai; Pārejas noteikumus un Informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām. 
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«Attīstības plānošanas sistēmas likums» (2008) 

Likuma mērķis: nosakot attīstības plānošanas sistēmu, sekmēt valsts ilgtspējīgu un stabilu attīstību, 

kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos.  

Likums ietver un nosaka: Attīstības plānošanas sistēmu; Likuma darbības jomu (attīstības 

plānošana Saeimā, Ministru kabinetā, tiešās valsts pārvaldes iestādēs, plānošanas reģionos, pašvaldībās 

un valsts pārvaldes iestādēs); Attīstības plānošanas pamatprincipus; Attīstības plānošanas dokumentu 

veidus, līmeņus, darbības termiņu un hierarhiju; Attīstības plānošanas procesu, sistēmas organizēšanu, 

koordināciju un vadību; Attīstības plānošanas dokumenta spēku un Pārejas noteikumus. 

Likuma 11.panta (5) punktā noteikts: Ministru kabinets, ciktāl likumā nav paredzēts citādi, nosaka 

visu līmeņu, veidu un termiņu attīstības plānošanas dokumentus, tajos ietveramo saturu, to izstrādāšanas, 

apstiprināšanas, aktualizācijas, spēka zaudēšanas kārtību un darbības termiņu, kā arī attiecīgo pārskatu 

sniegšanas un sabiedrības līdzdalības kārtību. 

 «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), 

Lokālplānojumu (LP) nozīmes skaidrojumus, izstrādes un apstiprināšanas kārtību, dokumentu saturā 

obligāti iekļaujamo informāciju; Vietējās pašvaldības TP un LP pieņemšanu un stāšanos spēkā; Vietējās 

pašvaldības TP un LP darbības apturēšanu pēc ministra iniciatīvas; Vietējās pašvaldības TP un LP 

pārsūdzēšanu; Detālplānojuma (DP) nozīmes skaidrojumu, izstrādes kārtību, dokumenta saturā obligāti 
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iekļaujamo informāciju, apstiprināšanu, pārsūdzēšanu, īstenošanas kārtību; Tematisko plānojumu izstrādi 

un spēku; Apgrūtināto teritoriju, objektu un tiem noteikto aizsargjoslu attēlošanu); Pārejas noteikumus. 

Likumā uzskaitīti arī no likuma saistītie, spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi un citi tiesību akti. 

2.1.3.Ministru kabineta noteikumi 

Dažāda rakstura vērā ņemama informācija, norādījumi un skaidrojumi ietverti Ministru kabineta 

noteikumos, tādos kā LR MK noteikumi Nr.402 „Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”; Nr.711 «Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem» (2012); Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” (2009). 

Minētie noteikumi izdoti saskaņā ar konkrētiem Teritorijas attīstības plānošanas likuma un Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma pantiem, nosakot dokumentu saturu, aktualizēšanas, izstrādes, ieviešanas un 

uzraudzības kārtību, līdz ar to savā ziņā pielīdzināmi instruktīviem materiāliem institūciju darbā, kuru ziņā 

arī to izpildes interpretācijas kvalitāte. 

Nr.402 „Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 

Noteikumi izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu. 

Noteikumi nosaka plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas un attīstības programmas – tematiskā plānojuma saturu, kā arī to aktualizēšanas, izstrādes, 

ieviešanas un uzraudzības kārtību. 

Nr.711 «Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem» (2012) 

Noteikumi izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma  7.panta pirmās daļas 4. un 

5.punktu. Noteikumu mērķis: noteikt novada vai republikas pilsētas pašvaldības vietējā līmeņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādes kārtību un ar to saistītos nosacījumus. 

Noteikumi nosaka: Novada vai republikas pilsētas pašvaldības vietējā līmeņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (IAS), attīstības programmas (AP), 

teritorijas plānojuma (TP), lokālplānojuma (LP) un to grozījumu, detālplānojuma (DP) un tematiskā 

plānojuma (Tmp) – saturu un to izstrādes kārtību; Kārtību, kādā organizē sabiedrības līdzdalību 

pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesā; Nosacījumus, kas iekļaujami 

līgumā par lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrādi un finansēšanu; Prasības pašvaldības teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādātājiem. Noteikumi ietver arī nosacījumus institūciju sadarbībai 

TAP dokumentu izstrādē. 

Nr.970 «Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā» (2009) 

Noteikumi izdoti saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta piekto daļu. Noteikumu 

mērķis: sekmēt efektīvu, atklātu, ietverošu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību attīstības 

plānošanas procesā, tādējādi paaugstinot plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību 

sabiedrības vajadzībām un interesēm. Noteikumi nosaka sabiedrības līdzdalības kārtību Saeimas, 

http://likumi.lv/ta/id/238807-teritorijas-attistibas-planosanas-likums
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Ministru kabineta, tiešās valsts pārvaldes iestāžu, valsts pārvaldes iestāžu, kas nav padotas Ministru 

kabinetam, plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas procesā. Noteikumos uzskaitīti 

sabiedrības līdzdalības veidi: Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties attīstības plānošanā, piedaloties 

starpinstitūciju darba grupās un konsultatīvajās padomēs; piedaloties sabiedriskajā apspriedē; iesaistoties 

publiskajā apspriešanā; iesaistoties diskusiju grupās, forumos un citās līdzdalības aktivitātēs; rakstiski 

sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā; sagatavojot atzinumu attīstības 

plānošanas dokumentam pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā (tiešajā valsts 

pārvaldē, pašvaldībās un citās institūcijās); sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas 

noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā (tiešajā valsts pārvaldē, pašvaldībās – domes sēdēs, 

komitejās un komisijās, citās institūcijās; līdzdarbojoties politikas ieviešanā Valsts pārvaldes iekārtas likumā 

noteiktajā kārtībā. Noteikumi nosaka arī sabiedrības līdzdalības organizēšanas kārtību. 

2.2.Eiropas, Baltijas Jūras reģiona, Latvijas un Rīgas plānošanas reģiona politikas plānošanas 

dokumentu vērtējums un analīze 

2.2.1. Eiropas politikas plānošanas dokumentu vērtējums un analīze 

EIROPAS TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA (ETAP): ceļā uz līdzsvarotu un ilgtspējīgu es 

teritorijas attīstību, Potsdama, 1999 

Pieņemta 1999. gadā Potsdamā, ES dalībvalstu telpiskās plānošanas ministru sanāksmē. ETAP 

nosaka politikas pamatnostādnes tādu dalībvalstu nozaru politikā, kam ir telpiska ietekme. Tās galvenais 

mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Eiropas teritorijas attīstību. ETAP ietver četras nozīmīgas jomas, 

kas savstarpēji mijiedarbojas un kam ir būtiska ietekme uz ES telpisko attīstību: pilsētu teritoriju attīstība, 

lauku teritoriju attīstība, transports, dabas un kultūras mantojums. 

Dokumentā izvirzītie ES mērķi: Policentriska pilsētu attīstība un jaunu attiecību veidošana starp 

pilsētām un laukiem; Vienlīdzīga piekļuve infrastruktūrai un zināšanām; Dabas un kultūras mantojuma 

saprātīga apsaimniekošana. 

Dokumentā definēta vēlamā sadarbība starp dažādu līmeņu teritoriālās attīstības dalībniekiem, sākot ar 

kopienu līmeni līdz pārrobežu un reģionālo sadarbību, tās nozīmi, kas ļaus izvairīties no pretrunām vai 

savstarpējas darbību neitralizēšanas. 

EIROPAS REĢIONĀLĀS UN TELPISKĀS (TERITORIJAS) PLĀNOŠANAS HARTA, 2013 

Pieņemta 2013. gadā Barselonā, Eiropas telpiskās plānošanas padomē. Dokumentā noteikta vīzija 

pilsētām un reģioniem – Eiropas teritorijas 21.gadsimtā. Hartas mērķis ir nostiprināt pārliecību, 

kohēziju un solidaritāti teritorijas plānošanas praksē. 

Dokumenta stratēģiskā daļa piedāvā Eiropas pilsētu un reģionu nākotnes redzējumu, reaģējot uz 

izaicinājumiem, ar kuriem saskaras Eiropa. Galvenie uzstādījumi:  

- Integrētas un savienotas pilsētas un reģioni (teritorijas). Telpiski un laikā integrētas pilsētas un 

reģioni. 
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- Sociālā kohēzija un savienojamība. Sociālais līdzsvars, Kultūru daudzveidība, Kopienas iesaiste un 

pilnvarojumi, Paaudžu saikne, Sociālā identitāte, Ceļošana, transports, mobilitāte un pieejamība, 

Iespējas un pakalpojumi. 

- Ekonomiskā integrācija un savienojamība. Globalizācija un reģionālā specializācija, Konkurences 

priekšrocības, Tīklotas pilsētas un reģioni – teritorijas, Metropoles dimensija, Attālāku lauku un salu 

kopienas. 

- Vides savienojamība. Ilgtspējīga attīstība, Veselīgs dzīvesveids un dzīvesvides kvalitāte, Ekosistēmas, 

Ainavas, Dabas un brīvdabas mantojums, Enerģija. 

- Telpiskā sintēze. Telpiskās saiknes, Eiropas telpiskā plānošana, Pieeja telpiskajām saiknēm. 

EIROPA 2020: STRATĒĢIJA GUDRAI, ILGTSPĒJĪGAI UN INTEGRĒJOŠAI IZAUGSMEI 

Eiropa 2020: Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošao izaugsmei apstiprināta 2010.gadā. 

Stratēģijā izvirzītas trīs prioritātes, kuras savstarpēji pastiprina cita citu. 

– Gudra izaugsme - uz zināšanām un inovācijām balstītas ekonomikas attīstība. 

– Ilgtspējīga izaugsme - resursu ziņā efektīvākas, videi nekaitīgākas un konkurētspējīgākas 

ekonomikas veicināšana. 

– Integrējoša izaugsme - tādas ekonomikas veicināšana, kurā ir augsts nodarbinātības līmenis 

un kas nodrošina sociālo un teritoriālo kohēziju. 

ES ir jānosaka, ko tā grib sasniegt līdz 2020. gadam. Šai nolūkā Komisija ierosina šādus ES 

pamatmērķus. 

– Jābūt nodarbinātiem 75 % iedzīvotāju vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem. 

– 3 % no ES IKP jāiegulda pētniecībā un attīstībā. 

– Jāizpilda "20/20/20" mērķi klimata/enerģētikas jomā (tostarp par 30 % jāpaaugstina 

emisiju samazināšanas mērķis, ja apstākļi tam ir piemēroti). 

– To iedzīvotāju īpatsvaram, kuri priekšlaicīgi pamet skolu, jābūt mazākam par 10 %, un 

vismaz 40 % jaunākās paaudzes iedzīvotāju jābūt augstākajai izglītībai. 

– Par 20 miljoniem jāsamazina to cilvēku skaits, kuriem draud nabadzība. 

2.2.2. Baltijas Jūras reģiona politikas plānošanas dokumentu vērtējums un analīze 

VASAB - VĪZIJA UN STRATĒĢIJAS APKĀRT BALTIJAS JŪRAI (1992) 

VASAB tika dibināts 1992.gadā, lai  izveidotu reģiona attīstības vīziju līdz 2010.gadam, kas tika 

akceptēta 1994.gadā Tallinas konferencē, izveidojot pastāvīgu sekretariātu. 

Svarīgākie izpētes virzieni: 

- Pilsētu tīklojums (arī demogrāfija, migrācija, inovācijas, metropoles), pilsētu-lauku attiecības 

- Pieejamība un transnacionālas attīstības zonas 

- Transporta, enerģijas, IT pieejamība 
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- Jūra. Integrēta piekrastes zonas apsaimniekošana un jūras izmantošanas plānošana 

- Horizontālie jautājumi: klimata izmaiņas, enerģētikas ģeogrāfija, reģiona identitāte un kultūrainavas 

savdabība. 

EIROPAS SAVIENĪBAS STRATĒĢIJA BALTIJAS JŪRAS REĢIONAM (2009) 

2009. gada 29. – 30. oktobrī Eiropadomē Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji pieņēma 

Eiropas Savienības Stratēģiju Baltijas jūras reģionam (turpmāk – Stratēģija) un aicināja ieinteresētos 

partnerus iesaistīties tās īstenošanā. Stratēģija ir pirmā Eiropas Savienības iekšējā stratēģija Eiropas 

makroreģionam, kuras pamatā ir inovatīva un integrēta ilgtermiņa pieeja ES politiku īstenošanai Baltijas 

jūras reģionā. Tai ir izvirzīti četri galvenie uzdevumi: 

- Veicināt vides ilgtspēju reģionā; 

- Kāpināt Baltijas jūras reģiona ekonomisko izaugsmi un labklājību; 

- Sekmēt Baltijas jūras reģiona pieejamību un pievilcību; 

- Vairot Baltijas jūras reģiona drošību. 

2012.gada pirmajā pusgadā Stratēģijas efektīvākai īstenošanai tika definēti trīs galvenie Stratēģijas mērķi: 

- Glābt jūru; 

- Apvienot reģionu; 

- Celt labklājību. 

Papildus Stratēģijas mērķiem ir definēti arī Stratēģijas apakšmērķi un indikatori, kā arī atbildības 

sadalījums visiem Stratēģijas īstenošanā iesaistītajiem. 

2.2.3. Latvijas Republikas politikas plānošanas dokumentu vērtējums un analīze 

LATVIJAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ 2030.GADAM (LIAS 2030) 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam – „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. Dokumentā teicami definēts, ka Zemas sociālā kapitāla vērtības apstākļos, kad cilvēki uzticas 

un labprātīgi sadarbojas tikai šauru grupu ietvaros, netic kolektīviem mērķiem un darbībai, arī citi 

kapitāli netiek pilnīgi un produktīvi izmantoti. 

Izmantojot pieejamo dabas kapitālu, Latvijai – tai skaitā arī Rīgai - jākļūst par ES līderi ilgtspējīgu 

dabas pakalpojumu sniegšanā. Attiecībā uz dabas kapitālu dokumentā noteikts veikt visaptverošu 
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trūkumu analīzi, salīdzinot esošo kvalitāti ar etalona līmeni, lai varētu izvirzīt ilgtermiņa prasības attiecībā 

uz resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, dažādiem biotopiem un tiem nepieciešamajām platībām, 

izvērtējot, kurām ekosistēmām ir vajadzīga aizsardzība, kurām – aktīva apsaimniekošana, bet kuras prasa 

dzīvotņu restaurāciju. 

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. Katrai pilsētai ir jāspecializējas, izmantojot savas unikālās 

īpatnības, stiprinot savu īpašo lomu un identitāti. 

LATVIJAS NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014-2020.GADAM 

"Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam" (NAP2020) ir hierarhiski augstākais nacionāla 

līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments. NAP2020 ir cieši saistīts ar "Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam" (Latvija2030) un "Nacionālo reformu programmu stratēģijas "ES2020" 

īstenošanai" (NRP). NAP2020 mērķis ir vienoties par būtiskākajām vidēja termiņa prioritātēm, to rīcības 

virzieniem, mērķiem, kā arī to sasniegšanas rādītājiem. 

Ministru kabineta apstiprinātais vadmotīvs "Ekonomikas izrāviens" un trīs prioritātes – "Tautas 

saimniecības izaugsme", "Cilvēka drošumspēja" un "Izaugsmi atbalstošas teritorijas" – veido savstarpēji 

iedarbīgu un vienotu sistēmu, kas atbilst gan ilgtspējīgas plānošanas pieejai, gan arī Latvija2030 un NRP 

noteiktajai struktūrai. 

Katrā no NAP2020 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. NAP2020 detalizētākā daļa ir uzdevumu līmenis, kas iezīmē tās darbības, 

kas jāveic, lai sasniegtu mērķus. Prioritāte “Izaugsmi atbalstošas teritorijas” paredz saglabāt Rīgas kā 

metropoles pozīcijas, vienlaikus veicinot galvaspilsētas reģionā radītā potenciāla un resursu tālāku pārnesi 

uz reģioniem, sekmējot kopējo valsts ekonomisko attīstību un sabiedrības labklājību.  

REĢIONĀLĀS POLITIKAS PAMATNOSTĀDNES 2013.-2019.GADAM 

Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam ir vidēja termiņa politikas plānošanas 

dokuments, kas nosaka Latvijas reģionālo politiku, aptverot laika periodu līdz 2019.gadam. Pakārtoti 

„Latvijas2030” un NAP2020, pamatnostādnēs ir definētas reģionālās politikas risināmās problēmas, mērķi, 

politikas uzstādījumi un principi, rīcības virzieni politikas mērķu sasniegšanai un sasniedzamie rezultāti. 

Pamatnostādnes ietver rīcības plānu ar konkrētiem pasākumiem definēto mērķu sasniegšanai. 

Nozīmīgākās reģionālās attīstības problēmas, kas raksturīgas visā valsts teritorijā, ir būtiskas 

sociālekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības starp reģioniem, t.sk. izteikti monocentriska uz galvaspilsētu 
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orientēta apdzīvojuma un ekonomiskās darbības struktūra un Latvijas reģionu un attīstības centru 

nepietiekama konkurētspēja. 

Ir nepieciešams risināt arī virkni reģionālās politikas problēmu, novēršot pārmērīgu nozaru pieejas 

dominēšanu investīciju plānošanā teritorijām, kas kavē investīciju koordinēšanu un samazina investīciju 

atdevi teritoriju attīstībai, nodrošināt finansējumu pašvaldību un reģionu attīstības programmu īstenošanai, 

vienlaikus nosakot striktākus kritērijus īstenojamo projektu atlasei (vērsti uz uzņēmējdarbības sekmēšanu, 

izmaksu samazināšanu utt.) u.c. 

Pamatnostādnēs izvirzītie mērķi: 1) sekmēt teritorijās uzņēmējdarbības attīstību un darbavietu 

radīšanu, veicināt darbavietu un pakalpojumu sasniedzamību, kā arī uzlabot pakalpojumu kvalitāti un 

pieejamību (īstenošana galvenokārt ar investīciju atbalsta pasākumiem) un 2) stiprināt reģionu un 

pašvaldību rīcībspēju un lomu savas teritorijas attīstības veicināšanā (īstenošana galvenokārt ar 

neinvestīciju pasākumiem). 

Lai sasniegtu reģionālās politikas mērķus, pamatnostādnēs ir noteikti sekojoši rīcību virzieni: 

1) atbalsts starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem; 

2) atbalsts lauku attīstības telpai; 

3) atbalsts Rīgas metropoles areālam; 

4) atbalsts Baltijas jūras piekrastei; 

5) atbalsts Austrumu pierobežai; 

6) paaugstināt vietējā un reģionālā līmeņa pārvaldes lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un uzlabot 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldībās; 

7) palielināt pašvaldību finansiālo rīcībspēju (pašvaldību finanšu pilnveidošana); 

8) palielināt pašvaldību lomu demogrāfiskās situācijas uzlabošanā vietējā līmenī; 

9) paplašināt teritoriālās statistikas klāstu un ieguves iespējas. 

VIDES POLITIKAS PAMATNOSTĀDNES 2014-2020 

Aktualizētās pamatnostādnes izvirza pasākumus, lai sasniegtu virsmērķi – nodrošināt iedzīvotājiem 

iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, saglabājot vides 

kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības 

līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību par vides stāvokli. 

Lai uzlabotu Latvijas vides aizsardzības fonda darbību un padarītu to efektīvāku, kā arī lai sakārtotu 

atbildības jomas, Vides politikas pamatnostādnes 1014-2020 paredz vairākas lielas reformas, no kurām 

galvenās ir:  

- Finansēšanas modeļa ieviešana "dabas resursu nodoklis atgriežas dabā”; 

- Zemes dzīļu izmantošanas juridiskā ietvara pilnveidošana un institucionālās kapacitātes stiprināšana; 

- Normatīvo aktu bāzes izstrāde depozīta sistēmas piemērošanai dzērienu iepakojumam; 
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- Prasību noteikšana ūdenssaimniecības pakalpojumu (ūdensapgādes un kanalizācijas) sniegšanai un 

lietošanai pašvaldībās; 

Zinātnes potenciāla palielināšana vides aizsardzības nozarei nepieciešamo pētījumu veikšanā, 

zinātnisko darbu un pētījumu pieejamības sabiedrībai nodrošināšana. 

PIEKRASTES TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNES 2011.-2017.GADAM 

Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam ir viens no "Latvija 2030" 

īstenošanas soļiem - starpnozaru politikas dokuments, kas jāņem vērā, gatavojot piekrastes pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, kā arī ar piekrastes attīstību saistīto nozaru politikas un valsts 

vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentus, kas tiks aktualizēti vai izstrādāti pēc pamatnostādņu 

apstiprināšanas. 

Pamatnostādnēs ir identificētas problēmas, kas esošajās nozaru politikās netiek risinātas vai arī 

tiek risinātas nepietiekami, kā arī izvirzīti piekrastes telpiskās attīstības politikas mērķis un apakšmērķi, 

noteikti politikas principi, galvenie rīcības virzieni, politikas ieviešanas instrumenti un uzdevumi, kas 

pamatnostādņu īstenošanas laikā ir jāveic vienlaikus ar nozaru politikās un pašvaldību attīstības 

plānošanas dokumentos noteiktajiem pasākumiem. 

Piekrastes izmantošanu ilgtermiņā ietekmē pieaugošās klimata pārmaiņas, kā arī piekrastes 

izmantošanā veidojas interešu konflikti, kas bieži pārsniedz atsevišķu pašvaldību un nozaru kompetenci, 

bet valsts politika piekrastes attīstībai nav noteikta. Tāpēc pamatnostādnes nosaka, ka 1) piekrastes 

nozīmīgākā vērtība un attīstības resurss ir vienotais piekrastes dabas un kultūras mantojums; 2) 

piekrastes izmantošanas pamatprincips ir ilgtspējīga attīstība; 3) piekrastes telpiskās attīstības 

politikas mērķis - ekonomiski aktīva, daudzfunkcionāla telpa, kurā klimata pārmaiņu ietekme tiek 

mazināta ar kvalitatīvas infrastruktūras izveidi un tiek īstenota laba pārvaldība. 

Īstenojot pamatnostādnes, tiks uzsākta piekrastes infrastruktūras attīstīšana, racionāli un koordinēti 

izmantojot valsts un pašvaldību un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentus, kā arī uzlabota piekrastes 

pārvaldība. 

2.2.4. Viedās specializācijas stratēģija Latvijā (RIS3) 

Uz tematu attiecināmie galveni plānošanas dokumenti: 

– Informatīvais ziņojums Par Viedās specializācijas izstrādi (17.12.2013) 

Ziņojuma dokuments nosaka viedās specializācijas uzstādījumus un jomas5 

– Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes (ZTAI) 2014.-2020.gadam 

(28.12.2013) 

Pamatnostādnes nosaka Viedās specializācijas stratēģiju, t.sk. pasākumu kopumu ZTAI nozares attīstībai 

                                                 
5
 http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/darbakartiba/?sede=704 
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un Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanai6 

– Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas 

periodam (11.02.2014) 

Programma nosaka indikatīvos ES fondu ieguldījumus tautsaimniecības transformācijas atbalstam7 

LATVIJAS VIEDĀ SPECIALIZĀCIJA8 

RIS 3 – Viedas specializācijas stratēģija: 

- Ekonomiskās attīstības stratēģija; 

- Paredz pētniecības un inovāciju resursus mērķtiecīgi fokusēt inovāciju prioritātēs – tajās zināšanu 

specializācijas jomās, kur valstij/reģionam ir salīdzinošās priekšrocības vai arī eksistē aktīvi, uz 

kuru bāzes šādas priekšrocības var radīt  

Definētie specializācijas virzieni: 

1. Ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs; 

2. Izaugsme nozarēs, kurās eksistē vai ir iespējams radīt produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto 

vērtību; 

3. Nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā. 

Prioritātes: 

1.“Augstas pievienotās vērtības produkti” 

2.“Produktīva inovāciju sistēma” 

3.“Energoefektivitāte” 

4. Moderna IKT 

5. Moderna izglītība 

6. Zināšanu bāze 

7. Policentriska attīstība 

Identificētās viedas specializācijas jomas: 

1. Zināšanu ietilpīga bioekonomika 

2. Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas 

3. Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas 

4. Viedā enerģētika 

5. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

7 izaugsmes prioritātes: 

1. Efektīvāka pirmapstrādes produktu izmantošana un netehnoloģiskās inovācijas 

2. Jaunu produktu un tehnoloģiju radīšana 

                                                 
6 http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4608 
7 http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/darbakartiba/?sede=712 
8 Pēc ZTAI pamatnostādnes 2014-20 gadam 
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3. Energoefektivitātes palielināšana 

4. IKT sistēmas attīstība 

5. Moderna izglītības sistēma 

6. Zināšanu bāzes un cilvēkkapitāla attīstība 

7. Teritoriāla specializācija – līdzsvarota attīstība 

2.2.5. Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu vērtējums un analīze 

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2014 – 2020. GADAM, 

PROJEKTS 

Citējot dokumentā teikto - Rīgas plānošanas reģions tuvākajās desmitgadēs pastāvēs kā pašvaldību 

un valsts kopdarbības organizētājs teritoriju attīstībai atbilstoši ideāliem un idejām ko nes Stratēģija 2030. 

Dokumentā iezīmētas šīs kopdarbības galvenie virzieni ilgtermiņā un orientieri, piedāvājot risinājumus to 

sasniegšanai. Kā politikas dokuments tās ir vadlīnijas, ieteikumi, kas parāda esošās un paredzamās 

nepieciešamības turpmākai politikas veidošanai un plānošanai. 

Kā reģiona attīstības vīzija definēta: Rīgas reģiona, 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 Rīgas reģiona nākotnes stāvokļu sasniegšanai plānošanā un darbībās 

pastāvīgi jāietver trīs stratēģiski nozīmīgās tēmas - kvalitāte, vieda attīstība un Rīgas loma. Rīgas 

reģiona 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 attiecas uz cilvēka dzīves un sociālās dzīvesvides kvalitāti, tā arī, uz saimnieciskās darbības un 

produktu kvalitāti un fiziskās telpas kvalitāti. 

Rīgas plānošanas reģiona prioritātes, 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. 

No reģiona 3. stratēģiskā mērķa (SM3) - Ekoloģiski tolerants dzīvesveids un vietas - atvasināta 7. un 

8. prioritāte – 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. 
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RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA PAŠVALDĪBU ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

Tab. 2 Pamatinformācija par Rīgas plānošanas reģiona 30 pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu (IAS;AP;TP) statusu9 

  

Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 

(IAS) 

Attīstības 
programma 

(AP) 

Teritorijas 
plānojums 

(TP) 

Nr. Pašvaldība Apstiprināta / Procesā Apstiprināta / Procesā 
Apstiprināts / Grozījumi 

/ Procesā 

1. RĪGA 27.05.2014 27.05.2014 
29.03.2011 (Jauns procesā no 

03.07.2012) 

2. JŪRMALA 16.12.2010 07.11.2013 11.10.2012 

3. ALOJAS novads 26.08.2014 27.03.2013 PROCESĀ 

4. ĀDAŽU novads 23.07.2013 09.12.2010 25.08.2009 

5. BABĪTES novads 25.09.2013 19.12.2012 05.05.2013 

6. BALDONES novads 05.12.2012 19.09.2012 09.01.2013 

7. CARNIKAVAS novads 27.03.2014 
24.07.2009 (Jauna procesā 

no 27.03.2014) 
23.02.2011 

8. ENGURES novads PROCESĀ 20.12.2011 20.11.2012 

9. GARKALNES novads 19.12.2008 22.02.2011 27.12.2013 

10. IKŠĶILES novads 22.06.2011 22.06.2011 - 

11. INČUKALNA novads 16.01.2013 19.12.2012 22.05.2013 

12. JAUNPILS novads 27.12.2012 29.02.2012 30.01.2013 

13. KANDAVAS novads 27.03.2014 30.11.2010 - 

14. KRIMULDAS novads 25.07.2014 PROCESĀ PROCESĀ 

15. ĶEGUMA novads 10.04.2013 10.04.2013 PROCESĀ 

16. ĶEKAVAS novads 13.12.2012 13.12.2012 
17.01.2013, 29.04.2009, 

13.12.2012 

17. LIELVĀRDES novads 27.02.2013 28.11.2012 PROCESĀ 

18. LIMBAŽU novads 28.11.2013 25.11.2010 24.05.2012 

19. MĀLPILS novads 29.01.2014 25.04.2012 24.04.2013 

                                                 
9
 Avots: Rīgas plānošanas reģions (28.10.2014), http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=54 
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20. MĀRUPES novads 31.10.2012 31.10.2012 18.06.2013 

21. OGRES novads 29.08.2013 20.01.2011 21.06.2012 

22. OLAINES novads 27.02.2013 
15.10.2008, 24.11.2004 

(Jauns procesā no 
23.10.2013) 

- 

23. ROPAŽU novads 26.02.2014 24.04.2013 25.03.2009 

24. SALACGRĪVAS novads PROCESĀ PROCESĀ - 

25. SALASPILS novads 19.07.2013 25.04.2012 19.07.2013 

26. SAULKRASTU novads 29.05.2013 29.05.2013 31.10.2012 

27. SĒJAS novads 16.10.2012 16.10.2012 19.02.2013 

28. SIGULDAS novads PROCESĀ 09.03.2011 29.08.2012 

29. STOPIŅU novads 
10.07.2013 (Jauns procesā 

no 13.11.2013) 
18.04.2012 16.12.2009 

30. TUKUMA novads PROCESĀ 25.08.2011 26.04.2012 

 

2.3.Pastāvošie atbalsta instrumenti (programmas, ES fondi u.c.), kas sekmē vai potenciāli varētu 

sekmēt viedas attīstības plānošanu un rīcības 

VISPĀRĒJS APRAKSTS 

Starptautiskas programmas 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Norvēģijas finanšu instruments. 2009-2014 

perioda programma atbalsta vairākas prioritātes, kas saistītas ar viedu reģionālo attīstību, ar uzsvaru uz 

sociālās vides ilgtspējību (zaļās inovācijas, vides potenciāls, vides aizsardzība, pilsoniskas sabiedrības 

attīstība, cilvēku un sociālo attīstība, kultūras mantojuma aizsardzība). Pašlaik ieviešanas stadijā Latvijā 

attiecīgie projekti ir saistīti ar „zaļās” rūpniecības inovācijām, kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un 

atveseļošanu, nevalstisko organizāciju finansēšanu. 

Eiropas Savienības fondi 

Eiropas Savienības mērogā ir izveidotas finansēšanas sistēmas, kas saistītas ar reģionālo attīstību, jo 

sevišķi ES kohēzijas politikas programmā. Nesen arī ir parakstīts līgums ar Latviju par 2014-2020 periodu, 

bet sīkāka informācija par šī perioda programmām vēl nav publicēta. 2007-2013 perioda programmā tika 

iekļautas šādas pārrobežu sadarbības programmas, tostarp arī Rīgas plānošanas reģionam: 

- ESTLAT pārrobežu sadarbības fonds. Programmā ir iekļauti Rīgas, Vidzemes un Kurzemes 

plānošanas reģioni, kā arī Lääne-Eesti un Louna-Eesti reģioni Igaunijā. Galvenās prioritātes ir saistītas ar 
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a) kohēzijas palielināšanu, b) konkurētspējas paaugstināšanu, c) aktīvu, ilgtspējīgu un integrētu kopienu 

attīstību. 

- Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma INTERREG IVA. Programmā 

ir iekļauti Rīgas un Kurzemes plānošanas reģioniem, rietumu Igaunija, daļa no dienvidaustrumu Zviedrijas 

un Somijas dienvidiem. Galvenās prioritātes ir saistītas ar vides pārvaldību, ekonomisko konkurētspēju un 

inovācijām, dzīves kvalitāti un starpkultūru apmaiņu. 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozare 

- Baltijas jūras reģiona programma. Programmas attiecināmā teritorija ietver Baltijas valstis, 

Zviedriju, Somiju, Poliju, Dāniju un Vācijas ziemeļus, kā arī Norvēģiju, Baltkrieviju un ziemeļrietumu Krieviju 

kā asociētajās valstis. Galvenās prioritātes ir saistītas ar tehniskajām un ne-tehniskajām inovācijām, 

transporta un IKT pieejamību, pilsētu un reģionu saistošumu, Baltijas jūras pārvaldību, kā kopīgu resursu. 

Attiecībā uz jauno periodu, kopumā uzsvars tiks likts uz bezdarba novēršanu, sociālās atstumtības 

mazināšanu, klimata pārmaiņu problēmu risināšanu. Paredzēti arī pasākumi lauku attīstībai un 

zivsaimniecībai. Attiecīgās prioritātes Latvijā (joprojām ES konverģences reģionā), atbilstoši EK dokumentu 

paustajai nostājai par kohēzijas politiku Latvijā 2014-2020, visas ir saistītas ar viedas attīstības aspektiem, 

ietverot uzņēmējdarbības konkurētspējas paaugstināšanu, inovāciju, IKT, transporta un enerģētikas 

infrastruktūras uzlabošanu, cilvēkkapitāla un sociālās kohēzijas attīstību, kā arī resursu ilgtspējīgas 

izmantošanas paaugstināšanu. 

EK pētniecības un inovāciju pamatprogramma „Apvārsnis 2020” (Horizon 2020). Programma jau 

darbojas un ietver vismaz divas prioritātes, kas ir tieši saistītas ar viedu reģionālo attīstību: a) rūpniecības 

vadošā loma (vērsta uz tehnoloģiju un IKT inovācijām, kā arī uz mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 

inovācijām u.c.); b) sabiedrībai nozīmīgi jautājumi (vērsta uz labklājības paaugstināšanu, sociālo iekļautību, 

viedu un ilgtspējīgu transporta sistēmu, tīru enerģiju, dabas resursu pārvaldība). Programmā atspoguļotas 

arī citas prioritātes ar iespējamu netiešo ietekmi, piemēram, fundamentāli pētījumi par jaunām 

tehnoloģijām, to pārnese no laboratorijām uz ražošanas uzņēmumiem. 

2014-2020 ES programma COSME (2007-2013 Konkurētspējas un jauninājumu programmas 

turpinājums). 2014.–2020. gada programma „Uzņēmumu konkurētspēja un MVU”  veltītas mazo un vidējo 

uzņēmumu atbalstam, īpašu uzmanību pievēršot apstākļu uzlabošanai uzņēmumu radīšanai un izaugsmei, 

kā arī finansējuma un starptautisko tirgu piekļuvei, sekmējot uzņēmējdarbības vidi un veicinot ES 

ekonomikas izaugsmi. 

Eiropas Sociālais fonds 2007-2013. ESF darbības programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība” bija 

vērsta uz izglītības un zinātnes attīstību, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas veicināšanu, vesela 

darbaspēka veidošanu un administratīvās kapacitātes stiprināšanu. Jaunajā periodā galvenokārt uzmanība 

tiks pievērsta jomām, kas ir viedai attīstībai ļoti nozīmīgas - nodarbinātībai, darbaspēka mobilitātei un 
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sociālās iekļaušanas pasākumiem (sociālās inovācijas, sabiedrisko iestāžu sadarbība, sociālā 

integrācija, jauniešu bezdarba mazināšana). 

Latvijas pozīcija ģeopolitiskā kartē un sociāli ekonomiskā attīstība nosaka finansiālo atbasta instrumentu 

profilu un pieejamību. Pamtstruktūru veido Eiropas programmas un struktūrfondi. Pētījumā apkopoti 

galvenie insturmenti, kuru izmantošana var sekmēt veidas attīstības principu integrāciju  ikdeinas 

plānošanas un pilsētu veidošanas praksē.  

AKTUĀLO PROGRAMMU APRAKSTS 

Eiropas Savienības un Baltijas jūras reģiona fondi  

„Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) 

Vispārēja informācija  

Eiropas Savienības programma pētniecībai, attīstībai un inovācijai Horizonts 2020 ir triju iepriekš 

aktīvo programmu (FP7, CIP, EIT) integrācija vienā sistēmā. Tā pārnes uzsvarus no pētniecības uz 

pētījumu rezultātu pielietošanu, iekļaujot visas inovācijas formas un paplašinot pieejamības līmeni, iekļaujot 

leģitīmo pieteicēju sarakstā visas pētniecības līmeņus, ieskaitot individuālo pētnieku grupas, ka arī privātus 

uzņēmumus un pētniecības institūcijas, uz sociālajās jomas izaicinājumiem, ar kuriem saskaras ES 

sabiedrība, piemēram, veselības, enerģijas tīrības vai transporta jomā, uz vienkāršoto pieeju, atvērtu 

visiem uzņēmumiem, universitātēm, institūtiem visās ES valstīs un ārpus tām FP7/Horizonts 2020 

salīdzinājums. 

Jaunajā programmā iekļautas vairākas izmaiņas (salīdzinājuma ar FP7), kas attiecas un finansējuma 

saņemšanas nosacījumiem un laika grafiku. Tabulā Nr.3 apkopotas svarīgākās izmaiņas, kuras iekļautās 

jaunajā programmā (Horizonts 2020).  

Tab. 3 FP7 un Horizonts 2020  programmu salīdzinājums 

Apraksts FP7 Horizonts 2020  

Fokuss pētniecība Pētniecība un inovācijas  

Budžets 55 biljoni € ~ 79 biljoni € 

Komponenti   
Sadarbība, kapacitāte, cilvēki, 
idējas, Euratom, JRC 

 Izcila pētniecība, līdera rūpniecībā, sociālie 
izaicinājumi, izcilības izplātīšana, zinātne 
sabiedrībai, EIT, JRC, Euratom 

Finansējuma līkne 
pētījumam  

75% 100% 

Finansējuma līkne 
parauga / inovatīviem 
projektiem  

50% 
70% 
100% nevalstiskām organizācijām  

Pieskaitāmās / netiešās 
izmaksas  

Dažādi modeli (20% 60% vai 
pēc situācijas) 

25% 



P ē t ī j u m s :  R ī g a s  p l ā n o š a n a s  r e ģ i o n a  v i e d ā s  s p e c i a l i z ā c i j a s  i e s p ē j a s  

2 0 1 4  
31 

Laiks pieteikuma 
izskatīšanai  

12 mēneši (vidēji) pēc 
pieteikuma saņemšanas  

Samazināts līdz 8 mēnešiem  

Ex-ante finansiālās 
dzīvotspējas pārbaude 

Visi saņēmēji, kas pārsniedz 
500,000 EUR EU ieguldījumu 

Koordinatori  

Revīzijas apliecinājumi 
jāiesniedz 

Visi saņēmēji, kas pārsniedz 
375,000 EUR EU ieguldījumu 
veids - kumulatīvais periodos  

Visi saņēmēji, kas pārsniedz 325,000 EUR 
ES ieguldījums - tikai viens projekta beigās  

Procenti par 
priekšfinansējumu 

koordinatoru ziņojums Nav nepieciešams deklarēt  

 

Piezīmes par „Apvārsnis 2020” attaisnotajām izmaksām  

No 3. tabulas redzams, ka finansējuma likme pētniecībai „Apvārsnis 2020” ietvaros būs līdz 100%. 

Tas praktiski nozīmē, ka visas tiešās attiecināmās izmaksas var finansēt līdz 100%. Īpaši, ja attiecināmas 

tiešās izmaksas ietver: pētniecības un vadības personāla izmaksas, ceļa izdevumus (piemēram, 

konferencēs, citas izplatīšanas pasākumus, komandas sanāksmes); palīgmateriālu (piemēram, 

programmatūras licences...); pastāvīgas iekārtas(piemēram, laboratorijas instrumenti). No otras puses, 

pieskaitāmās izmaksas tiek aprēķinātas kā 25% apmērā no kopējām tiešajām izmaksām.  

Uzsaukumu prioritātes 

Zemāk uzskaitītas svarīgākās ar viedo attīstību saistītās „Apvārsnis 2020” apakšdomēnu darba 

programmas 2014.-2015.gadam. Vissvarīgākie apakšdomēni pieder pie "sociāliem izaicinājumiem” 

virsprogrammas, kuras mērķis ir risināt dažādus attīstības virzienus no ilgtspējības un integritātes 

perspektīvas. tomēr arī citas sadaļas ietver vairākus uzsaukumus, kuri ir saistīti ar viedās attīstības 

jautājumiem.  

5. nodaļa "Vadošā pamattehnoloģiju un rūpniecisko tehnoloģiju loma: t.i. Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas ". Šajā nodaļā uzmanība pievērsta inovāciju attīstībai IKT jomā. Piemēram, pastāv vairāki 

uzsaukumi, vērsti uz viedas attīstības aspektiem. 

Šajā sadaļā pasākumiem paredzētais budžets ir 2-8 M EUR diapazonā. 

Sociālie izaicinājumi  

Attiecīgās sadaļas budžets ir 7-13 ir tādā 8-10 M EUR diapazonā (attiecas uz liela mēroga uzsaukumiem 

uz fizikas / dabas zinātņu un tehnoloģiju jomā) un 1-3 M EUR diapazonā (ar sociālo zinātni saistītajiem un 

maza mēroga fizikas / dabas zinātnes un tehnoloģiju jomā uzsaukumiem). 

7. nodaļa "Inovācijas mazos un vidējos uzņēmumos" 

Sadaļa ir veltīta mazo un vidējo uzņēmumu inovatīvā potenciāla veicināšanai un uzlabošanai, pievēršot 

uzmanību iekšējiem (tostarp cilvēka un sociālo mērķu) faktoriem. Daži prasa pievērst uzmanību cilvēka 

faktoru blakus tehnoloģiskajām problēmām.  
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8. nodaļa "Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras zinātniskā, 

tehniskā un iekšējo ūdeņu pētniecība un bioekonomika". 

Sadaļa ir veltīta dažādiem aspektiem ilgtspējīgā bioekonomikā. Daži no uzsaukumiem nepārprotami 

nozīmē holistisku pieeju, tostarp sociāliem un pārvaldības aspektiem (piemēram, apakšnodaļa „horizontālie 

aspekti”, sociāli ekonomiskā zinātne, inovācijas, sabiedrības iesaiste un okeānu pārvaldība visā zilās 

izaugsmes fokusa apgabalā). 

9. nodaļa "Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība" 

Viena no prioritātēm šajā sadaļā ir veltīta "Integrētajai, ilgtspējīgu, uz iedzīvotājiem orientētajai aprūpei", 

kas veltīts gudru pārvaldības sistēmu un risinājumu veselības aprūpes jomā ieviešanai. 

10. nodaļa "Droša, tīra un efektīva enerģija" 

Sadaļa ir veltīta tīras enerģijas un efektīvas enerģijas patēriņu jautājumiem vispār. Viens uzsaukums ir 

nepārprotami veltīts "Viedām pilsētām un sabiedrībai". Vēl viens attiecas uz novērtēšanu un modelēšanu - 

"Sociālo, vides un ekonomiskajiem aspektiem enerģētikas sistēmas". 

11. nodaļa "Vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports". 

Sadaļa, kas veltīta visiem ar transportu saistītiem aspektiem, nepārprotami aizstāv viedu pieeju mobilitātes 

un transporta infrastruktūras pārvaldībā. 9. apakšnodaļa (SOCIĀLI EKONOMISKĀ un uzvedības pētniecība 

un uz nākotni vērsti pasākumi politikas veidošanā) nepārprotami vērsta uz sociāli ekonomiskajiem un 

uzvedības faktoru pētījumiem un risina jautājumu par viedo pārvaldību. 

12. nodaļa "Klimata rīcības, vide, resursu efektivitāte un izejvielas". 

Sadaļa ir veltīta viedas vides un viedas ekonomikas politikai attiecībā uz vispārējo jautājumu par izejvielu 

un dabas resursu efektīvu izmantošanu ekonomiskai ražošanai un darbībām, ar īpašu uzsvaru uz ūdens 

inovācijām. Daži prasa pievērst uzmanību sociālajiem un pārvaldības faktoriem (piemēram, ūdens-4-2014 / 

2015: Apvienojot ES ūdens pētniecības un inovāciju rezultātus rūpniecība, lauksaimniecība, politikas 

veidotājiem un iedzīvotājiem). 

13. nodaļa "Eiropa mainīgā pasaulē - atvērta, inovatīva un atsaucīga sabiedrība " 

Šī nodaļa ir veltīta uzsaukumiem, kas risina ar sabiedrību un pārvaldību saistītus jautājumus ES un 

partnervalstīs, dažiem apakšnodaļās iekļaujot jautājumus par jauniešu mācīšanos (jauna) un sociālām 

inovācijām (Inso). 

17. nodaļa "Ātrā ceļa uz inovāciju gids" 

Šī nodaļā ir viens uzsaukums atbalsta produktu inovācijām. tāpēc domāts uzņēmumiem, nevis valsts 

iestādēm. Tas arī ir saistīts ar viedo attīstību, jo attiecas uz ilgtspējīgu un inovācijās balstītu attīstību. 

Atbilstoša projekta budžets ir līdz 3 miljoniem eiro. 

Struktūrfondi 

Rīgas plānošanas reģions ir tiesīgs piedalīties četrās INTERREG programmās, kuros iesaistīta Latvija: 
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a) Igaunija-Latvija-Krievija. Programmas teritorija ietver Vidzemes un Latgales plānošanas reģionus; Sankt 

-Pēterburga; Ļeņingradas un Pleskavas apgabali; Austrumu Igaunija. Rīgas plānošanas reģions un Tallina 

ir iekļauti kā blakus reģioni. 

b) Baltijas jūras reģions. Programmas teritorija ietver Baltijas valstis, Zviedriju, Somiju, Poliju, Dāniju, 

ziemeļaustrumu Vācija (ieskaitot Berlīnē), Norvēģiju, Baltkrieviju, ziemeļrietumu Krieviju (ieskaitot 

Sanktpēterburgas, Kaļiņingradas, Karēlijas republikā, Novgorodas, Arhangeļskas apgabalus). 

c) Igaunijas-Latvijas programmas teritorija ietver Rīgas un Vidzemes plānošanas reģionus un 

Dienvidigauniju (ieskaitot Tartu). 

d) Centrālā Baltijas jūras reģiona programma. Programmas teritorija ietver Rīgas un Kurzemes plānošanas 

reģionus; Rietumu un Centrālo Igauniju (ieskaitot Tallinu); Zviedriju (ieskaitot Stokholmu); Dienvidu Somiju 

(ieskaitot Helsinkus). 

Lielākā iepriekš minēto programmu daļa joprojām ir palaišanas vai pirms palaišanas stadijā. Būtiska 

informācija par katru no programmām ir uzskaitīta zemāk. 

ESTLATRUS 

Izsludināts  

Prioritāte I: Sociālekonomiskā attīstība 

Prioritāte ir vērsta uz pierobežas reģionu stratēģiskās konkurētspējas attīstību. atbalstot uzņēmējdarbības 

un darba tirgus attīstību, uzlabojot komunikāciju tīklus un pētot reģiona tūrisma potenciālu, kā arī uzturot 

efektīvas un drošas robežas. 

Aktivitāte: 

1.1 sociāli ekonomiskās attīstības, ka arī biznesa un uzņēmējdarbības veicināšana; 

1.2 Transporta, loģistikas un komunikāciju risinājumi pasākums; 

1.3 Tūrisma attīstība. 

II Prioritāte: Kopīgi izaicinājumi 

Prioritātes mērķis ir risināt kopīgas problēmas, ka arī uzsāktu un turpinātu kopīgas darbības kopīgo 

interešu jomās abās robežas pusēs. 

Aktivitātes: 

2.1 Kopīgas aktivitātes, lai aizsargātu vidi un dabas resursus; 

2.2. Kultūras un vēsturisko mantojuma saglabāšana un popularizēšana, atbalstot vietējās tradicionālas 

Aktivitāte 2.3 Energoefektivitātes uzlabošana un atjaunojamās enerģijas avotu veicināšana 

III prioritāte: Cilvēku savstarpējās sadarbības veicināšana 

Prioritāte koncentrējas uz neliela mēroga aktivitātēm, lai uzlabotu sadarbību reģionu pierobežās. Tā 

atbalsta plašu pasākumu klāstu, ko veic reģionālās un vietējās pašvaldības un dažādi  sabiedriski subjekti, 

kuri ir identificēti  kā izšķirošās nozīmes reģiona vienības.  
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Aktivitāte 3.1 Vietējās iniciatīvas attīstība, administratīvās kapacitātes palielināšana vietējās un reģionālajās 

pašvaldībās; 

Aktivitāte 3.2 Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālā un veselības jomās. 

 

BALTIJAS JŪRAS REĢIONS  

Izsludināts  

Baltijas jūras reģiona programmas, kuras var sekmēt viedo attīstību, ir divas, no kurām otrā dod plašāku 

viedās attīstības stratēģiju veidošanas finansēšanas iespējas. 

 Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam atbalsta pārrobežu sadarbību (vismaz divas 

valstis) prioritātēs: konkurētspējīga ekonomika, sociālā iekļaušana, centrālā Baltijas reģiona sadarbības 

veicināšana, ilgtspējīga kopīgo resursu izmantošana. 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam  pirmās uzsaukuma kārtas pieteikumus 

varēs iesniegt no 2014. gada 18. decembrim līdz 2015. gada 9. februārim. 

Otrā pieteikumu pieņemšanas kārta tiks izsludināta 2015. gadā no 24. augusta līdz 23. oktobrim. 

INTERREG Baltijas jūras reģiona programma 2014 - 2020.  

Izsludināts  

Tā atbalsta sekojošās prioritātes 

1. prioritāte, "Kapacitāte inovācijām" (infrastruktūras, viedas specializācijas stratēģijas un ne-tehnoloģiskie 

jauninājumi) 

2. prioritāte, "Efektīva dabas resursu pārvaldība "(Resursu ziņā efektīvo zilās struktūras attīstība un 

izaugsme, atjaunojamie enerģijas avotus, energoefektivitāte un tīrie ūdeņi u.c.)  

3. prioritāte "ilgtspējīgais transports" (attālo rajonu pieejamība, jūras drošība, videi draudzīga kuģošana un 

pilsētu mobilitāte)  

 4. prioritāte „ Institucionāla kapacitāte makro-reģionālai sadarbībai” (atbalsts ieinteresētajām personām, 

saistītiem ar ES Stratēģiju Baltijas jūras reģionam; prioritāro jomu koordinatori un horizontālo pasākumu 

vadītāji, „sēklas nauda” ES Stratēģijas projektiem, Stratēģijas Foruma organizācija un citi)  

Tiks piešķirts līdzfinansējums. 

2014.gada 2. decembrī Izsludināta pieteikšanās 1.,2., un 3. prioritātei. Konceptuālie priekšlikumi (projektu 

ideju kopsavilkums) iesniedzami līdz 2015. gada 2. Februārim. Otrais uzsaukums pilno priekšlikumu 

iesniegšanai tiks izsludināts. 

http://eu.baltic.net/download.php?type=file&id=2518  
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Att. 7 INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014 - 2020. prioritāšu ilustrācija 

 

N.B.! 1. Prioritātes 3. Uzdevums var tikt saistīts ar sociālo inovāciju stratēģijas izstrādi un sociāli inovatīvo 

iniciatīvu attīstību.  

ESTLAT 

Izsludināts  

Prioritātes: 

Aktīva un pievilcīga uzņēmējdarbības vide (11 miljoni EUR) 

mērķis - palielināt starptautisko uzņēmējdarbību reģionā) - aptuveni.  

Vairāk kopīgi izstrādāto produktu un pakalpojumu Programmas teritorijā (8,5 miljoni EUR) 

Mērķis - tīra un vērtīga dzīves vide, dabas un kultūras mantojumu daudzveidīga un ilgtspējīga 

izmantošana, paaugstināt apziņu  un efektīvāk pārvaldītie kopīgie dabas resursi.  

Uzlabots ostu tīkls (aptuveni. 7 miljoni EUR) 

Mērķis - uzlabots mazo ostu ar labu pakalpojumu tīkls. 

Integrēts darba tirgus (aptuveni. 8,5 miljoni EUR) 

Mērķis - uzlaboti nosacījumi piekļuvei darbam pāri robežai 

CENTRĀLĀS BALTIJAS REĢIONS  

Izsludināts  

2015 uzsaukumi tiks publicēti 18. Decembrī Pieteikumu iesniegšana 2015.gada 9. februāris  

Prioritātes: 

Konkurētspējīga ekonomika  

Mērķi: Jaunās zināšanu intensīvie centrālās Baltijas uzņēmumi, vairāk uzņēmīga jaunatne, lielāks centrālās 

Baltijas uzņēmumu eksports uz jauniem tirgiem.  

Ilgtspējīga kopīgo resursu izmantošana  
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Mērķi: dabas un kultūras resursu attīstība ilgtspējīgās tūristu pievilkšanas vietās, ilgtspējīgi attīstītas un 

pārvaldītas jūras un piekrastes telpas, efektīvākā urbāna plānošana centrālā Baltijas reģionā, samazinātā 

barības vielu, bīstamās vielu un toksīns ieplūde Baltijas jūrā.  

Labi savienots reģions  

Mērķi: uzlaboti cilvēku un preču transporta plūsmas  

Uzlaboti esošo mazo ostu pakalpojumi, lai uzlabotu vietējo un reģionālo mobilitāti un veicināt tūrisma 

attīstību. 

Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions 

Mērķi: vairāk cilvēku, kas gūst labumu no stiprākām Centrālās Baltijas kopienām, vairāk saskaņoto 

profesionālo izglītības un apmācības programmu Centrālajā Baltijas jūras reģionā 

Kopumā € 115.000.000 no Eiropas Reģionālās attīstības fonda būs pieejami, izmantojot programmu. 

Finansējums ir pieejams pārrobežu sadarbības projektiem, kur partneri no vismaz divām valstīm veido 

sadarbību kādā no iepriekš minētajām tēmām. 

Budžets:  

mazi projekti: līdz 2 gadiem, līdz 200.000 EUR;  

regulāras projekti: parasti 2-4 gadi, vairāk nekā 200.000 EUR 

NACIONĀLIE ATBALSTA FONDI UN INSTRUMENTI  

Saskaņā ar ES kohēzijas politiku 2014.-2020.gadam, Latvija ieviesīs vienotu operacionālo 

programmu Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF), Kohēzijas fondam un Eiropas Sociālām fondam 

(ESF). Programmas izstrāde tiek uzsākta šajās dienās. 2014. -2020. Laika periodam, Latvijai ir piešķirti 

apmēram € 4510000000 EUR no kopējā kohēzijas politikas finansējuma. Latvijas investīciju prioritātes, 

izklāstītas Eiropas Komisijas Partnerības līgumā, iekļauj gudras ekonomikas (inovāciju balstītas 

ekonomikas ražīguma pieaugumam; augsts nodarbinātības līmenis), viedās mobilitātes (ilgtspējīgu un 

efektīvu transporta infrastruktūras), viedas vides (dabas un kultūras resursu ilgtspējīga izmantošana), 

viedās sabiedrības (augsta kvalitātes un efektivitātes izglītības sistēmas) aspektus. 

Papildus  EU fondi  

Izsludināts  

EEZ Norvēģijas finanšu Programma ir pēdējos posmos periodā 2009-2014. Aktīva tikai divpusējā 

uzsaukumā, iesaistot Latviju (kas var būt saistīts ar gudru vides un ekonomikas attīstību), ir: 

Atbalsts „zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 

publicēts: 14. novembris 2014 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2015. Gada 16. Janvāris  

Mērķis: uzņēmējdarbības iespējās „zaļākās” Eiropas ekonomikas realizācija 

Budžets: € 6.273.320 
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3. RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA VIEDAS SPECIALIZĀCIJAS ATTĪSTĪBAS 

IESPĒJU IZVĒRTĒJUMS – RESURSI UN PRIEKŠNOSACĪJUMI 

2. uzdevums: Veikt Rīgas plānošanas reģionā pastāvošo resursu un priekšnoteikumu izvērtējumu 

(3.1.apakšnodaļa), ņemot vērā teritoriju infrastruktūru, līdzdalības saimnieciskos, sociālos un partnerības 

(uzņēmumi, organizācijas) resursus (3.2.apakšnodaļa) un izstrādāt priekšlikumus par pilotteritoriju(-as) 

izvēli (3.3.apakšnodaļa). 

3.1. Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību salīdzinošā analīze – reģiona pašvaldību rangs pēc 

statistiskajiem attīstības pamatrādītājiem 

Lai veiktu Rīgas plānošanas reģiona viedas specializācijas attīstības iespēju izvērtējumu, būtiski 

apzināties reģiona pašreizējo situāciju, specifiku un lomu provizorisko nākotnes tendenču kontekstā, veikt 

situācijas izvērtējumu, potenciālu izziņu reģiona, pašvaldību, līdz pat vietu līmenī. Pētījuma ietvaros 

situācijas izvērtējums veikts reģiona līmenī ar divām pieejām. Viena no tām ietver attīstības pamatrādītāju 

apkopošanu un salīdzināšanu, kas lielā mērā raksturo un vienlaikus tā arī izskaidro pašvaldību pozīcijas 

valstī un reģionā pēc teritoriju attīstības indeksa. Vairāk par to un tās rezultātiem rodams tieši šajā pētījuma 

apakšnodaļā, bet otra pieeja, kas apvieno statistiskās un teritoriju attīstības plānošanas dokumentu 

informācijas izvērtējumu, uz kuru pamatojoties raksturotas reģiona pašvaldību stiprās un vājās puses pēc 

viedas attīstības kritērijiem, aprakstīta šī pētījuma nākamajā apakšnodaļā. 

Rīgas plānošanas reģions, kā galvaspilsētas reģions pašreizējā situācijā ir izteikti monocentrisks, ar 

Rīgas pilsētu, kā sociālekonomisko kodolu, kas ap sevi attīsta Latvijas mērogam plašu funkcionālo saišu 

telpu, bet piepilsētā audzē Rīgā strādājošas, bet ārpus tās dzīvojošas sabiedrības mājvietu telpu – Pierīgu. 

Apzinoties iepriekš minētās reģiona iezīmes, apkopoti Rīgas plānošanas reģiona 2 republikas pilsētu un 28 

novadu attīstības pamatrādītāji10 - kopumā 9 rādītāji par katru pašvaldību. Situācijas attēlošanai, iesākumā 

tiek sagatavots reģiona pašvaldību rangs atsevišķi par katru rādītāju (tabulas Nr. 4 līdz 6), bet noslēgumā, 

katras pašvaldības rangu pozīcijas summējot un izdalot uz 9, noteikta katras pašvaldības vidējā pozīcija un 

iegūts reģiona pašvaldību rangs pēc attīstības pamatrādītājiem. 

Tab.4 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību rangi pēc iedzīvotāju blīvuma, skaita izmaiņām un 

demogrāfiskās slodzes 2014.gada sākumā. 

Iedzīvotāju blīvums 2014.gada 
sākumā, cilvēki/km² 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas 
(2009.g.sāk.-2014.g.sāk.),% 

Demogrāfiskā slodze 2014.gada 
sākumā 

1 Rīga 2 306,53 1 Mārupes novads 22,42 1 Ropažu novads 461,44 

2 Jūrmala 573,85 2 Garkalnes novads 17,35 2 Ķeguma novads 491,66 

3 Salaspils novads 198,08 3 Babītes novads 13,19 3 Krimuldas novads 494,19 

                                                 
10 Plānošanas reģionu, republikas pilsētu un novadu attīstības pamatrādītāji (VARAM, 2014). 
Piezīmes. Iedzīvotāju blīvums un izmaiņas, demogrāfiskā slodze un iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām – PMLP 
dati. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldību budžetā – VRAA aprēķini, izmantojot Valsts kases 2012.gada 
decembra mēneša datus un PMLP datus. Bezdarba līmenis – VRAA aprēķini, izmantojot NVA un PMLP datus, bet 
ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības – VRAA aprēķini, izmantojot CSP un PMLP datus. 
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4 Stopiņu novads 193,99 4 Ādažu novads 11,99 4 Sējas novads 498,46 

5 Mārupes novads 164,15 5 Ikšķiles novads 10,62 5 Garkalnes novads 498,67 

6 Saulkrastu novads 129,37 6 Carnikavas novads 9,90 6 Jaunpils novads 503,10 

7 Carnikavas novads 85,18 7 Stopiņu novads 8,31 7 Inčukalna novads 505,62 

8 Ķekavas novads 79,79 8 Ķekavas novads 7,10 8 Salacgrīvas novads 508,26 

9 Inčukalna novads 74,35 9 Siguldas novads 3,70 9 Stopiņu novads 513,37 

10 Ikšķiles novads 70,68 10 Ropažu novads 2,46 10 Mālpils novads 516,21 

11 Olaines novads 68,14 11 Jūrmala 2,35 11 Olaines novads 516,90 

12 Ādažu novads 64,31 12 Baldones novads 2,07 12 Ādažu novads 518,67 

13 Garkalnes novads 51,80 13 Saulkrastu novads 1,30 13 Babītes novads 529,77 

14 Siguldas novads 50,42 14 Salaspils novads 1,24 14 Lielvārdes novads 530,11 

15 Lielvārdes novads 48,68 15 Olaines novads 1,14 15 Alojas novads 533,73 

16 Babītes novads 41,20 16 Sējas novads -1,34 16 Kandavas novads 536,49 

17 Ogres novads 37,66 17 Rīga -2,07 17 Baldones novads 538,74 

18 Baldones novads 31,42 18 Inčukalna novads -2,25 18 Salaspils novads 539,12 

19 Tukuma novads 26,71 19 Engures novads -3,41 19 Tukuma novads 547,26 

20 Ropažu novads 21,54 20 Lielvārdes novads -4,33 20 Limbažu novads 547,28 

21 Engures novads 19,65 21 Ogres novads -4,64 21 Siguldas novads 547,50 

22 Mālpils novads 17,17 22 Krimuldas novads -4,66 22 Ķekavas novads 550,35 

23 Krimuldas novads 16,21 23 Ķeguma novads -4,74 23 Rīga 551,77 

24 Limbažu novads 15,84 24 Tukuma novads -5,10 24 Mārupes novads 551,96 

25 Kandavas novads 14,54 25 Jaunpils novads -5,29 25 Jūrmala 552,62 

26 Salacgrīvas novads 13,75 26 Limbažu novads -6,06 26 Engures novads 557,33 

27 Jaunpils novads 12,73 27 Kandavas novads -6,30 27 Ogres novads 557,47 

28 Ķeguma novads 12,37 28 Mālpils novads -7,65 28 Carnikavas novads 560,50 

29 Sējas novads 10,55 29 Alojas novads -8,12 29 Ikšķiles novads 574,99 

30 Alojas novads 8,97 30 Salacgrīvas novads -8,58 30 Saulkrastu novads 615,00 

Tab.5 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību rangi pēc iedzīvotāju sadalījuma pa vecuma grupām 

2014.gada sākumā, % 

Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas 
vecumam 2014.g. sākumā, % 

Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā 
2014.g. sākumā, % 

Iedzīvotāju skaits virs darbspējas 
vecuma 2014.g. sākumā, % 

1 Mārupes novads 24,08 1 Ropažu novads 68,43 1 Mārupes novads 11,49 

2 Ādažu novads 20,39 2 Ķeguma novads 67,04 2 Garkalnes novads 13,59 

3 Babītes novads 20,25 3 Krimuldas novads 66,93 3 Ādažu novads 13,76 

4 Garkalnes novads 19,68 4 Sējas novads 66,74 4 Babītes novads 14,38 

5 Ķekavas novads 19,58 5 Garkalnes novads 66,73 5 Stopiņu novads 15,56 

6 Ikšķiles novads 19,34 6 Jaunpils novads 66,53 6 Ķekavas novads 15,92 

7 Stopiņu novads 18,36 7 Inčukalna novads 66,42 7 Ropažu novads 17,12 

8 Baldones novads 17,31 8 Salacgrīvas novads 66,30 8 Ikšķiles novads 17,17 

9 Siguldas novads 16,83 9 Stopiņu novads 66,08 9 Baldones novads 17,70 

10 Salaspils novads 16,17 10 Mālpils novads 65,95 10 Sējas novads 18,34 

11 Tukuma novads 15,82 11 Olaines novads 65,92 11 Siguldas novads 18,55 

12 Lielvārdes novads 15,43 12 Ādažu novads 65,85 12 Inčukalna novads 18,57 

13 Kandavas novads 15,28 13 Babītes novads 65,37 13 Salaspils novads 18,85 

14 Mālpils novads 15,15 14 Lielvārdes novads 65,35 14 Mālpils novads 18,90 

15 Olaines novads 15,09 15 Alojas novads 65,20 15 Olaines novads 18,99 
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16 Inčukalna novads 15,02 16 Kandavas novads 65,08 16 Krimuldas novads 19,12 

17 Ogres novads 14,99 17 Baldones novads 64,99 17 Lielvārdes novads 19,21 

18 Sējas novads 14,92 18 Salaspils novads 64,97 18 Tukuma novads 19,55 

19 Ropažu novads 14,46 19 Tukuma novads 64,63 19 Jaunpils novads 19,62 

20 Carnikavas novads 14,31 20 Limbažu novads 64,63 20 Kandavas novads 19,64 

21 Jūrmala 14,08 21 Siguldas novads 64,62 21 Ķeguma novads 20,01 

22 Krimuldas novads 13,95 22 Ķekavas novads 64,50 22 Ogres novads 20,80 

23 Jaunpils novads 13,85 23 Rīga 64,44 23 Alojas novads 21,48 

24 Rīga 13,77 24 Mārupes novads 64,43 24 Jūrmala 21,52 

25 Saulkrastu novads 13,69 25 Jūrmala 64,41 25 Carnikavas novads 21,60 

26 Limbažu novads 13,60 26 Engures novads 64,21 26 Limbažu novads 21,77 

27 Alojas novads 13,32 27 Ogres novads 64,21 27 Rīga 21,79 

28 Ķeguma novads 12,95 28 Carnikavas novads 64,08 28 Salacgrīvas novads 22,04 

29 Engures novads 12,34 29 Ikšķiles novads 63,49 29 Engures novads 23,45 

30 Salacgrīvas novads 11,66 30 Saulkrastu novads 61,92 30 Saulkrastu novads 24,39 

Tab.6 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību rangi pēc Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem 

pašvaldību budžetos uz 1 iedzīvotāju (2013), Ls; pēc bezdarba līmeņa 2014.g. sākumā, % un 

ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību kopējā skaita 2012.gadā 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumi pašvaldību budžetos uz 1 

iedzīvotāju (2013), Ls 
Bezdarba līmenis 2014.g. sākumā, % 

Ekonomiski aktīvo tirgus sektora 
statistikas vienību skaits, 2012.g. 

1 Garkalnes novads 798,96 1 Baldones novads 2,63 1 Rīga 60 601 

2 Mārupes novads 570,79 2 Ādažu novads 2,91 2 Jūrmala 3 064 

3 Ikšķiles novads 531,70 3 Mārupes novads 3,31 3 Ogres novads 2 283 

4 Babītes novads 517,18 4 Ikšķiles novads 3,31 4 Tukuma novads 1 835 

5 Ķekavas novads 497,73 5 Garkalnes novads 3,32 5 Mārupes novads 1 642 

6 Carnikavas novads 490,51 6 Ķekavas novads 3,37 6 Ķekavas novads 1 594 

7 Ādažu novads 473,10 7 Carnikavas novads 3,38 7 Limbažu novads 1 566 

8 Stopiņu novads 465,41 8 Babītes novads 3,39 8 Siguldas novads 1 288 

9 Jūrmala 449,99 9 Ropažu novads 3,72 9 Salaspils novads 1 117 

10 Salaspils novads 425,98 10 Stopiņu novads 3,74 10 Olaines novads 846 

11 Rīga 422,23 11 Engures novads 3,96 11 Babītes novads 745 

12 Saulkrastu novads 394,38 12 Rīga 4,05 12 Stopiņu novads 714 

13 Sējas novads 384,90 13 Saulkrastu novads 4,20 13 Ādažu novads 714 

14 Olaines novads 382,88 14 Ogres novads 4,30 14 Ikšķiles novads 697 

15 Siguldas novads 371,48 15 Ķeguma novads 4,36 15 Salacgrīvas novads 640 

16 Baldones novads 364,65 16 Lielvārdes novads 4,40 16 Kandavas novads 621 

17 Inčukalna novads 363,28 17 Jūrmala 4,48 17 Garkalnes novads 599 

18 Ķeguma novads 355,05 18 Sējas novads 4,63 18 Lielvārdes novads 586 

19 Ogres novads 355,03 19 Salaspils novads 4,68 19 Alojas novads 471 

20 Ropažu novads 342,87 20 Olaines novads 4,78 20 Engures novads 453 

21 Lielvārdes novads 338,65 21 Krimuldas novads 5,24 21 Carnikavas novads 410 

22 Engures novads 335,08 22 Siguldas novads 5,32 22 Krimuldas novads 380 

23 Krimuldas novads 317,10 23 Mālpils novads 5,76 23 Saulkrastu novads 368 

24 Mālpils novads 306,52 24 Kandavas novads 5,77 24 Ropažu novads 367 

25 Salacgrīvas novads 291,06 25 Salacgrīvas novads 6,02 25 Ķeguma novads 363 
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26 Tukuma novads 287,91 26 Tukuma novads 6,11 26 Inčukalna novads 351 

27 Limbažu novads 268,27 27 Inčukalna novads 6,16 27 Baldones novads 287 

28 Jaunpils novads 256,30 28 Jaunpils novads 6,26 28 Mālpils novads 240 

29 Kandavas novads 220,00 29 Alojas novads 7,48 29 Jaunpils novads 159 

30 Alojas novads 198,31 30 Limbažu novads 8,70 30 Sējas novads 123 

 

Tab.7 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību rangu kopsavilkums 

Vidējā ranga pozīcija reģionā 

Pašvaldību korelācija attīstības pamatrādītājos 
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1 Garkalnes novads (1) 13 2 5 4 5 2 1 5 17 

2 Mārupes novads (2) 5 1 24 1 24 1 2 3 5 

3 Ādažu novads (3) 12 4 12 2 12 3 7 2 13 

4 Stopiņu novads (4) 4 7 9 7 9 5 8 10 12 

5 Babītes novads (5) 16 3 13 3 13 4 4 8 11 

6 Ķekavas novads (6) 8 8 22 5 22 6 5 6 6 

7 Ikšķiles novads (7) 10 5 29 6 29 8 3 4 14 

8 Ropažu novads (8) 20 10 1 19 1 7 20 9 24 

9 Salaspils novads (9) 3 14 18 10 18 13 10 19 9 

10 Olaines novads (10) 11 15 11 15 11 15 14 20 10 

11 Baldones novads (11) 18 12 17 8 17 9 16 1 27 

12 Siguldas novads (12) 14 9 21 9 21 11 15 22 8 

13 Jūrmala (13) 2 11 25 21 25 24 9 17 2 

14 Inčukalna novads (14) 9 18 7 16 7 12 17 27 26 

15 Rīga (15) 1 17 23 24 23 27 11 12 1 

16 Sējas novads (16) 29 16 4 18 4 10 13 18 30 

17 Lielvārdes novads (17) 15 20 14 12 14 17 21 16 18 

18 Carnikavas novads (18) 7 6 28 20 28 25 6 7 21 

19 Krimuldas novads (19) 21 22 3 22 3 16 23 21 22 

20 Ķeguma novads (20) 28 23 2 28 2 21 18 15 25 

21 Tukuma novads (21) 19 24 19 11 19 18 26 26 4 

22 Ogres novads (22) 17 21 27 17 21 22 19 14 3 

23 Mālpils novads (23) 22 28 10 14 10 14 24 23 28 

24 Saulkrastu novads (24) 6 13 30 25 30 30 12 13 23 

25 Kandavas novads (25) 25 27 16 13 16 20 29 24 16 

26 Jaunpils novads (26) 27 25 6 23 6 19 28 28 29 

27 Salacgrīvas novads (27) 26 30 8 30 8 28 25 25 15 

28 Engures novads (28) 21 19 26 29 26 29 22 11 20 

29 Limbažu novads (29) 24 26 20 26 20 26 27 30 7 

30 Alojas novads (30) 30 29 15 27 15 23 30 29 19 
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Tā kā tradicionāli noteiktie pašvaldību attīstības pamatrādītāji ietver tikai demogrāfiskos un 

ekonomiskos pamatrādītājus, rezultāti ir neobjektīvi un slēdzieniski, kas neraksturo attīstības potenciālus, 

bet skaidri ataino nevienlīdzīgo sociālo un ekonomisko situāciju reģionā, akcentē Rīgas un Pierīgas sociālo 

un ekonomisko konfliktsituāciju cēloņus, izgaismo reģiona monocentriskumu un no tā izrietošās reģiona 

kopējo attīstību kavējošās sekas. Pēc vidēja ranga noskaidrošanas, skaidri iezīmējas arī pēc augstākiem 

un zemākiem demogrāfiskiem un ekonomiskiem rādītājiem veidojošies rajoni (reģiona telpas). 

Reģiona nozīmes attīstības centru – Siguldas, Tukuma, Ogres un Limbažu - novadu pašvaldību un 

to kaimiņu pašvaldību, Rīgas pilsētas un Pierīgas novadu pašvaldību rangu salīdzinājums 
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Att. 8 Siguldas novada pašvaldības un kaimiņu pašvaldību rangu salīdzinājums. 
Rangs (pozīcija starp reģiona 30 pašvaldībām) pēc attīstības pamatrādītājiem

Siguldas novads (12) Garkalnes novads (1) Stopiņu novads (4)
Ropažu novads (8) Inčukalna novads (14) Rīga (15)
Carnikavas novads (18) Krimuldas novads (19) Mālpils novads (23)

 Siguldas novada pašvaldības pozīcijas attīstības pamatrādītāju rangos salīdzinātas ar Krimuldas, 

Inčukalna, Garkalnes, Stopiņu novadu pašvaldību pozīcijām, Rīgas pilsētas, Ropažu, Carnikavas un 

Mālpils novadu pašvaldību pozīcijām. 

Salīdzinošajā diagrammā redzams, ka izteiktās Pierīgas pašvaldības - Garkalnes, Stopiņu un 

Ropažu novadi - pamatā visu rādītāju rangos ir augstākās pozīcijās, kā Siguldas novads, izņēmums ir tikai 

ranga pozīcija pēc ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību skaita rādītāja. Savukārt Rīgas 

pilsēta tikai trijos rādītājos ir augstāk, bet visos pārējos un arī vidēji zemākās pozīcijās kā Siguldas novads.  

Vienīgā no piekrastes pašvaldībām, ar kuru salīdzināta Siguldas novada pašvaldība ir Carnikavas 

novads, kas lielākoties visos rādītājos ir zemākās rangu pozīcijās, izņemot divus tādus rādītājus, kā 
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iedzīvotāju skaita izmaiņas un iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumi pašvaldību budžetos uz vienu 

iedzīvotāju, kur Carnikavas novads ir ievērojami augstākās pozīcijās. Siguldas novada pašvaldība, 

salīdzinot ar tās tiešo kaimiņu pašvaldībām, radītāju rangos ieņem salīdzinoši viendabīgas pozīcijas. 

Krimuldas, Inčukalna, Ropažu un Mālpils novadi, izņemot Ropažu novadu, kas ir izteikta Pierīgas 

pašvaldība, galvenokārt visos rādītājos salīdzinoši ar Siguldas novadu ir zemākās pozīcijās. 

0

5

10

15

20

25

30

Vieta pēc iedz. blīvuma 2014.g. 
sākumā

Vieta pēc iedz.sk.izm.(2009.g.sāk.-
2014.g.sāk.)

Vieta pēc demogrāfiskās slodzes 
2014.g.sāk.

Vieta pēc iedz.sk. līdz darbspējas 
vecumam

Vieta pēc iedz.sk. darbspējas 
vecumā

Vieta pēc iedz.sk. virs darbspējas 
vecuma

Vieta pēc iedz.IN 
ieņ.pašv.budžetos uz 1 iedz.(2013)

Vieta pēc bezdarba līmeņa 2014.g. 
sāk.

Vieta pēc ek. aktīvo tirgus sektora 
stati.vien.sk., 2012.g.

Att. 9 Tukuma novada pašvaldības un kaimiņu pašvaldību rangu salīdzinājums. 
Rangs (pozīcija starp reģiona 30 pašvaldībām) pēc attīstības pamatrādītājiem

Tukuma novads (21) Mārupes novads (2) Babītes novads (5)
Olaines novads (10) Jūrmala (13) Rīga (15)
Kandavas novads (25) Jaunpils novads (26) Engures novads (28)

 Tukuma novada pašvaldības pozīcijas attīstības pamatrādītāju rangos salīdzinātas ar Engures, 

Kandavas, Jaunpils, Mārupes, Babītes un Olaines novadu pašvaldību pozīcijām, kā arī ar Rīgas un 

Jūrmalas pilsētu pozīcijām. 

Salīdzinošajā diagrammā redzams, ka salīdzināto pašvaldību pozīcijas rangos ir ievērojami 

atšķirīgas. Izteiktās Pierīgas pašvaldības – Babītes un Mārupes novadi - pamatā visu rādītāju rangos ir 

daudz augstākās pozīcijās, kā Tukuma novads, izņēmumi rangu pozīcijās ir tikai pēc ekonomiski aktīvo 

tirgus sektora statistikas vienību skaita un demogrāfiskās slodzes rādītājiem. Savukārt Rīgas un Jūrmalas 

pilsētas vienos un tajos pašos piecos rādītājos ir augstāk, bet četros, vienos un tajos pašos rādītājos - 

zemākās pozīcijās kā Tukuma novads. Bez Jūrmalas pilsētas vēl viena no piekrastes pašvaldībām, ar kuru 

salīdzināta Tukuma novada pašvaldība, ir Engures novads, kas lielākoties visos rādītājos ir zemākās rangu 

pozīcijās kā Tukuma novads, bet pēc iedzīvotāju skaita izmaiņām, iedzīvotāju ienākumu nodokļa 
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ieņēmumiem pašvaldību budžetos uz vienu iedzīvotāju un bezdarba līmeņa, kas ir būtiski rādītāji attīstībai 

Engures novads, salīdzinot ar Tukuma novadu, ir augstākās pozīcijās.  

Tukuma novada pašvaldība, salīdzinot ar pārējām tās tiešajām kaimiņu pašvaldībām – Kandavu, 

Jaunpili, radītāju rangos ieņem salīdzinoši līdzīgas pozīcijas, it īpaši salīdzinot ar Kandavas novadu, bet 

salīdzinot ar kaimiņu pašvaldībām Rīgas virzienā, Tukuma novada pozīcijas ir ievērojami zemākas, 

visticamāk Tukuma pilsētas rādītāji būtu samērojamāki, bet ne novada. 
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Att. 10 Ogres novada pašvaldības un kaimiņu pašvaldību rangu salīdzinājums. 
Rangs (pozīcija starp reģiona 30 pašvaldībām) pēc attīstības pamatrādītājiem

Ogres novads (22) Ķekavas novads (6) Ikšķiles novads (7)

Ropažu novads (8) Salaspils novads (9) Baldones novads (11)

Lielvārdes novads (17) Ķeguma novads (20) Mālpils novads (23)

 Ogres novada pašvaldības pozīcijas attīstības pamatrādītāju rangos salīdzinātas ar Ķekavas, 

Ikšķiles, Ropažu, Salaspils, Baldones un Lielvārdes, Ķeguma un Mālpils novadu pašvaldību pozīcijām. 

Salīdzinošajā diagrammā redzams, ka salīdzināto pašvaldību pozīcijas rangos ir ievērojami 

atšķirīgas un neviendabīgas. Izteiktās Pierīgas pašvaldības – Ķekavas, Ikšķiles, Ropažu un Salaspils 

novadi – reģiona rangā vidēji ir daudz augstākās pozīcijās kā Ogres novads, tomēr pēc vairāku rādītāju 

rangiem līdzīgās, dažviet pat zemākās pozīcijās kā Ogres novads. Piemēram, pēc ekonomiski aktīvo tirgus 

sektora statistikas vienību skaita rādītājiem, visas pašvaldības, ar kurām Ogres novads ir salīdzināts, ir 

zemākās pozīcijās kā Ogres novads, bet vairumā citu rādītāju, it sevišķi demogrāfiskajos, arī Ogres novads 

ir zemās pozīcijās. 
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Ogres novada pašvaldība, salīdzinot ar pārējām tās tiešajām kaimiņu pašvaldībām – Mālpils, 

Lielvārdes un Ķeguma novadiem - radītāju rangos ieņem salīdzinoši augstākas pozīcijas ekonomiskajos 

rādītājos, bet ievērojami zemākas pozīcijas demogrāfiskajos rādītājos. 

Šīs diagrammas izteikts piemērs ar salīdzinoši viendabīgām pozīcijām rādītāju rangos ir Lielvārdes 

novads, bet tam pretējs piemērs ar krasi atšķirīgiem rādītājiem ekonomisko rādītāju – Bezdarba un 

ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību skaita - rangos ir Babītes novads. 
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Att. 11 Limbažu novada pašvaldības un kaimiņu pašvaldību rangu salīdzinājums. 
Rangs (pozīcija starp reģiona 30 pašvaldībām) pēc attīstības pamatrādītājiem

Limbažu novads (29) Ādažu novads (3) Inčukalna novads (14)

Sējas novads (16) Carnikavas novads (18) Krimuldas novads (19)

Saulkrastu novads (24) Salacgrīvas novads (27) Alojas novads (30)

 Limbažu novada pašvaldības pozīcijas attīstības pamatrādītāju rangos salīdzinātas ar Alojas, 

Salacgrīvas, Saulkrastu, Krimuldas, Inčukalna, Sējas, Ādažu un Carnikavas novadu pašvaldību pozīcijām. 

Salīdzinošajā diagrammā redzams, ka salīdzināto pašvaldību pozīcijas rangos ir ievērojami 

atšķirīgas. Diagramma ataino krasi atšķirīgo situāciju rādītājos starp Pierīgas novadu pašvaldībām (Ādaži) 

un kādreizējā Limbažu rajona pašvaldībām (Aloja, Salacgrīva, Limbaži). 

Salīdzinot Limbažu novada pašvaldības pozīcijas rādītāju rangos ar iepriekš minētājām 

pašvaldībām, bez Ādažu novada, salīdzinoši augstākās pozīcijās ir arī Limbažu novada kaimiņu 

pašvaldības Rīgas virzienā – Krimuldas, Sējas, Saulkrastu, Carnikavas un Inčukalna novadi. Izņemot 

Limbažu novada pozīciju pēc ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību skaita, kas ir salīdzinoši augsta arī 

reģiona kopējā kontekstā, visu pārējo rādītāju rangos Limbažu novads ierindojas starp zemākajām 

pozīcijām, salīdzinot ar reģionu un šeit aplūkoto apvidu. Samērā līdzīgās un arī nedaudz zemākās pozīcijās 
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kā Limbažu novads ir tā kaimiņu pašvaldības Igaunijas un piekrastes virzienā – Alojas, Salacgrīvas un 

Saulkrastu novadi. Kopumā par salīdzināto apvidu jāteic, ka pārliecinošās rangu līderpozīcijās ir Ādažu 

novads, kā jau izteikta Pierīgas pašvaldība izdevīgā ģeogrāfiskā novietojumā, bet visu pārējo pašvaldību 

starpā rangu pozīcijas ir neviendabīgas un atsevišķi pa rādītāju rangu grupām krasi atšķirīgas, kuras 

summējot un nosakot vidējo rangu, izveidojas apvidus rangs ar izteikti teritoriālu dalījumu – Pierīga, tai 

tuvinātās pašvaldības un Igaunijas pierobeža. 
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Att. 12 Rīgas pilsētas un Pierīgas novadu pašvaldību rangu salīdzinājums. 
Rangs (pozīcija starp reģiona 30 pašvaldībām) pēc attīstības pamatrādītājiem

Rīga (15) Garkalnes novads (1) Mārupes novads (2) Ādažu novads (3) Stopiņu novads (4)

Babītes novads (5) Ķekavas novads (6) Ikšķiles novads (7) Ropažu novads (8) Salaspils novads (9)

Olaines novads (10) Baldones novads (11) Jūrmala (13) Carnikavas novads (18)

   

Rīgas pilsētas pozīcijas attīstības pamatrādītāju rangos salīdzinātas ar Carnikavas, Ādažu, 

Garkalnes, Stopiņu, Ropažu, Salaspils, Ikšķiles, Ķekavas, Baldones, Olaines, Mārupes un Babītes novadu 

pašvaldību un Jūrmalas pilsētas pozīcijām. 

Salīdzinošajā diagrammā redzams izteikto Pierīgas pašvaldības pārliecinošais īpatsvars rādītāju 

rangu līderpozīcijās - Garkalnes, Mārupes, Ādažu, Stopiņu un Babītes novadi – lielākajā daļā rādītāju 

rangos ir augstākajās pozīcijās reģionā, savukārt tiem tieši pietuvinātās pašvaldības – Ķekava, Ikšķile, 

Ropaži, Salaspils un Olaine – sekojoši ir nākamās ar izteikti augstākām pozīcijām rangos, ja aplūkojam 

situāciju kopumā, tomēr atsevišķi rādītāji arī šīm pašvaldībām ir izteikti zemi. Piemēram pēc ekonomiski 

aktīvo tirgus sektora vienību skaita līderpašvaldība Garkalnes novads ir tikai 17 pozīcijā, otrā 

līderpašvaldība – Mārupes novads ir tikai 24 pozīcijā pēc demogrāfiskās slodzes rādītājiem, bet tām 

sekojošie Ādažu, Babītes un Stopiņu novadi, līdzīgi kā Garkalnes novads nav tik augstās pozīcijās tieši pēc 
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ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību skaita, tādējādi skaidri apliecinot to ekonomisko 

atkarību no Rīgas, šo pašvaldību iedzīvotāju strādājošu Rīgā augsto īpatsvaru. 

Salīdzinot reģiona centrālās daļas piekrastes pašvaldību – Jūrmalas, Rīgas pilsētas un Carnikavas 

novadu pozīcijas rādītāju rangos, tām kopīga iezīme ir zemi rādītāji demogrāfiskos rādītājos, kas saistīti ar 

iedzīvotāju skaita izmaiņu rādītājiem (vairāk tieši Rīgai un Jūrmalai) un iedzīvotāju dalījumā pa vecuma 

grupām, līdz ar ko augstu demogrāfisko slodzi. Savukārt šo pašvaldību pozīcijas ekonomiskajos rādītājos ir 

salīdzinoši augstas, tomēr pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem pašvaldību budžetos uz vienu 

iedzīvotāju un bezdarba līmeņa rādītājiem, salīdzinot ar iepriekšminētajām izteiktajām Pierīgas 

pašvaldībām, piekrastes pašvaldībām šie rādītāji ir zemāki. 

3.2. Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību stipro un vājo pušu analīze pēc viedu attīstību 

raksturojošajiem kritērijiem 

Pamatojoties uz to, ka tradicionālie par attīstības pamatrādītājiem noteiktie dati, galvenokārt 

fokusējas uz demogrāfiskiem un ekonomiskiem rādītājiem, objektīvi neraksturojot pašvaldību attīstības 

iespējas un specializācijas potenciālus, pētījuma ietvaros vērsta uzmanību uz pašvaldību potenciālo 

attīstību pēc viedu attīstību raksturojošajiem kritērijiem. Tādēļ, pētījuma ietvaros veikts Rīgas plānošanas 

reģiona pašvaldību pašreizējās situācijas stipro un vājo pušu novērtējums, caur iespējām novērtētas 

priekšrocības un potenciāli, bet caur draudiem novērtēti potenciālie riski vai kavēkļi viedas attīstības 

īstenošanai, ciktāl iespējams noteikt pēc statiskiem rādītājiem un šo pašvaldību teritoriju attīstības 

plānošanas dokumentiem.  

Reģiona pašvaldību SVID analīze veikta atbilstoši pētījuma pirmajā nodaļā aprakstītajai 

metodoloģijai, kurā aprakstīti viedu attīstību raksturojoši kritēriji, kas noteikti balstoties uz Vīnes tehniskās 

universitātes pētījumā izstrādātajiem viedas attīstības 6 raksturlielumiem, 31 faktoru un 74 indikatoriem. 

Līdz ar to reģiona pašvaldību SVID veikti 6 tematiskās grupās, vērtējot Ekonomisko konkurētspēju (Smart 

economy – competitiveness), Sociālo un cilvēkkapitālu (Smart people - Social and Human Capital), 

Pārvaldību, līdzdalību (Smart governance - Participation), Mobilitāti – transportu un IKT (Smart mobility - 

Transport and ICT), Vidi, dabas resursus tai skaitā arī energoefektivitāti (Smart environment - Natural 

resources), Dzīvesveidu, dzīves kvalitāti (Smart living - Quality of life). 

 Vērtējot pašreizējās pašvaldību viedumu raksturojošās īpašības pēc kvantitatīviem un kvalitatīviem 

rādītājiem statistikā un plānošanas dokumentos, novērtēta katra reģiona pašvaldība individuāli un 

salīdzinot tās savstarpēji reģionā, novērtējuma rezultātus apkopojot pētījuma . Par trešo daļu (10 no 30) 

reģiona pašvaldībām sniegts principiāls paraugs veiktajam novērtējumam, radot priekšstatu par 

novērtējuma pieeju, faktoriem, kam pievērsta uzmanība. 
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RĪGAS pilsēta 

Latvijas Republikas galvaspilsēta un Rīgas plānošanas reģiona centrs – Rīgas pilsēta – gan 

teritorijas, gan iedzīvotāju skaita ziņā ir lielākā Latvijas un Baltijas pilsēta, viena no 9 ārpus citām 

administratīvajām vienībām esošajām pašvaldībām - republikas pilsētām. Rīgas iedzīvotāju skaita 

īpatsvars Latvijas iedzīvotāju kopskaitā pēdējā desmitgadē veido virs 30% lielu īpatsvaru no visiem valsts 

iedzīvotājiem, kā arī nesalīdzināmi augstāku iedzīvotāju blīvumu – 2306, 53 cilvēki/km2 (2014.g. sāk.), 

tādējādi, attiecībā pret Latvijas valsts mērogu, galvaspilsēta sevī koncentrē augstu īpatsvaru valsts, 

reģionāla un vietēja līmeņa funkciju, diemžēl jāteic, ka nespējot nodrošināt visu pozīciju pilnvērtīgu 

pieejamību un kvalitāti, veicinot virkni ar valsts un reģiona līdzsvarotu attīstību saistītu problēmu cēloņus.  

Rīgas teritorija veido 3% no Rīgas plānošanas reģiona teritorijas, bet Rīgā dzīvo 64% no Rīgas 

plānošanas reģiona iedzīvotājiem. Saskaņā ar pašvaldības nolikumu pilsētas teritorija ir sadalīta sešās 

administratīvi teritoriālās vienībās: Centra rajons, Kurzemes rajons, Ziemeļu rajons, Vidzemes 

priekšpilsēta, Latgales priekšpilsēta un Zemgales priekšpilsēta. 

Rīga ir galvenais industriālas, darījumu, kultūras, sporta un finanšu centrs Baltijā, nozīmīga ostas 

pilsēta ar kopējo teritorijas platību 304,05 km2 un kopējo iedzīvotāju skaitu 701 185 (2014.g. sāk.). Ap 

Rīgas pilsētu kā valsts un reģiona vispārēji dominējošo centru līdz pat 90 km rādiusā stiepjas Rīgas 

aglomerācija, veidojot plašu funkcionālo saišu telpu, sniedzoties pāri Rīgas plānošanas reģiona robežām. 

Ekonomiskā konkurētspēja (Smart economy – competitiveness) 

Stiprās puses: Rīgas ekonomika veido nozīmīgu valsts ekonomikas daļu, to pamato gan IKP apjoms, gan 

nodarbināto skaits, uzņēmumu skaits, investīciju apjomi, gan arī citi tautsaimniecību raksturojoši rādītāji. 

Rīgas ekonomikas attīstība pozitīvi ietekmē visas valsts attīstību, un no Rīgas attīstības iegūst arī citas 

pašvaldības, galvenokārt nodokļu ieņēmumu veidā.  

Uzņēmējdarbības jomā Rīga ir līderis valsts mērogā gan daudzveidības, gan apjomu ziņā – galvaspilsētā 

atrodas lielākā daļa valstī reģistrēto uzņēmumu, 53% no Latvijas nacionālā kopprodukta tiek radīti Rīgā. 

Globālākā mērogā Rīgas tirgus potenciālu var salīdzināt ar Ziemeļeiropas galvaspilsētu apmēriem. 

Rīgā ir atvērta un pievilcīga uzņēmējdarbības vide. Nozīmīgākie faktori, kas sekmē Rīgas pilsētas 

pievilcību, ir labvēlīgais ģeogrāfiskais novietojums, teritoriāli telpiskais kompaktums, izglītots darbaspēks, 

labi izmaksu efektivitātes rādītāji, pilsētas kredītreitinga paaugstināšana. 

Uzkrāto ĀTI apjomi ik gadu Rīgā turpina palielināties, arī krīzes laikā investori turpināja ieguldīt naudu 

uzņēmumos, lai saglabātu savu komercdarbību. Lielākā daļa jeb 77,9% no valstī ieguldītajiem ĀTI 

apjomiem tiek ieguldīta Rīgā reģistrētajos uzņēmumos. 

Vājās puses: Lai arī bezdarba līmenis Rīgā (4,05%) ir zemāks nekā vidēji Latvijā un arī zemākais starp 

visām republikas pilsētām, Rīgas plānošanas reģionā rādītājs ir tikai 12tais zemākais, un līdz ar bezdarbu 

pilsētā pastāv arī piemērota darbaspēka piedāvājuma problēma. 

Rīgā vislielākais nodarbināto skaits ir tirdzniecības, izmitināšanas un ēdināšanas nozarē – apmēram 21% 
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no visiem nodarbinātajiem, finanšu, apdrošināšanas, zinātniskie un administratīvie pakalpojumi (17%), bet 

transporta, uzglabāšanas, informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozare (15%). Rūpniecībā un 

enerģētikā nodarbināti vien 13% pilsētas nodarbināto iedzīvotāju. Kopš 1995.gada Rīgas ekonomikas 

nozaru īpatsvars ir izteikti mainījies - 90tajos gados Rīgā rūpniecības īpatsvars bija vairāk nekā 20%. 

Iespējas: Gan Latvijā, gan Rīgā rūpniecības nozare ir vairāk attīstāma, līdz ar ko norisinātos straujāka 

tautsaimniecības virzība - tam nepieciešami ieguldījumi augsto tehnoloģiju attīstībā un investīciju piesaistē.  

Tirdzniecības tradīcijas Rīgā ir senas - kopš Rīgas iestāšanās Ziemeļvācijas tirdzniecības pilsētu savienībā 

(Hanzas savienība) 1282.gadā. Jau tad Rīga kļuva par vienu no galvenajiem starpniekiem starp 

Austrumiem un Rietumiem. Savukārt Latvijai iestājoties ES (2004), komersanti ieguva plašāku tirgu, 

pateicoties ES pamatprincipam – brīvajai tirdzniecībai starp dalībvalstīm.  

Draudi: Rīgā ir augstākā vidējā darba samaksa starp Latvijas pilsētām, taču tā ir viena no zemākajām 

Ziemeļeiropā, līdz ar ko nereti ārvalstniekiem ir augstākas ekonomiskās priekšrocības, kā vietējiem.  

Pārmērīgi centralizētā valsts attīstība, veicina reģionu potenciālu nepilnvērtīgu izmantojumu, mazina va lsts 

konkurētspēju. Rīgā strādā ne vien rīdzinieki, bet arī liela daļa pārējo Rīgas aglomerācijas iedzīvotāju. Rīgā 

strādājošo iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpatsvars no novadu kopējās iedzīvotāju ienākuma nodokļu 

summas aglomerācijas iekšējā zonā ir pat virs 50%, aglomerācijai pietuvināto novadu pašvaldībās 30-40%, 

pārējā valsts daļā 10-30% (VID, 2012). 

Sociālais un cilvēkkapitāls (Smart people - Social and Human Capital) 

Stiprās puses: Attīstoties informācijas tehnoloģijām, aizvien biežāk dažādi procesi ražošanā tiek 

mehanizēti un arvien lielāka nozīme ir darbinieku produktivitātei, nevis kvantitātei. Rīgas pilsētā gan 

nodarbināto, gan bezdarbnieku vidū iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko un vidējo izglītību (85,50%) ir 

ievērojami virs vidējā rādītāja valstī (77,10%). Zināšanu un tehnoloģiju pārneses procesu nodrošināšanai 

Rīgā darbojās vairāki inovāciju un tehnoloģiju pārneses centri. 

Izglītības institūciju infrastruktūru Rīgas pilsētā veido gan valsts, gan Rīgas pašvaldības, gan arī privāto 

institūciju tīkls. Pēc pamata un vidējās izglītības valsts centralizēto eksāmenu rezultātiem Rīgas pilsētas 

vidējie rezultāti ir statistiski nozīmīgi augstāki nekā valstī kopumā. 

Interešu izglītību Rīgā īsteno 13 interešu izglītības iestādes: Deviņi bērnu un jauniešu centri, Bērnu un 

jauniešu vides izglītības centrs, Jauno tehniķu centrs, Mākslinieciskās jaunrades centrs, Tehniskās 

jaunrades nams, piecas sporta izglītības iestādes (sporta skolas), deviņas mākslas un mūzikas skolas 

(kultūrizglītības iestādes). Rīgas pilsētā pieejama profesionālās ievirzes sporta izglītība, mākslas un 

mūzikas izglītība vairākās augstas kvalitātes mācību iestādēs.  

Rīgā koncentrēts vislielākais augstākās izglītības iestāžu skaits Latvijā, un gandrīz visas ir akreditētas un to 

izsniegtie diplomi ir starptautiski atzīti, studijas ir iespējams apgūt arī svešvalodās, un Rīga ir kļuvusi par 

iecienītu galamērķi arī apmaiņas programmu studentiem. 

Pieaugušo izglītības un pedagogu profesionālās pilnveides infrastruktūru Rīgas pilsētā veido gan valsts, 
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gan Rīgas pilsētas pašvaldības, gan arī privātu institūciju tīkls. 

Vājās puses: Iedzīvotāju dabiskais pieaugums Rīgā ir negatīvs, mirušo iedzīvotāju skaits pārsniedz 

dzimušo skaitu. Rīgas pilsēta ir vienā no zemākajām pozīcijām reģionā pēc demogrāfiskajiem rādītājiem. 

Starp Baltijas valstu galvaspilsētām Rīga ir vienīgā, kur dabiskais pieaugums ir negatīvs, turklāt šī 

tendence turpina pasliktināties. Nepilsoņu īpatsvars Rīgas pilsētā ir starp trim visaugstākajiem reģionā 

(22,50%), augtāks ir vien Salaspils (24%) un Olaines (26%) novados. 

Rīgas pilsētas izglītības iestāžu materiāltehniskā bāze pašvaldības iestādēs ir nepietiekama, tā negatīvi 

ietekmējot izglītības kvalitāti.  

Salīdzinoši liela iedzīvotāju neapmierinātība ar pašvaldības darbību pirmsskolas izglītības iestāžu 

nodrošinājumā. Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pieejamības nodrošinājums dažādās 

apkaimēs ir nevienmērīgs, piemēram, Mežaparkā ir pieejama tikai sākumizglītība (1.-6.klase). 

Profesionālās izglītības piedāvājums nepietiekami atbilst darba tirgus prasībām. Kaut arī ir iespējas 

līdzdarboties un aktīvi iesaistīties pašvaldības dzīvē, salīdzinoši maz iedzīvotāju iesaistās NVO. 

Nepietiekami augsts augstākās izglītības kvalitātes līmenis. 50% absolventu nestrādā savā profesijā. Gan 

klāsta, gan satura ziņā vājš mūžizglītības piedāvājums. 

Iespējas: Pilsētā nodarbinātos iedzīvotājus raksturo augsts izglītības līmenis, profesionālās pieredzes 

potenciāls, svešvalodu zināšanas, labas spējas strādāt daudzkultūru vidē un izcilas saskarsmes prasmes. 

Ekonomiski aktīvie Rīgas pilsētas iedzīvotāji pārstāv plašu kvalifikāciju spektru - dabas un inženierzinātnēs, 

humanitārajā un sociālajā jomā, medicīnā un kultūrā. 

Rīgai raksturīgs daudznacionāls iedzīvotāju sastāvs un, līdzīgi kā visā Latvijā, pilsētā pārsvarā dzīvo 

latviešu un krievu tautības iedzīvotāji. Salīdzinājumā ar citām Baltijas valstīm Rīgā ir vislielākais cittautību 

iedzīvotāju īpatsvars. Rīgai ir resursi un potenciāls sabiedrības saliedētības sekmēšanai, tolerantu attiecību 

veidošanai un starpkultūru dialoga veicināšanai, veidojot pozitīvo piemēru citām pašvaldībām. 

Pēdējos gados Eiropas pilsētās, tajā skaitā Rīgā, ir īpaši aktivizējusies radošo industriju attīstība. Latvijas 

radošo industriju nozarē Rīga izceļas, jo Rīga ir vieta ar visaugstāko radošo industriju potenciālu, Rīgā 

koncentrējas vairāk nekā 60% radošo industriju jomas uzņēmumu. 

Draudi: Iedzīvotāju skaits Rīgā samazinās gan negatīva dabiskā pieauguma, gan negatīvas migrācijas 

ietekmē - Rīgā, līdzīgi kā citās lielpilsētās, ir sasniegta tā attīstības pakāpe, kad iedzīvotāju koncentrēšanos 

pilsētas centrā nomaina paplašināšanās jeb aglomerācijas veidošanās, kā rezultātā Rīgas, kā sarūkošas 

pilsētas iezīmes pieaug arvien straujāk. Izglītības kvalitātes pasliktināšanās - konsekventas, ilgtspējīgas 

valsts izglītības politikas trūkums. Intelektuālā potenciāla aizplūšana.  

Pārvaldība, līdzdalība (Smart governance - Participation) 

Stiprās puses: Pēdējās pašvaldību vēlēšanās (2013) vēlētāju aktivitāte Rīgā bija 55,6%, kas ir augstākā 

starp republikas pilsētām, Rīgas Plānošanas reģiona pašvaldībām un augstāka nekā Latvijā kopumā 

(46%), salīdzinoši augsta vēlētāju aktivitāte reģistrēta arī LR Saeimas vēlēšanās – 69,7% (2014). 
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Sadarbojoties ar privātajām Pirmskolas izglītības iestādēm (PII), Rīgas pilsētas pašvaldība risina rindu 

problēmu PII, ir noslēgti sadarbības līgumi par līdzfinansēšanu/dotēšanu ar 71 privāto PII. Pašvaldība 

sniedz atbalstu jaunajām uzņēmējdarbības idejām attīstības jomā ar grantu programmas „Atspēriens” 

palīdzību, kā arī veido dialogu ar potenciāli konkurētspējīgāko nozaru asociācijām. 

Vājās puses: Zema vēlētāju aktivitāte Eiropas Parlamenta vēlēšanās - 35,26% (2014), lai arī augstāka 

nekā vidēji Latvijā, tomēr daudz zemāka aktivitāte un interese, kā par vietēja līmeņa pārvaldību.  

Rīgas pilsētas pašvaldības struktūra un darba organizācija ir izteikti centralizēta, līdz ar ko prasa salīdzinoši 

lielu birokrātiju, nespēj nodrošināt elastīgu un ātru jautājumu risināšanu. Augstā centralizācijas pakāpe ir 

viens no būtiskākajiem pamatojumiem administratīvajam darbam veltītam augstajam īpatsvaram no 

pašvaldībā strādājošo skaita un darba laika.  

Šobrīd pašvaldība aktīvi sadarbojas ar piecām nozaru asociācijām, bet pašvaldībā trūkst vienotas politikas 

par to, kādiem kritērijiem atbilstoši uzņēmumi, to grupas vai uzņēmējdarbības nozares tiek atbalstītas un 

kāda veida atbalsts tiek sniegts. Daudzpusīgas un konstruktīvas sadarbības trūkums uzņēmēju starpā, kā 

arī starp uzņēmējiem un pašvaldību. Zema uzņēmēju reputācija starptautiskā mērogā. 

Iespējas: Būtiskāko atbalstu uzņēmējiem pašvaldība var sniegt, kvalitatīvi īstenojot sev uzticētās 

autonomās funkcijas, tajā skaitā nodrošinot augstas kvalitātes infrastruktūru, izglītību, uzturot pozitīvu 

Rīgas tēlu, it īpaši starptautiskā mērogā, u.c. Rīgas uzņēmumu starptautiskās konkurētspējas 

palielināšana. Vietējo un ĀTI investīciju apjomu pieaugums. Publiskās un privātās partnerības veicināšana. 

Draudi: Augsta emigrācija ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidū. Birokrātisko procedūru apjomi. Ārvalstu 

investoru peļņas aizplūšana no valsts. Nozaru pārvaldi īstenojošo departamentu saskaņotas darbības 

trūkums, domstarpības, pilsētas attīstības plānu mērķu un prioritāšu neievērošana. 

Mobilitāte – transports un IKT (Smart mobility - Transport and ICT) 

Stiprās puses: Rīgas biznesa inovācijas un uzņēmējdarbības vides raksturošanai eksperti visatzinīgāk ir 

novērtējuši komunikācijas (platjoslas pakalpojumu cenas un pieejamību). Vairāk nekā 90% Rīgas 

uzņēmumu izmanto datorus un internetu. Tiek īstenoti nozīmīgi transporta infrastruktūras projekti, kuri radīs 

papildu caurlaidību tranzītsatiksmes un tālsatiksmes autotransportam. Samazinās vieglo automobiļu skaits 

uz 1000 iedzīvotājiem, velobraukšana kļūst arvien populārāka, un pieaug ar sabiedriskajiem 

transportlīdzekļiem pārvadāto pasažieru skaits. 

Vājās puses: Jau šobrīd transporta nozare ieņem nozīmīgu vietu Rīgas ekonomikas attīstībā un tās 

īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā ir trešais lielākais (13,6%) aiz komercpakalpojumiem un tirdzniecības, 

kā arī tas turpina palielināties. Trūkst kopīga skatījuma un vienotas rīcības Rīgas un Pierīgas transporta un 

teritorijas plānošanas problēmu risināšanā. Pilsētas monocentriskā struktūra, kas koncentrē satiksmi 

pilsētas centrā un tā virzienā. Mazattīstīta elektrotransporta ātrās uzlādēšanas sistēmas infrastruktūra. Vāji 

attīstīta ūdenstransporta un velotransporta infrastruktūra. Salīdzinoši mazs sabiedriskā transporta 

diametrālu maršrutu īpatsvars. 
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Iespējas: Rīgas ģeogrāfiskais stāvoklis, pilsētā esošā infrastruktūra – osta, dzelzceļš, autoceļu 

infrastruktūra (t.sk. autoosta) un Pierīgā esošā starptautiskā lidosta „Rīga” – un neapbūvētās zemes 

platības rada labvēlīgus nosacījumus transporta nozares attīstībai. Rīgas pilsētas pašvaldība veic šādas 

aktivitātes, lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem: IKT nozares atbalsta ietvaros 2012.gadā rīkotajam 

pasākumam „Digital Europe. Going Local” tika nodrošinātas telpas un tika sniegts organizatoriskais 

atbalsts, kā arī tika nodrošināta informācijas izplatīšana par projekta ietvaros mazajiem un vidējiem 

uzņēmējiem pieejamām bezmaksas apmācībām. Autotransporta plūsmu novirzīšana no Rīgas vēsturiskā 

centra un sabiedriskā transporta, velotransporta un gājēju satiksmes attīstīšana. Ūdens, velotransporta u.c. 

alternatīvo transporta veidu attīstība. Satiksmes intensitātes samazināšana, veicinot darba, izglītības un 

citu pakalpojumu pieejamību apkaimju līmenī. 

IT izmantošana satiksmes vadīšanā (satiksmes vadības centra paplašināšana, videonovērošana, mainīgās 

informatīvās zīmes, u.c.). IKT un moderno organizāciju darbības principu sniegto iespēju izmantošana 

pašvaldības pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanā. 

Draudi: Transporta un loģistikas nozarē liela nozīme ir infrastruktūras pieejamībai un kvalitātei, kā arī 

uzņēmēju aktivitātei, īpaši starptautiskā mērogā. Liela nozīme ir Pierīgas pašvaldībām un valstij, kuru 

pārvaldītā ielu infrastruktūra savienojas ar Rīgas infrastruktūru. Svārstmigrācijas palielināšanās no Pierīgas 

teritorijām, kas veicina Rīgā iebraucošā un izbraucošā transporta plūsmu pieaugumu. Transporta sistēmas 

plānošanas un attīstīšanas trūkums reģionālā līmenī. Augsta maksa par sabiedriskā transporta 

pakalpojumiem. IKT pakalpojumu nepietiekamā apjoma un kvalitātes nodrošināšanas ietekme uz 

pašvaldības darbu. 

Vide, dabas resursi (Smart environment - Natural resources) 

Stiprās puses: Mazāk skartu dabas teritoriju esamību un pievilcību pilsētā, izsaka tādi faktori kā jūras 

tuvums, daudzās ūdensmalas, Daugavas upe kā pilsētas tēlu, telpisko struktūru veidojoša un saglabājoša, 

Rīgas teritorijā nozīmīgās platībās sastopamie Latvijā un ES aizsargājamie biotopi, savukārt ainavas 

novērtētas kā unikālas Eiropas, Baltijas reģiona un vietējā mērogā. Virszemes un pazemes ūdens kvalitāte 

ir laba ar atsevišķiem izņēmumiem. Tiek veikts regulārs gaisa kvalitātes monitorings. Samazinās putekļaino 

dienu skaits Rīgas centrā. Augu un koku ietekme uz gaisa kvalitāti un trokšņa slāpēšanu pilsētā. Izstrādāta 

Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģiskā karte. Siltumenerģijas izstrāde vairāk nekā 90% apjomā ir 

nodrošināta augsti efektīvā koģenerācijas procesā. Ieviesta siltumenerģijas patēriņa distances nolasīšanas 

sistēma. Siltumtīklu renovācija nodrošinājusi mazus siltuma zudumus tīklos 13% līmenī. Veikta biomasas 

izmantošanas palielināšana (līdz 20% no izmantotā kurināmā apjoma) enerģijas izstrādei AS „Rīgas 

siltums” sistēmā. Uzsākta inovatīvu ITK tehnoloģiju ieviešana enerģētikas un transporta sistēmā 

energoefektivitātes uzlabošanai. 

Vājās puses: Īpaši aizsargājamo teritoriju (dabas parku) savrupa attīstības plānošana. Piesārņotas, 

nepieejamas, nekoptas ūdensmalas un citas dabas teritorijas. Pilsētā veidojas „siltumsalas” (apbūves 
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intensitātes krasas atšķirības). Slikti zemes virskārtas drenāžas apstākļi. Augsnes piesārņojums ar 

smagajiem metāliem un naftas produktiem bijušajās rūpniecības teritorijās un izgāztuvēs. Augsnes 

piesārņojums ar NaCl (ielām kaisītais sāls) ielu apstādījumos. Augsnes erozija mežos un mežaparkos. 

Galvenie trokšņa avoti pilsētā ir autotransports, dzelzceļš, starptautiskā lidosta „Rīga” un Rīgas brīvosta, kā 

arī rūpniecības objekti. Rīgā virszemes ūdens piesārņojumu galvenokārt izraisa notekūdeņu novadīšana. 

Lielās teritorijās maza grunts nestspēja augstā gruntsūdens līmeņa un teritorijas applūšanas dēļ. 

Iedzīvotāju sūdzības par akmeņogļu putekļu izraisītām problēmām. Novecojuši siltumtīkli, lieli siltuma 

zudumi. Netiek izmantoti ģeotermālie (zemes siltuma) resursi enerģijas izstrādei. Iedzīvotāju nevēlēšanās 

pieņemt lēmumus situācijas uzlabošanai energoefektivitātes jautājumos. 

Iespējas: Attīstīt dabas teritoriju, ūdensmalu pieejamību un kvalitāti. Saskaņot Dabas aizsardzības plānu 

un pilsētas attīstības plānu izstrādes procesu un rezultātus. Stiprināt apkaimju identitāti. Daugavas salās 

saglabāt bioloģisko daudzveidību. Ūdensobjektu racionāla izmantošana un apsaimniekošana. Gaisa 

kvalitātes uzlabošana. Izveidot vienotu meliorācijas sistēmas pārvaldības modeli Rīgas pašvaldībā. 

Sakārtot (nodalīt) lietus ūdens kanalizāciju, no sadzīves notekūdeņu kanalizācijas – ūdens attīrīšanas 

iekārtu noslodzes samazināšana, lietusūdens resursa savākšana un izmantošana. 

Draudi: Dabas parku vērtību apdraudējums: antropogēnā ietekme, izbraukājot, izmīdot un citādi ietekmējot 

dabiskās ekosistēmas, nepieciešamo apsaimniekošanas pasākumu neveikšana, svešzemju augu sugu 

izplatīšanās, piesārņojums ar sadzīves atkritumiem, notekūdeņu iepludināšana, esošas un potenciālas 

rūpnieciskās apbūves teritorijas tieši blakus dabas liegumam. Piesārņojuma izplatība apakšzemes 

struktūrā. Aplūstošo teritoriju īpatsvara palielināšanās, plūdu radītās sekas. 

Dzīvesveids, dzīves kvalitāte (Smart living - Quality of life) 

Stiprās puses: Sens un bagāts kultūras mantojums un tradīcijas. Vecrīga un UNESCO Rīgas vēsturiskais 

centrs. Rīga kā nacionāla un reģionāla mēroga kultūras centrs. Eiropas galvaspilsēta ar vislielāko koka 

arhitektūras koncentrāciju un galvaspilsēta ar pasaulē vislielāko jūgendstila ēku īpatsvaru pilsētas 

centrālajā daļā. Plaša starptautiskā sadarbība kultūras jomā. Salīdzinoši augsta mākslas un kultūras 

izglītības iestāžu koncentrācija. Teritoriāli labs bibliotēku tīkla pārklājums. Multikulturāla sabiedrība. 

Pieaugošas aktivitātes un kultūras pasākumu tradīcijas dažādās pilsētas apkaimēs. Daudzveidīgas brīvā 

laika pavadīšanas iespējas (t.sk. amatierkolektīvi, bibliotēkas, sports, bezmaksas kultūras pasākumi u.c.). 

Attīstošies radošie kvartāli. Veselīga dzīvesveida un atkarību profilaksi veicinošu pasākumu pieejamība. 

Arvien pieejamāki augstas kvalifikācijas speciālistu un tehnoloģiju pakalpojumi. Attīstīta tūrisma 

infrastruktūra (viesnīcas, transports, ēdināšana u.c.). Augsta tūrisma produkta kvalitāte.  

Vājās puses: Gan valsts, gan pašvaldības līmenī trūkst instrumentu kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanai, turklāt sabiedrībā trūkst izpratnes par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas 

nepieciešamību. Pamesti un neapsaimniekoti nami un tām piegulošās teritorijas. Morāli novecojusi, sliktā 

tehniskā stāvoklī esoša pilsētas kultūras infrastruktūra, publiskās ārtelpas labiekārtojuma zemā kvalitāte, 
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nepietiekama pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tradicionālo amata prasmju saglabāšanas un 

attīstības apdraudējums. Nepietiekama pilsētas ūdenstilpju un tām piegulošo teritoriju labiekārtošana 

sporta un aktīvās atpūtas vajadzībām. Veselīgi nodzīvoto dzīves gadu rādītājs valstī ir zemāks par vidējo 

rādītāju ES. Salīdzinoši slikts veselības aprūpes iestāžu materiāltehniskais stāvoklis. Nepietiekama pilsētas 

atpazīstamība starptautiskā vidē. Informatīvu norāžu trūkums pilsētā.  

Iespējas: Rīgas kā Baltijas kultūras metropoles veidošana. Aktīvāka iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju 

u.c. sabiedrības grupu pašiniciatīvu veicināšana, atbalstīšana, apkaimju iesaiste kultūras pasākumu 

organizēšanā. Kultūras pakalpojuma kvalitātes uzlabošana un attīstība. Atbalsts radošo kvartālu attīstībai. 

Veidot multifunkcionālus kultūras, sporta, atpūtas un sociālos centrus kā vienas pieturas aģentūras 

iespējami tuvu iedzīvotājiem. Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā. Kvalitatīva un 

pieejama veselības aprūpe visiem pašvaldības iedzīvotājiem. Kultūras, izglītības un rekreācijas tūrisma 

attīstība. Konferenču tūrisma veicināšana. Alternatīvu tūrisma maršrutu un pakalpojumu veidošana. 

Draudi: Rīgas vēsturiskā centra degradācija ar nepārdomātu apbūvi un zemas kvalitātes restaurāciju. 

Kultūras iestāžu slēgšana, kultūras pakalpojuma pieejamības samazināšanās. Nemateriālā kultūras 

mantojuma un dažādu prasmju saglabāšanas un pārmantojamības apdraudējums vispārējo globalizācijas 

tendenču ietekmē. Maza pašvaldības ietekme uz veselības aprūpes sistēmu kopumā. Zemi dzimstības 

rādītāji. Nepietiekama speciālistu izglītošana par sabiedrības veselības ieviešanas tēmām. Iedzīvotāju 

negatīva attieksme un pretestība pret dažādiem ierobežojošiem pasākumiem veselības veicināšanai un 

negatīvo veselības paradumu ierobežošanu. Veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu sadārdzināšanās 

virs iedzīvotāju maksātspējas līmeņa. 

JŪRMALAS pilsēta 

Lai arī teritorijas platības ziņā (100 km2) otrā lielākā republikas pilsēta uzreiz aiz galvaspilsētas 

Rīgas (304 km2), Jūrmala ir devītā, tātad pēdējā no republikas pilsētām pēc iedzīvotāju blīvuma (573,85 

cilvēki / km2). Kauguros un Slokā dzīvo puse no pastāvīgajiem pilsētas iedzīvotājiem. Jūrmalas centrs – 

Majori atrodas 22 km no Rīgas centra un 13 km no Rīgas starptautiskās lidostas. Ķemeri atrodas 21 km no 

lidostas „Jūrmala” (Smārdes pagasts, Engures novads). 

Pilsēta visstraujāk attīstījās 19.gs. beigās un 20.gadsimtā, kad izauga un vienā pilsētā apvienojās 

divas nelielas pilsētas – Sloka un Ķemeri, kā arī 12 zvejnieku un peldu ciemi Priedaine, Lielupe, Bulduri, 

Dzintari, Majori, Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri, Melluži, Asari, Vaivari, Jaunķemeri. Pilsētas tēlu gan pašu 

jūrmalnieku acīs, gan arī citur Latvijā un ārpus tās nosaka Jūrmalas atrašanās pie jūras, sanatorijas un 

kūrortviesnīcas, kas izmanto vietējos dabas resursus (t.s. sērūdeņus), koncerti un vēsturiskā arhitektūra. 

Pašlaik nozīmīgākais Jūrmalas attīstības izaicinājums ir atgūt un jaunā kvalitātē izkopt starptautiskas 

nozīmes atpūtas, ārstniecības un konferenču centra statusu. Līdz ar to, Jūrmalas pilsētas attīstības 

stratēģijā 2010-2030 izvirzītās prioritātes ir – Kūrorts (teritorija, pakalpojumi), Jūrmalnieki (iedzīvotāji, 

uzņēmēji, viesi) un daudzveidīga uzņēmējdarbība (daudzveidīga un aktīva darījumu vide). 
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Ekonomiskā konkurētspēja (Smart economy – competitiveness) 

Stiprās puses: Esošā tūrisma un atpūtas infrastruktūra, darbojošās sanatorijas un viesnīcas. Jūrmalas 

pilsētas vārda atpazīstamība Latvijā un NVS valstīs. Uzņēmumu skaita palielināšanās pilsētā. 

Kurortoloģijas tradīcijas un dažāda pieredze - pirmais kūrorta objekts Latvijā (1781). Samērā augsti 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā uz 1 iedzīvotāju – 9 augstākie reģionā. Lai 

arī uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem ir mazāks nekā vidēji Latvijā, kopējais skaits (3064) ir otrais 

lielākais rādītājs reģionā. 

Vājās puses: Augstas nekustamā īpašuma cenas, kas nereti kavē uzņēmumu izveidi Jūrmalā, kā arī 

augstas pašvaldības komunālās saimniecības infrastruktūras attīstības un apsaimniekošanas izmaksas. 

Nepietiekami izmantots Jūrmalas kūrorta ārstniecisko iestāžu potenciāls (nepietiekams noslogojums, 

sezonalitāte). Nav atbalstoša vide uzņēmējdarbības attīstībai. Brīvu darbavietu neesamība pilsētā. Zems 

darba samaksas līmenis. Uzņēmumu skaits uz 1000 cilvēkiem (54) ir zemāks, nekā vidēji Latvijā (69). 

Bezdarba līmenis Jūrmalā (10,3%) ir zemāks, nekā vidēji Latvijā, bet daudz augstāks, nekā Rīgā un 

Pierīgas reģionā (3,9).  

Iespējas: Kūrortam un ārstniecībai piemēroti dabas resursi, to mārketings starptautiskā līmenī un intensīva 

izmantošana visā gada garumā. Rīgai un starptautiskai lidostai tuvs novietojums. Tūrisma, kultūras un 

sporta pasākumu piedāvājuma papildināšana. Konferenču centru attīstība, veicinot pilsētas apmeklējumus 

visas sezonas garumā. Lielupes ostas attīstība. Izvērst uzņēmējdarbību Jūrmalā, veidojot unikālu, uz 

vietējiem dziednieciskajiem resursiem un kultūrvidi balstītu piedāvājumu. 

Draudi: Valsts atbalsta trūkums nacionālo kūrorta vērtību saglabāšanai. Tūristu intereses mazināšanās 

zemas kvalitātes pakalpojumu dēļ. tūrisma piedāvājumam paliekot vienveidīgam, ekonomisko aktivitāšu 

samazināšanās. Jūrmalas pārveidošanās par „guļamrajonu”. 

Sociālais un cilvēkkapitāls (Smart people - Social and Human Capital) 

Stiprās puses: Plašas izglītības (pirmsskolas, pamata, vidējās, interešu, profesionālās, pieaugušo) 

ieguves iespējas. Jūrmalā ir 10 pirmsskolas izglītības iestādes, trīs sākumskolas, četras pamatskolas, 

deviņas vidusskolas, piecas pašvaldības pārziņā esošas interešu izglītības iestādes un trīs koledžas. 

Augsts iedzīvotāju izglītības līmenis, tai skaitā arī valodu prasmes. 

Vājās puses: Augsta demogrāfiskā slodze – viens no augstākajiem rādītājiem reģionā. Zemi dzimstības 

rādītāji, pielīdzināmi vidējiem rādītājiem Latvijā., bet vienlaikus Jūrmalas bērnudārzos nav iespējams 

uzņemt visus pieteiktos bērnus. Izglītojamo skaits pilsētas skolās samazinās aptuveni četras reizes straujāk 

nekā iedzīvotāju skaits. Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūra ilgstoši nav tikusi atjaunota, līdz ar ko ir 

ar augstu nolietojuma pakāpi un zemu kvalitāti.  

Iespējas: Atjaunot un uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru, paaugstināt uzņemšanas iespējas 

pirmskolas izglītības iestādēs. Attīstīt mūžizglītības daudzveidības pieejamību un mūžizglītības kvalitāti. 

Draudi: Nodarbinātības iespēju un darbaspēka kvalitātes pazemināšanās. Sociālo problēmu palielināšanās 
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teritorijās, kas nav tieši saistītas ar Rīgas Jūrmalu, īpaši Kauguros, Slokā, Ķemeros.  

Pārvaldība, līdzdalība (Smart governance - Participation) 

Stiprās puses: Augsts pašvaldībai piederošo un piekritīgo zemju īpatsvars. Jūrmalas pilsētas attīstības 

stratēģijā 2010-2030 izvirzītās prioritātes ir – Kūrorts (teritorija, pakalpojumi), Jūrmalnieki (iedzīvotāji, 

uzņēmēji, viesi) un daudzveidīga uzņēmējdarbība (daudzveidīga un aktīva darījumu vide). 

Vājās puses: Izstiepta teritorija, nevienmērīgs iedzīvotāju izvietojums – vairāk resursu nepieciešams 

pašvaldības pakalpojumu sniegšanai. Augsts pašvaldības budžeta saistību apjoms. Saskaņā ar iedzīvotāju 

viedokli viens no būtiskākajiem Jūrmalas trūkumiem ir labi apmaksātu darbavietu trūkums un darbavietu 

trūkums vispār. Zema vēlētāju aktivitāte Eiropas Parlamenta vēlēšanās (2014) un LR 12.Saeimas 

vēlēšanās (2014), bet salīdzinoši augstāka, kā citās reģiona pašvaldībās, ir Pašvaldību vēlēšanās (2013). 

Iespējas: Plašāka sabiedrības iesaiste pilsētas attīstības plānošanā. Ārvalstu investoru piesaiste. Atjaunot 

kūrorta tradīcijas, veidot profesionālu, uz zināšanām balstītu piedāvājumu, attīstot kūrorta un viesmīlības 

pakalpojumus. Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām piedalīties jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībā, 

teritorijas nozīmes un lomas pozicionēšanā. Paaugstināt administrācijas efektivitāti, veicot Jūrmalas 

mārketinga, Latvijas kūrorta mārketinga, izglītojošo, kontaktus veidojošo un virzošo darbību, uzlabot e-vidi. 

Attīstīt publisko-privāto partnerību infrastruktūras objektu apsaimniekošanā un kopīgu pakalpojumu 

sniegšanā. 

Draudi: Pašvaldības budžeta ieņēmumu samazināšanās. Iedzīvotāju skaita sarukšanas palielināšanās, 

aizplūšana uz kaimiņu pašvaldībām. Augsts nepilsoņu īpatsvars. Unikālo priekšrocību zaudēšana, 

nekustamo īpašumu intensīvas izpārdošanas, nekontrolētas būvniecības un citu darbību rezultātā. 

Mobilitāte – transports un IKT (Smart mobility - Transport and ICT) 

Stiprās puses: Dzelzceļa loma sabiedriskā transporta funkciju veikšanā un laba sasniedzamība lielākajā 

daļā pilsētas teritorijas. Laba sasniedzamība ar sabiedrisko transportu. Jūrmalu šķērso dzelzceļa līnija Rīga 

– Tukums II, kas ir būtiska pilsētas sabiedriskā transporta sistēmas sastāvdaļa.  

Vājās puses: 78,3% aptaujāto Jūrmalas iedzīvotāju nav apmierināti ar ceļu un ielu kvalitāti.  

Iespējas: Dzelzceļa pakalpojumu attīstība, uzlabojot pilsētas sasniedzamību no pārējām Eiropas valstīm. 

Izmantot Jūrmalas ģeogrāfisko novietojumu jaunu klientu piesaistē – starptautisko transporta mezglu 

tuvumu. Starptautiskā lidosta, Rīgas pasažieru osta, Rīgas dzelzceļa stacija un Rīgas starptautiskā 

autoosta. Veidot universālā dizaina un veselīga dzīvesveida principos balstītu pilsētas transporta sistēmu. 

Vide, dabas resursi (Smart environment - Natural resources) 

Stiprās puses: Dabas ainava ar jūru un kāpu priedēm. Nozīmīgākie Jūrmalas dabas resursi ir jūras 

piekraste un sulfīdus saturošie minerālūdeņi un dūņas – viena no retajām šo resursu atradnēm pasaules 

mērenā klimata zonā. Pilsētā ir 11 peldvietas, no kurām 2013.gadā Zilā karoga sertifikāts piešķirts Bulduru, 

Dubultu, Jaunķemeru un Majoru pludmalēm. Augsta peldūdeņu kvalitāte ir arī vairākās citās peldvietās. 

Jūrmalā ir centralizētas siltumapgādes sistēma, kas lieto dabas gāzi, lietotāju skaits – 10 376. Pilsētā ir 
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četras centralizētās ūdensapgādes sistēmas un 131 dalīto atkritumu savākšanas laukumi, sadzīves 

atkritumus apsaimnieko divi uzņēmumi.  

Vājās puses: Pamestās, neizmantotās ēkas (grausti) un nekoptas teritorijas. Padomju laika sanatorijas, 

Slokas un Kūdras degradētās teritorijas, atsevišķi nepabeigti jaunie projekti negatīvi ietekmē kūrortpilsētas 

gan estētisko, gan ekoloģisko kvalitāti. 

Iespējas: Jūrmalas pilsētvidei raksturīgā dabas un kultūrvēstures rakstura saglabāšana. Jūrmalas dabas 

vides, kultūras mantojuma un videi draudzīgas saimnieciskās darbības, vides izglītības un rekreācijas 

iespēju popularizēšana sabiedrībā (iedzīvotāji, viesi).  

Draudi: Vides un dabas resursu noplicināšana. Piesārņojuma līmeņa paaugstināšanās. Krastu erozijas 

procesu turpināšanās. 

Dzīvesveids, dzīves kvalitāte (Smart living - Quality of life) 

Stiprās puses: Jūrmalas pilsētā ir vairāk nekā 4 000 vēsturisku, arhitektoniski nozīmīgu ēku. Daudzveidīgu 

sporta veidu pieejamība pilsētas iedzīvotāju sporta aktivitātēm un aktīvajai atpūtai gan vasarā, gan ziemā. 

Plašs veselības aprūpes pakalpojumu (primārās, sekundārās un stacionārās veselības aprūpes institūcijas, 

NMP) piedāvājums. Dzīvojamā fonda palielināšanās pilsētā. Atšķirīgs pilsētas apbūves raksturs ar 

saglabātu vasarnīcu kultūrvēsturiskās apbūves mantojumu. Pēdējo gadu laikā strauji pieaug ārvalstu tūristu 

īpatsvars, visvairāk – 29,9% tūristu – ir no Krievijas.  

Vājās puses: Augsta esošās sporta infrastruktūras noslodze. Kultūras pasākumu norišu sezonalitāte. 

Apbūves teritorijas ar nepietiekams (vai neesošs) inženierinfrastruktūras nodrošinājums. Teritorijas, kurās 

nav pieejamas centralizētas ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu savākšanas sistēmas, lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas, apgaismojums. 

Iespējas: Ir nodrošinātas iespējas vispusīgai, radošai un dabai draudzīgai ūdens (Lielupes, ūdensmalu) 

resursu izmantošanas attīstībai. Tā kā jūrmalnieki uzskata, ka kultūras pasākumu intensitāte un kvalitāte 

nav pietiekama – tā jāpilnveido, jāpadara daudzveidīgāka, intensīvāka un kvalitātatīvāka. 

Draudi: Kūrorta attīstības iespēju samazināšana dabas aizsardzības, finanšu resursu trūkuma un valsts 

atbalsta trūkuma dēļ, aizbūvējot brīvās teritorijas ar dzīvojamām ēkām un norobežojot piekļuvi 

ūdensobjektiem. Autentiskas kultūrvēsturiskās vides zaudēšana. 

ALOJAS novads 

Alojas novads ir Rīgas plānošanas reģionā ietilpstošs Ziemeļvidzemes novads Igaunijas pierobežā, 

ko veido Alojas pilsēta ar lauku teritoriju, Staiceles pilsēta ar lauku teritoriju, Braslavas pagasts un 

Brīvzemnieku pagasts. Novada administratīvais centrs ir Alojas pilsētā. Tajā darbojas gan novada dome, 

gan pilsētas pārvalde, bet Staiceles pilsētā, Braslavas un Brīvzemnieku pagastos - pagastu pārvaldes. 

Alojas novada centrs atrodas 130km attālumā no Rīgas, 32km attālumā no Limbažiem un 43km attālumā 

no Valmieras. Novada teritorijas kopējā platība ir 626,59 km2, iedzīvotāju skaits 5661 (2014.g.sāk.), vidējais 

iedzīvotāju blīvums 8,97 cilvēki/km2 – zemākais Rīgas plānošanas reģionā. Aktīvākās uzņēmējdarbības 
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nozares ir lauksaimniecība, lauksaimniecības produkcijas pārstrāde, kokapstrāde, tirdzniecība un tūrisms. 

Tuvāko gadu attīstības redzējums saistīts ar novada konkurētspējas paaugstināšanu, uzņēmējdarbības un 

dzīves vides, kā arī pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. 

Ekonomiskā konkurētspēja (Smart economy – competitiveness) 

Stiprās puses: Reģistrēti salīdzinoši daudz jauni uzņēmumi, vairāk kā vidēji valstī un vidēji reģionā. 

Darbavietu īpatsvars galvenajās bioekonomikas jomās (Latvijas RIS311) – lauksaimniecība, 

mežsaimniecība un zivsaimniecība – veido 75%, tādējādi attēlojot skaidru tradicionālo ekonomisko 

specializāciju novadam. 

Vājās puses: Augsts bezdarba līmenis (7,8%), ievērojami augstāks par vidējo reģionā, virs vidējā valstī. 

Lai arī skaidri iezīmējas novada ekonomiskā specializācija, tā vērtējama kā šaura - trūkst alternatīvu, 

izteiktas neaizpildītas nozares (pārtikas un kokrūpniecība, kam par pamatu kalpo salīdzinoši aktīvā 

lauksaimniecība, mežsaimniecība). 

Iespējas: Attīstīt pārtikas rūpniecības un kokrūpniecības nozares, produkcijas ar augstu pievienoto vērtību 

ražošanu. Izmantot novietnes Igaunijas pierobežā priekšrocības (kas ietver arī novārtā atstāto reģiona un 

valsts interešu īstenošanu). 

Draudi: Novada lokācijas attālums no reģiona centra un reģiona nozīmes attīstības centru funkcionālajām 

telpām, mazina valsts un reģiona interesi par novadu, uzmanības lokā dominējošas galvenokārt ir reģiona 

centram pietuvinātās vai piekrastes pašvaldības. 

Sociālais un cilvēkkapitāls (Smart people - Social and Human Capital) 

Stiprās puses: Mūzikas un mākslas skolas novada pilsētās (Alojā, Staicelē). Interešu izglītības pieejamība 

Staicelē. Lībiešu kultūras mantojuma pienesums viendabīgajā nacionālajā sastāvā. 

Vājās puses: Novadā ir pieejama pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība, interešu izglītība bērniem un 

jauniešiem. Netiek organizēta stratēģiska un sistemātiska mūžizglītība. 

Iespējas: Veicināt aktīvāku kultūras un sporta centru darbību, nevalstisko organizāciju izglītojošo, attīstošo 

un inovāciju ieviešanas jomās. Attīstīt daudzveidību pakalpojumu pieejamībā bibliotēkās un muzejos 

pieredzes apmaiņas un cita veida sadarbības ceļā. Lībiešu kultūras saišu stiprināšana sadarbojoties ar 

citām lībiešu kultūru mantojošajām pašvaldībām Latvijā un Igaunijā. 

Draudi: Straujais iedzīvotāju skaita samazinājums valstī, Alojas novadā pat daudzkārt straujāks par vidējo 

reģionā un valstī. 

Pārvaldība, līdzdalība (Smart governance - Participation) 

Stiprās puses: nodrošināta pamatpakalpojumu pieejamība (sasniedzamība) visa novada teritorijā. 

Pašvaldības dalība vairākās organizācijās (Latvijas Pašvaldību savienībā, Latvijas Pilsētu savienībā, 

                                                 
11

 Viedās specializācijas stratēģija (RIS3) ir attīstības stratēģija, kas balstīta uz esošajām salīdzinošajām priekšrocībām. Latvijas 

RIS3 - Zināšanu-ietilpīga bioekonomika (lauksaimn., mežsaimn., zivsaimn., ar izrietošo rūpniecību); Biomedicīna, medicīnas 
tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas; Viedie materiāli, tehnoloģijas, un inženiersistēmas; Viedā enerģētika; Informācijas 
un komunikāciju tehnoloģijas (Avots: LZA „Bioekonomika - risinājumu varianti”) 
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Eiropas stārķu pašvaldību organizācijā). 

Vājās puses: zema vēlētāju aktivitāte Eiroparlamenta vēlēšanās (26,8%), Saeimas vēlēšanās (53,58%) - 

zemāka salīdzinot ar kaimiņu pašvaldībām, arī pašvaldību vēlēšanās zemāka kā vidēji reģionā (48,02), bet 

nedaudz augstāka kā kaimiņu pašvaldībās (Limbažos un Salacgrīvā). 

Zemi pašvaldības ieņēmumi, līdz ar ko arī izdevumi uz vienu iedzīvotāju visās jomās ir zemāki nekā vidēji 

reģionā, tai skaitā arī kaimiņu pašvaldībās, izņemot sociālās aizsardzības jomu (pabalsti), kur izdevumi ir 

daudz augstāki kā vidēji novados un reģionā. 

Mobilitāte – transports un IKT (Smart mobility - Transport and ICT) 

Stiprās puses: Ir nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi – sabiedriskā transporta pieejamība starp 

novada pilsētām, ar kaimiņu pašvaldību centriem, reģiona nozīmes centriem – Limbažiem, Valmieru, kā arī 

galvaspilsētu Rīgu. Visa novada teritorijā nodrošināti telekomunikāciju pakalpojumi (mobilo sakaru un 

interneta pārklājums), bet teritoriāli (pilsētās un ciemos) kvalitāte vērtēta kā nevienlīdzīga. 

Vājās puses: Slēgta dzelzceļa līnija caur Alojas pilsētu (jau 10 gadus) – līdz ar to slēgta kādreizējā vilcienu 

satiksme starp Aloju, Limbažiem un Rīgu. Pašlaik neattīstīta ir arī novada starptautiskā pieejamība un 

atpazīstamība. 

Iespējas: Atbalstīt esošā, bet slēgtā vietējas nozīmes lidlauka darbības atjaunošanu un attīstību – veicināt 

teritorijas daudzo zemes īpašnieku interešu saskaņošanu. 

Draudi: Valsts un reģiona uzmanības koncentrēšana uz reģiona attīstības centru un piekrastes pašvaldību 

transporta un IKT attīstību. 

Vide, dabas resursi (Smart environment - Natural resources) 

Stiprās puses: Dabas un kultūras pieminekļu daudzveidība, pievilcība. Augsta iedzīvotāju apmierinātība ar 

vides sakoptību. Upju ekoloģiskā kvalitāte novērtēta kā laba un augsta, daļa upju augstvērtīgu bioloģisko 

vērtību ziņā atzītas par valstiska mēroga etaloniem. Novadā ir maz piesārņojuma avotu, galvenokārt 

punktveida (galvenie piesārņotāji koncentrējas Alojas pilsētā – vienīgā centralizētā katlu māja un SIA 

„Alojas Starkelsen”). Novadā tiek normēti un uzskaitīti stacionārie izmešu avoti. 

Vājās puses: (t.sk. draudi): Novadā nav datu par gaisa piesārņojumu, jo tuvākā novērojumu stacija ir Rīgā. 

Nav informācijas par izmešiem, kas radušies lauksaimniecībā no lopkopības, minerālmēslu un pesticīdu 

lietošanas. 

Dzīvesveids, dzīves kvalitāte (Smart living - Quality of life) 

Stiprās puses: Salīdzzinoši aktīva kultūras pasākumu norise – daudz un aktīvi darbojošies pašdarbības 

kolektīvi. Samērā daudz nevalstisko organizāciju (NVO). Rekreācijas iespēju attīstībai piemēroti resursi – 

plašs upju tīkls laivošanas iespējām. 

Vājās puses: Sociālo pabalstu izmaksu nepieciešamības augsts īpatsvars. 
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Iespējas: Piesaistīt ar pievilcīgu dabas un kultūrvidi, kvalitatīvu dzīvesvidi attālinātā darba veicējus un 

ārvalstniekus. Veidot ciešāku pašvaldības sadarbību ar aktīvākajām sabiedrības (interešu) grupām (NVO). 

Dabas un kultūras tūrisma, rekreācijas attīstības iespējas. 

Draudi: Novadā ir augsts aizsargāto dabas teritoriju īpatsvars, nerodot līdzsvaru starp aizsardzības 

nosacījumu ievērošanu un ekonomisko attīstību, veidojas attīstību ierobežojoši apstākļi, potenciālie novada 

attīstītāji var izvēlēties citu pašvaldību, mazāk ierobežotu teritorijas. 

ĀDAŽU novads 

Ādažu novads ir tipiska Pierīgas pašvaldība, atrodas ģeogrāfiskā izdevīgā vietā, ar ko pamatojamas 

vairākas priekšrocības novada attīstībai. Novada teritorijas kopējā platība ir 162, 9 km, administratīvais 

centrs ir Ādažu ciems, kas atrodas 25km attālumā no Rīgas. Ādažu novadu veido viena teritoriālā vienība 

Ādažu pagasts ar 12 apdzīvotām vietām - ciemiem, lielākie no tiem: Ādaži, Kadaga, Baltezers, Garkalne, 

Alderi, Divezeri, Birznieki, Iļķene, Āņi, Eimuri, Atari, Stapriņi. Novads robežojas ar Garkalnes, Carnikavas, 

Saulkrastu, Sējas un Inčukalna novadiem. Pašvaldības iedzīvotāju skaits ir 10 450 iedzīvotāji (2014.g.sāk.) 

un iedzīvotāju blīvums – 64,31 cilvēki/km2, kas Pierīgas pašvaldību starpā ir salīdzinoši zems rādītājs. 

Vairāk kā puse iedzīvotāju dzīvo Ādažu ciemā un 1/5 dala Kadagas ciemā. 

Novada ekonomisko specializāciju un tēlu vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī (daļēji arī ES) 

raksturo Rīgas aglomerācijas īpatnības – mājvietas, komercdarbība, izglītības, sporta un atpūtas 

infrastruktūras attīstība, bet novada tēla veidošanā nozīmīgi ir Ādažu poligons, Aizsargājamo Ainavu 

apvidus „Ādaži”, pārtikas rūpniecība (čipsi, zivis, gaļa), kā arī ārstnieciskie pakalpojumi. 

Ekonomiskā konkurētspēja (Smart economy – competitiveness) 

Stiprās puses: Otrais zemākais bezdarba līmeņa rādītājs Rīgas plānošanas reģionā (2,91%), kas ir pat 

divas reizes zemāks par rādītāju reģionā. Pēdējo 10 gadu griezumā, pašvaldība īstenojusi vidēji četrus 

investīciju projektus gadā. 

Vājās puses: Pašvaldības budžetā izdevumi pārsniedz ieņēmumus. Šaura pašreizējā ekonomiskā 

specializācija. 

Iespējas: Uzņēmējdarbības nozare attīstās tikai trīs pamatvirzienos: liels īpatsvars tirdzniecības 

uzņēmumu, pakalpojumu sniedzēju, mazāk ražotāju – salīdzinoši daudz attīstāmu jomu. 

Draudi: Nodarbinātība un pašvaldības ieņēmumu apjoms ir tieši pakārtoti situācijai Rīgas aglomerācijā. 

Sociālais un cilvēkkapitāls (Smart people - Social and Human Capital) 

Stiprās puses: Iedzīvotāju skaitam tendence palielināties, pamatojoties uz iedzīvotāju migrāciju valsts 

centrālajā daļā – no Rīgas uz Pierīgas pašvaldībām, no mazāk attīstītām uz teritorijām ar salīdzinoši 

augstāku attīstības līmeni. Iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko un vidējo izglītību ir viens no augstākajiem 

reģionā. 

Vājās puses: Demogrāfiskās slodzes līmenis novadā pastāvīgi paaugstinās, pieaugot iedzīvotāju 

īpatsvaram pirms darbspējas un pēc darbspējas vecuma grupās. 



P ē t ī j u m s :  R ī g a s  p l ā n o š a n a s  r e ģ i o n a  v i e d ā s  s p e c i a l i z ā c i j a s  i e s p ē j a s  

2 0 1 4  
60 

Iespējas: Par izglītības sekmēšanu un kvalitatīvu apguvi ieinteresētību pauž gan pašvaldības pārvalde, 

gan privātpersonas, tādējādi nodrošinot būtiskus priekšnosacījumus izglītības jomas attīstības. 

Draudi: Pastāvīgi pieaugoša konkurence Pierīgas pašvaldību starpā. 

Pārvaldība, līdzdalība (Smart governance - Participation) 

Stiprās puses: Politiski aktīva sabiedrība, salīdzinoši augsta vēlētāju aktivitāte – viens no augstākajiem 

vēlētāju aktivitātes rādītājiem reģionā. Augsta privātpersonu līdzdalība sabiedrisko pakalpojumu 

pieejamības un kvalitātes attīstības nodrošināšanai. 

Vājās puses: Nepilsoņu īpatsvars ir lielāks par vidējo Latvijā, pielīdzināms Rīgas un Pierīgas pašvaldību 

rādītājiem. 

Iespējas: Etniskās daudzveidības paaugstināšanās, integrācijas attīstība. Pašvaldības pievilcības 

attīstības iespējas investoru piesaistei.  

Draudi: Iespējami konflikti pilsoņu un nepilsoņu starpā. 

Mobilitāte – transports un IKT (Smart mobility - Transport and ICT) 

Stiprās puses: Salīdzinoši labi attīstīta sabiedriskā transporta satiksme starp Ādažiem – Rīgu un kaimiņu 

pašvaldībām. Lielākajā novada daļā ir attīstīti kabeļtelevīzijas un interneta pieslēguma tīkli. 

Vājās puses: Novada ceļu un ielu asfaltēta seguma īpatsvars 1/3 no ceļu kopgaruma, bet grants un grunts 

ceļu kopgarums 2/3, veicinot sabiedrības neapmierinātību ar transporta infrastruktūru. Novadā ir līdz šim 

pilnībā neattīstīta velo infrastruktūra. 

Iespējas: Novadu šķērso nozīmīgi valsts un reģionālie autoceļi, novads nosacīti sasniedzams neatkarīgi no 

pašvaldības ceļu un ielu izbūves. Ielām un ceļiem, kas pašlaik ir bez cietā seguma, iespējama kompleksa 

kvalitatīvas infrastruktūras attīstība (velo un auto ceļi, elektromobīļu uzlādes punktu izbūve). 

Draudi: Sadarbības nozīmība ar kaimiņu pašvaldībām transporta un IKT attīstībā, ar ko cieši saistīta arī 

pakalpojumu pieejamība. 

Vide, dabas resursi (Smart environment - Natural resources) 

Stiprās puses: Dabas vides daudzveidība, kā novada pievilcību veicinošs faktors. Augsts meža teritoriju 

īpatsvars, liels skaits ūdenstilpņu, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ar Natura 2000 statusu. Kopumā 

augsti attīstīta komunālā saimniecība (siltuma un gāzes apgāde, ūdens apgāde un kanalizācija). 

Vājās puses: Novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentos, novadā esošā dabas vides pieejamība 

nav akcentēta kā vērtība. Novada teritorijā ir nereti elektroenerģijas traucējumi nepietiekamu energoresursu 

vai avāriju dēļ, nepieciešams nodrošināt elektroapgādi vietās, kur tās nav. 

Iespējas: Alternatīvo energoresursu ieguves attīstība. 

Draudi: Būtiska nozīme valsts, pašvaldības un privātpersonu sadarbība īpaši aizsargājamo teritoriju 

apsaimniekošanā un attīstībā, dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā. 

Dzīvesveids, dzīves kvalitāte (Smart living - Quality of life) 
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Stiprās puses: Pieejami un kvalitatīvi vērtēti izglītības, kultūras, sporta un veselības aprūpes pakalpojumi, 

infrastruktūra, aktivitāšu daudzveidība. Arvien lielāku interesi vietējo iedzīvotāju un kaimiņu pašvaldību 

iedzīvotāju vidū un nozīmīgāku lomu novada tēla veidošanā ieņem sporta nozare. 

Vājās puses: Pakalpojumu pieejamība galvenokārt nodrošināta centralizēti - tikai Ādažu ciemā, daļēji 

Kadagas ciemā, pārējos desmit novada ciemos nepieciešamie sadzīves pakalpojumi – pārtikas veikali, 

aptiekas, izglītības iestādes, bibliotēkas u.c. pakalpojumi nav pieejami. 

Iespējas: Attīstīt daudzveidīgu tūrisma pakalpojumu klāstu. Decentralizēt pakalpojumu pieejamību. 

Draudi: Vairums novada iedzīvotāju strādā ārpus novada teritorijas, bet citus pakalpojumus izmanto. 

BABĪTES novads 

Babītes novads ir abu Rīgas Plānošanas reģiona republikas pilsētu – Rīgas un Jūrmalas kaimiņu 

pašvaldība, kuru šķērso galvenās automaģistrāles, kas savieno Rīgu ar Kurzemes lielākajām pilsētām 

Liepāju un Ventspili. Novada teritorijas kopējā platība ir 24193,7 ha jeb 241,9 km2, ko veido divas 

teritoriālās vienības – Babītes un Salas pagasti. Babītes novada administratīvais centrs ir Piņķu ciems, 

savukārt potenciālie attīstības centri – Spuņciems un Babīte. Iedzīvotāju skaits novadā ir 10 020 

(2014.g.sāk.) un iedzīvotāju blīvums – 41,20 cilvēki/km2.  

Pēc iedzīvotāju skaita izmaiņām, laikā no 2009.-2014.gada sākumam, novads ierindojas trešajā 

augstākajā pozīcijā reģionā, tādējādi arī īstenojoties novada stratēģijas mērķiem, bet nerēķinoties ar 

iespējām nodrošināt visas nepieciešamās funkcijas, tam atbilstošā apjomā un kvalitātē. Kā novada 

galvenās vērtības minētas Cilvēks un ģimene, Daba, savukārt par novada simboliem – Piņķu baznīca, 

Babītes ezers un Tīreļu purva laipa. 

Ekonomiskā konkurētspēja (Smart economy – competitiveness) 

Stiprās puses: Pēc ekonomiskajiem rādītājiem Babītes novads ir starp Rīgas plānošanas reģiona 

pašvaldībām ar visaugstākajiem rādītājiem – augsti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības 

budžetā uz 1 iedzīvotāju, zems bezdarba līmenis (3,39%), novads ieņem 11.vietu pēc ekonomiski aktīvo 

tirgus sektora statistikas vienību skaita (uz 2012.gadu).  

Vājās puses: Novada ilgtspējības attīstības stratēģijā nav ietverts novada ekonomiskās specializācijas 

raksturojums, nav izstrādāta novada ekonomiskās attīstības stratēģija. Galveno uzņēmējdarbības nozaru 

vidū raksturīga vienveidība, nepilnvērtīgi izmantoti pastāvošie potenciāli. 

Iespējas: Novads atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā, pamatojoties uz novadam pieejamajiem resursiem, 

pastāv būtiski priekšnosacījumi daudzveidīgas uzņēmējdarbības attīstībai. 

Draudi: Augsti konkurences apstākļi starp Pierīgas pašvaldībai, vairāki attīstībai nozīmīgi faktori ir tieši 

atkarīgi no Rīgas un kaimiņu pašvaldībām. 

Sociālais un cilvēkkapitāls (Smart people - Social and Human Capital) 

Stiprās puses: Pretēji demogrāfiskajai situācijai valstī un vidēji reģionā, novada iedzīvotāju skaits 

tendenciozi pieaug, pēc demogrāfiskajiem rādītājiem ierindojot Babītes pašvaldību trešajā pozīcijā reģionā. 
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Salīdzinot ar vidējo rādītāju valstī un reģionā, augsts iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko un vidējo izglītību. 

Novadā pieejama interešu un profesionālās ievirzes izglītība (mūzikas un mākslas skola). 

Vājās puses: Babītes novada teritorijā nav profesionālās izglītības (arodskolas, tehnikumi, koledžas) un 

augstākās izglītības iestādes. Šo pakalpojumu piedāvā novada kaimiņu pašvaldības Rīga un Jelgava. Tikai 

17% novada iedzīvotāju izmanto interešu un pieaugušo neformālās izglītības pakalpojumus. 

Iespējas: Attīstīt un popularizēt mūžizglītības nozīmi un iespējas novada iedzīvotājiem. Visu līmeņu 

sadarbības attīstība (novada iekšienē un ar kaimiņu pašvaldībām, plānošanas reģionu). 

Draudi: Pieaugot etniskai daudzveidībai, iztrūkstoša kvalitatīva integrācijas programma. 

Pārvaldība, līdzdalība (Smart governance - Participation) 

Stiprās puses: Viens no augstākajiem rādītājiem reģionā pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem 

pašvaldības budžetā. Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā vērsta uzmanība uz novada vērtībām, 

līdzsvarotu dabas aizsardzību, kvalitatīvas dzīves vides saglabāšanu un ekonomisko attīstību. 

Vājās puses: Novada nepilsoņu skaits ir augstāks par vidējo reģionā, tajā pieaugošajā etniskā 

daudzveidība galvenokārt vērtēta kā negatīvs faktors ārvalstniekiem izpārdoto nekustamo īpašumu dēļ. 

Iespējas: Veicināt aktīvāku iedzīvotāju iesaisti un politisko aktivitāti (tai skaitā paaugstināt zemo vēlētāju 

aktivitāti), apmierinātību ar pašvaldības darbu, attīstīt sadarbību. 

Draudi: Pretrunas starp tendenciozi pieaugošo iedzīvotāju skaitu un novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā definētajai specializācijai par pieprasītu dzīvesvidi un pastāvošo dzīvojamā fonda un 

energoresursu nepietiekamību. 

Mobilitāte – transports un IKT (Smart mobility - Transport and ICT) 

Stiprās puses: Vilcienu satiksme kalpo kā prioritārais sabiedriskā transporta veids novada iedzīvotājiem, 

un tās izmantojums ik gadu pieaug. Novada vietējai, reģionālai un starptautiskai pieejamībai labvēlīgus 

apstākļus rada tā ģeogrāfiskais novietojums. 

Vājās puses: Asfaltētu ceļu kopgarums sastāda vien 24% no autoceļu kopgaruma. Neapmierinoša 

atsevišķu novada apdzīvoto vietu sasniedzamība. Sabiedriskā transporta kustību sarakstu savstarpēja 

nesaskaņotība (autobusi, vilcieni, tālsatiksmes autobusi). 

Iespējas: Augsts pieprasījums pēc velo infrastruktūras, samazinās reģistrēto transporta līdzekļu skaits. 

Draudi: Transporta un IKT pakalpojumu pieejamība un kvalitātes trūkums var būtiski mazināt novada kā 

pievilcīgas dzīvesvietas tēlu. 

Vide, dabas resursi (Smart environment - Natural resources) 

Stiprās puses: Daba, „zaļā” domāšana un harmoniskas vides saglabāšana, līdzās cilvēkam un ģimenei 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā atzīta par vienu no novada pamatvērtībām. Novada teritorijā ir 30 

ĪĀDT, no tām četras „Natura 2000”, novadā sastopama liela ainavu daudzveidība. 

Vājās puses: Gaisa piesārņojuma mērījumi novadā nav un netiek veikti. Babītes novada teritorija atrodas 

Lielupes upes baseina apgabalā, kur ūdeņu kvalitāte ir salīdzinoši sliktāka nekā citos baseinos. Novada 
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lauku ainavas zaudē kvalitāti, pārtraucot aktīvo lauksaimniecību, citkārt līdz ar pilsēttipa dzīvojamās un 

komercapbūves ienākšanu. 

Iespējas: Noteiktā vērtība „Zaļā” domāšana jāizmanto kā motivējoša mērķtiecīgas novada „zaļās” 

energoapgādes programmas izstrādei un īstenošanai. Centralizētas energoapgādes attīstība, neesošas 

HES un koģenerācijas stacijas, neattīstīta alternatīvo energoresursu ieguve.  

Draudi: Nepietiekams energoresursu un infrastruktūras nodrošinājums novada iekšienē, atkarība no 

ārējiem resursiem. 

Dzīvesveids, dzīves kvalitāte (Smart living - Quality of life) 

Stiprās puses: Pievilcīga dzīves vide - pietuvināta salīdzinoši neskartai dabas videi, daudzveidīgs 

kultūrvēsturiskais mantojums, izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums, sasniedzamība. 

Vājās puses: Nepietiekama infrastruktūras attīstības kvalitāte, kultūras un mākslas centra un attiecīgi arī 

aktivitāšu trūkums. 

Iespējas: Novadā pastāv priekšnosacījumi daudzveidīgai tūrisma attīstībai, novada tēla pilnveidošanai un 

popularizēšanai. Tradīciju daudzveidošana un stiprināšana. 

Draudi: Savstarpēji konfliktējošas jomas – dabas aizsardzība un uzņēmējdarbības attīstība, 

sabalansētības nepieciešamība. Nepietiekams dzīvojamais fonds, pieprasījums apsteidz piedāvājumu. 

BALDONES novads 

Baldones novads ir Rīgas plānošanas reģiona Dienvidu pierobežas pašvaldība, nomaļus no lielajiem 

tranzīta ceļiem, tomēr attālums no Rīgas centra ir vien 33 km. Novada teritorija ir 179,1 km2. Teritoriālās 

vienības, kas veido Baldones novadu ir Baldones pilsēta (5,2 km2) un Baldones lauku teritorija (173,9 km2). 

Novads robežojas ar Olaines, Ķekavas un Ķeguma pašvaldībām, kā arī ar Zemgales Plānošanas reģionu – 

Iecavas un Vecumnieku novadiem.  

Iedzīvotāju skaits Baldones novadā uz 2014.gada janvāri reģistrēts – 5621, kas ir starp mazākajiem 

rādītājiem reģionā, savukārt iedzīvotāju blīvums ir 31,42 cilvēki / km2, kas ir tikai nedaudz zem vidējā 

rādītāja valstī un ne tik zems salīdzinot ar visām reģiona pašvaldībām. Atšķirībā no lielākās daļas Pierīgas 

pašvaldību, pilsoņu īpatsvars Baldones novadā ir līdzvērtīgs attālāk no Rīgas esošajām. 

21.gadsimta sākumā Baldones novads daudziem rīdziniekiem ir kļuvis par klusu un zaļu dzīves 

vietu. Plašākā mērogā šobrīd tā atpazīstamību galvenokārt veido ziemas sporta centri Riekstukalnā. 

Baldones lielākā bagātība ir minerālūdeņi, dziednieciskās dūņas, priežu meži un pievilcīgā, Latvijas laukiem 

raksturīgā ainava. 

Ekonomiskā konkurētspēja (Smart economy – competitiveness) 

Stiprās puses: Augsts pašnodarbināto iedzīvotāju skaits. Zems bezdarba līmenis – 2,6 (2014.g. janvārī), 

kas ir viszemākais Latvijā un Rīgas Plānošanas reģionā. Salīdzinoši augsts iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

apjoms pašvaldības budžetā. Baldones novadā pārstāvētie populārie tūrisma produkti – ziemas sporta, 

jāšanas sporta u.c. aktīvās atpūtas produkti. Lauksaimniecības nozares īpatsvars nodarbinātībā. Lauku 
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saimniecību saražotā produkcija vietējam un Rīgas tirgum; bioloģiskās saimniecības. Pašvaldība var 

piedalīties dziedniecisko resursu apsaimniekošanā (pašvaldība ir viens no īpašniekiem Pladu dūņu 

purvam, kas tiek izmantots). 

Vājās puses: Viens no zemākajiem rādītājiem reģionā pēc pašvaldībā reģistrēto ekonomiski aktīvo tirgus 

sektora statistikas vienību skaita. Nav lielo un vidējo uzņēmumu. Mazs darbavietu skaits uz vietas novadā. 

Kā Pierīgas teritorijai Baldones novada uzņēmumiem ir bijušas mazākas iespējas valsts atbalsta 

saņemšanai. Ekonomiskajā apritē neiesaistīti dūņu resursi, minerālūdens. Vietējie uzņēmumi nav saistīti ar 

to izmantošanu. 

Iespējas: Publiskās infrastruktūras (ceļi, ūdensapgāde) izbūve un rekonstrukciju ražošanas un 

uzņēmējdarbības teritoriju sakārtošanai un izveidei. Tūrisma produktu attīstīšana (pašvaldības kultūras 

piedāvājums, vidusskolas sporta infrastruktūra, LU observatorija, viesu nami un lauku saimniecības ar 

pārtikas produkciju) un vienotas vietas mārketinga realizācija. Pašvaldības iniciēta dabas resursu (dūņu, 

minerālūdens) izmantošanas atsākšana, vismaz pilota veidā. Pieejamā daudzveidība potenciālajā novada 

ekonomiskajā specializācijā starptautiskā, valsts, reģiona un vietējā līmenī. 

Draudi: Iedzīvotāju aizplūšana uz vietas novadā nepietiekamu darba iespēju dēļ. Teritorijas konkurētspējas 

mazināšanās uz apkārtējo Pierīgas teritoriju rēķina, kur aktīvi tiek realizēta uzņēmējdarbības un industriālo 

parku politika. Vēl ilgstoši, līdz šim mazāk novērtēta un ne sevišķi augsti apmaksāta novada ekonomiskā 

specializācija saglabā tādu pat statusu. 

Sociālais un cilvēkkapitāls (Smart people - Social and Human Capital) 

Stiprās puses: Salīdzinot ar situāciju Latvijā kopumā, iedzīvotāju migrācijas dēļ no Rīgas uz Pierīgu, 

novadā ir pozitīva iedzīvotāju skaita izmaiņu dinamika. Galvaspilsētas tuvums ar augstākās un 

profesionālās izglītības, kultūras, sporta, veselības aprūpes un sociālās jomas pakalpojumu pieejamību. 

Augsta izglītības pakalpojumu kvalitāte Baldones vidusskolā. Jaunie skolas ēkas korpusi (sporta piebūve, 

ēdnīca) ir nesen izbūvēti un moderni aprīkoti. Daudzveidīgs, skolēnu interesēm atbilstošs interešu izglītības 

nodarbību piedāvājums. Profesionāls un augsti kvalificēts atbalsts bērniem ar speciālajām vajadzībām. 

Jāņa Dūmiņa Baldones mūzikas pamatskolas, Baldones mūzikas skolas un Mākslas skolas audzēkņu 

izcilie sasniegumi. Zems noziedzības līmenis. 

Vājās puses: Izkliedēts apdzīvojums - Baldones pilsētā dzīvo mazāk nekā puse novada iedzīvotāju. 

Nepietiekami attīstīta izglītības iestāžu infrastruktūra. Skolas sporta bāze nav pietiekami piemērota āra 

fiziskajām nodarbībām. Minimāla mūžizglītības iespēju attīstības pakāpe. 

Iespējas: Saskaņā ar demogrāfisko modeli nākotnē iespējama iedzīvotāju ataudze un vecumstruktūras 

stabilizēšanās, ja tiek veikti atbalsta pasākumi valsts un pašvaldības līmenī. Mērķtiecīgi sekmēt darbvietu 

un pievilcīgas dzīves vides radīšanu. Izglītības pakalpojumu paplašināšana, attīstot dabas zinātņu 

novirzienu, ieviešot pieaugušo izglītības piedāvājumu un attīstot izglītības iestādes sporta bāzi. 
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Draudi: Zems iedzīvotāju īpatsvars vecuma grupā no 0 līdz 20 gadiem liecina, ka negatīvs dabiskais 

pieaugums saglabāsies arī turpmāk. Liels iedzīvotāju īpatsvars pēc darbspējas vecuma ar tendenci 

pieaugt. Prognozējama lielāka demogrāfiskā slodze. Sabiedriskajā sektorā nodarbināto kvalifikācijas 

pazemināšanās. Publiskās infrastruktūras objektu nolietošanās un atjaunošanas izmaksu pieaugums. 

Pārvaldība, līdzdalība (Smart governance - Participation) 

Stiprās puses: Maza kompakta (atbilstoša pašvaldības lielumam) administrācija. Optimāls pašvaldības 

iestāžu un struktūrvienību skaits. Ir uzkrāta pieredze dažāda mēroga projektos, tostarp lielu investīciju 

projektu pieredze (ūdenssaimniecība, skola). „Iedzīvotājiem tuva” pašvaldība. Finansiāli stabila pašvaldība 

(nepieciešamības gadījumā ir rezerve finanšu saistību palielināšanai). 

Vājās puses: Zema vēlētāju aktivitāte visu līmeņu vēlēšanās - vēlētāju aktivitāte Baldones novadā ir starp 

zemākajām reģionā. Nepietiekama projektu vadības kapacitāte. Administratīvās kapacitātes trūkums 

sabiedrības līdzdalības, galvenokārt pašvaldības elektronisko pakalpojumu, attīstīšanā. Vienotas datu 

pārvaldības sistēmas trūkums. 

Iespējas: Tūrismam pievilcīgas vides attīstība, kas motivētu uzņēmumus attīstīt tūrisma pakalpojumus. 

Novada kultūras un sporta notikumu, skolas sporta bāzes popularizēšana sadarbībā ar apmeklētākajiem 

tūrisma objektu uzņēmējiem. Izmantot iespējas iesaistīt plašāku loku iestāžu un realizēt mazāka mēroga 

projektus kā LEADER, sociālo pakalpojumu, vides, izglītības, u.c. projekti sadarbībā ar NVO sektoru. 

Informatizācijas projektu ieviešana domē. Attīstības nodaļas izveide. 

Draudi: ES fondu piedāvāto iespēju neapgūšana. E-pārvaldes ieviešanas kavēšanās un iedzīvotāju kritika. 

Pasīva sabiedrības iesaiste un līdzdalība novada attīstības plānošanas procesā – plaisas starp pārvaldi un 

sabiedrību palielināšanās. 

Mobilitāte – transports un IKT (Smart mobility - Transport and ICT) 

Stiprās puses: Eiropas un nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras esamība novadā (A7/E67), kā arī 

Daugavas kreisā krasta teritoriju un Lietuvas savienojums ar Rīgu (P89). Pieejama regulāra autobusu 

sabiedrisko pārvadājumu satiksme. Uzsāktie projekti ceļu infrastruktūras uzlabošanai Baldones pilsētā. 

Laba, Latvijas labākajam līmenim atbilstoša publisko sakaru kvalitāte. Nodrošināta interneta publiskā 

pieejamība. Laba interneta datu pārraides kvalitāte. 

Vājās puses: Nepietiekama kvalitāte pašvaldības ceļu un ielu tīklā apgrūtina uzņēmumu darbību un 

iedzīvotāju pakalpojumu pieejamību. Nepietiekama gājēju un velobraucēju drošība uz valsts un 

pašvaldības ceļiem. Autoceļu tīkls attīstoties Rīgas virzienā, ir zaudējis starppašvaldību savienojumu 

kvalitāti. Turpina pieaugt transporta izmaksas, kas apgrūtina iedzīvotāju un uzņēmumu mobilitāti – kustību 

uz Rīgu. Velo infrastruktūras trūkums. 

Iespējas: Pašvaldības ielu un ceļu kvalitātes uzlabošana esošā ceļu tīkla ietvaros. Kājām gājējiem un 

velobraucējiem pielāgotu pārvietošanās risinājumu piedāvāšana. Drošības pasākumi uz ceļiem un ielām. 

Labiekārtošana atbilstoši kūrorta pilsētas vajadzībām. Sadarbībā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, AS „Latvijas 
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Valsts meži” un kaimiņu pašvaldībām jaunu velo kustības maršrutu izstrāde. Sadarbībā ar valsts iestādēm 

un uzņēmumiem attīstīt novada teritorijā esošos valsts autoceļus un piepilsētas ielu tīklu. Uzlabot Baldones 

pilsētas un Mežvidu savienojumu, kustības drošības un labiekārtojumu. Sadarbībā ar pārvadātājiem 

veicināt regulāras satiksmes pieejamības saglabāšanu ar Rīgu. 

Draudi: Neveicinot investīcijas transporta un sakaru infrastruktūrā, var saskarties ar negatīvu ietekmi uz 

tautsaimniecību, iedzīvotāju mobilitāti un Baldones novada attīstību kopumā. Sadarbības trūkums vietējā 

līmenī, ar kaimiņu pašvaldībām un Rīgu infrastruktūras plānošanā un izbūvē kavējot kvalitatīvu attīstību. 

Vide, dabas resursi (Smart environment - Natural resources) 

Stiprās puses: Baldones meži ir viens no faktoriem, kas vairo vietas pievilcību, tātad – Baldones 

konkurētspēju. Ainaviski vērtīgas un bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgas teritorijas. Kopumā laba gaisa, 

pazemes un virszemes ūdeņu, augšņu kvalitāte. Investīcijas ūdenssaimniecībā Baldones pilsētā, kas 

vērstas uz kvalitatīva dzeramā ūdens sagatavošanu (atdzelžošana) un apkārtējā vidē novadāmo 

notekūdeņu attīrīšanu. Notiek sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēma sakārtošana. 

Vājās puses: Dabisko apstākļu ietekmē paaugstināts dzelzs saturs dzeramā ūdens apgādei iegūtajos 

pazemes ūdeņos. Urbumu, t.sk. minerālūdeņu ieguvju statuss un turpmākās izmantošana nav izvērtēta. 

Virszemes ūdensobjektu tiešo sateces baseinu vēsturiskā piesārņojuma (neattīrīti notekūdeņi, augsnes, 

grunts piesārņojums) ietekme uz virszemes ūdeņu kvalitāti novadā. Neattīrītu notekūdeņu novadīšana vidē 

no individuālajiem patērētājiem (individuālās mājas, lauku saimniecības, t.sk. lopu fermas).  

Iespējas: Virszemes ūdeņu kvalitātes saglabāšana un uzlabošana, turpinot investēt ūdenssaimniecībā. 

Potenciāli piesārņotās vietas sakārtošana. Atkritumu dalītās vākšanas punktu ierīkošana Vārpās un 

Mencendarbē. Izkliedētā piesārņojuma mazināšana no lauksaimniecības zemēm, sekmējot labas 

lauksaimniecības prakses ieviešanu. Pašvaldības, sabiedrības un vides institūciju sadarbība vides 

aizsardzības normatīvu ievērošanas kontrolē. Pašvaldības saistošie noteikumi par notekūdeņu 

novadīšanas kārtību Baldones novadā. Sabiedrības dabas un vides izglītības paaugstināšana. 

Siltumapgādes sistēmu saglabāšana un ēku energoefektivitātes uzlabošana. 

Draudi: Autoceļa VIA Baltica tiešā tuvumā autotransporta radītais gaisa piesārņojums. Riska objekta 

radioaktīvo atkritumu glabātavas "Radons" atrašanās Baldones novada teritorijā. Plānotais dzelzceļa 

koridors Rail Baltica un tā iespējamais radītais piesārņojums uz piegulošajiem zemes īpašumiem. Pazemes 

ūdeņu, tostarp, minerālūdeņu piesārņojuma draudi, neapzinot urbumu statusu un neveicot to konservāciju. 

Dzīvesveids, dzīves kvalitāte (Smart living - Quality of life) 

Stiprās puses: Liela dabas daudzveidība, ko nodrošina teritorijas mežainība, liels purvu skaits, reljefs, 

mazo upju tīkls. Viena no ainaviski bagātākajām teritorijām Pierīgā ar izteiksmīgu reljefu teritorijas ziemeļu 

daļā. Meži veido īpašu mikroklimatu, un ir viens no nozīmīgākajiem kūrorta dziednieciskajiem resursiem. 

Pilsētas vēsturiskā apbūve, kūrortpilsētai raksturīgā privātmāju apbūve. Realizētie jauno daudzdzīvokļu 

māju projekti. Apsaimniekošanas kooperatīvu veidošanās (Zīļu nams). Ir veiksmīgi piemēri kultūrvēsturiskā 
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mantojuma iesaistīšanai saimnieciskajā dzīvē (Baltā pils, Mercendarbes muiža). 

Vājās puses: Nepietiekama kūrorta resursu, bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība. Kinoteātra 

ēkas tehniskais nolietojums, nepietiekamas bibliotēkas telpas – abos gadījumos mazina apmeklētību. 

Brīvdabas estrādes pilnvērtīgai izmantošanai ir nepietiekami piemērota skatītājiem domātā estrādes 

teritorijas daļa. Dzīvojamā fonda kvalitātes pasliktināšanās, īpaši daudzdzīvokļu un vēsturiskajās ēkās. 

Iespējas: Parku labiekārtošana un apdzīvoto vietu visa veida publiskās ārtelpas labiekārtošana. Jaunu 

Baldonei raksturīgu, balstītu dziednieciskajos resursos sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana. 

Kultūrvēsturiskā mantojuma pilnvērtīga iesaistīšana saimnieciskā dzīvē, tūrisma piedāvājuma 

paplašināšana. Veicināt nekustamo īpašumu apsaimniekošanu – daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, 

vasarnīcu ciematu sakārtošanu. 

Draudi: Aizvien lielākas vietējo iedzīvotāju daļas izvēle par labu Rīgā vai citās Pierīgas pašvaldībās 

pieejamam kultūras piedāvājumam, tādējādi veicinot vietējās sabiedriskās dzīves panīkšanu. Bijušo kūrorta 

objektu tālāka degradācija. Publiskās infrastruktūras izbūve notiek lēnāk nekā jaunu apbūves teritoriju 

attīstība. 

CARNIKAVAS novads 

Carnikavas novads atrodas Rīgas jūras līča Vidzemes piekrastē no Kalngales līdz pat Lilastes 

upei. Novada administratīvais centrs 25 km attālumā no Rīgas ir Carnikava. Vienīgā teritoriālā vienība, kas 

veido novadu ir Carnikavas pagasts, bet pagastu 11 ciemi - Carnikava, Eimuri, Garciems, Garupe, Gauja, 

Kalngale, Laveri, Lilaste, Mežciems, Mežgarciems, Siguļi. Katrā novada ciemā ir dzelzceļa stacija – 

Kalngale, Garciems, Garupe, Carnikava, Gauja un Lilaste. Novada teritorijas kopējā platība ir 80,7 km2 

Iedzīvotāju skaits - 6874 (2014.g. sāk.). Pēc iedzīvotāju blīvuma, kas ir 88,15 cilvēki / km2, Carnikavas 

novads ir viens no reģionā blīvāk apdzīvotajiem. Turklāt apdzīvojumam ir izteikti sezonāli krasi atšķirīgi 

rādītāji - Carnikavas daba, jūras, ezeru un mežu tuvums veicinājis daudzo dārzkopības sabiedrību 

veidošanos un vasarnīcu būvniecību, tādēļ vasaras mēnešos iedzīvotāju skaits sasniedz pat 25 tūkstošus. 

Carnikava ir pazīstama ar dabas parku „Piejūra”, kur sastopamas vairākas aizsargājamas augu 

sugas. Parks aizņem ap 20% no visas pagasta teritorijas. Ģeogrāfiski izdevīgais novietojums – vienlaikus 

Rīgas Jūras līča piekrastē un Pierīgā, ērta satiksme ar galvaspilsētu, ir viens no galvenajiem iemesliem 

pastāvīgi pieaugošajam iedzīvotāju skaitam, līdz ar ko arī jaunas infrastruktūras attīstības nepieciešamībai. 

Ekonomiskā konkurētspēja (Smart economy – competitiveness) 

Stiprās puses: Vieni no augstākajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem pašvaldības budžetā, 

salīdzinot ar Rīgas plānošanas reģiona, tai skaitā starp Pierīgas pašvaldībām. Viens no zemākajiem 

bezdarba līmeņa rādītājiem (3,38%) reģionā. Gaujas upē un Rīgas jūras līcī iespējams veikt rūpniecisko 

zveju tādam unikālam zivju resursam kā nēģi, kas kļuvuši par novada vizītkarti. 

Vājās puses: Viens no zemākajiem rādītājiem reģionā pēc novadā reģistrēto ekonomiski aktīvo tirgus 

sektora statistikas vienību skaita. 
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Iespējas: Ārvalstu un vietējo investoru piesaiste uzņēmējdarbības attīstībai. Tūristu piesaiste gan vasaras 

sezonā, gan ārpus tās.  

Draudi: Atbalsta uzņēmējdarbībai trūkums, politikas izmaiņas. 

Sociālais un cilvēkkapitāls (Smart people - Social and Human Capital) 

Stiprās puses: Visaugtākais rādītājs reģionā pēc iedzīvotāju īpatsvara ar vidējo un augstāko izglītību. 

Pozitīvi iedzīvotāju skaita izmaiņu rādītāji. Augsts iedzīvotāju blīvums, it sevišķi vasaras sezonā. 

Vājās puses: Iedzīvotāju aktivitātes pašvaldībā galvenokārt saistāmas ar rekreāciju un atpūtu, nepārklājot 

visu ar novada attīstību saistāmo aktivitāšu spektru. Viens no augstākajiem nepilsoņu skaita rādītājiem 

reģionā. Ļoti augsta demogrāfiskā slodze, krietni virs vidējiem rādītājiem reģionā. 80% darbspējīgo ikdienā 

strādā ārpus novada. Nepietiekami augsti izglītības līmeņa rādītāji pamatskolā. Nav pieejami mūžizglītības 

pakalpojumi. 

Iespējas: Veidot izglītības iegūšanai un zinātnisko pētījumu veikšanai draudzīgu vidi – izglītības iespējas 

vidējā, profesionālās ievirzes un augstākajā līmenī. 

Draudi: Iedzīvotāju vecuma struktūras izmaiņas – straujš bērnu un jauniešu skaita samazinājums. Vājas 

izglītības ieguves iespējas, neveido saikni ar vietējo vidi un sabiedrību, pilsonisko atbildību – jaunu cilvēku 

aizplūšana uz kaimiņu pašvaldībām, ārvalstīm. 

Pārvaldība, līdzdalība (Smart governance - Participation) 

Stiprās puses: Salīdzinot ar reģionu un Latvijas vidējiem rādītājiem, ļoti augsta vēlētāju aktivitāte, kas gan 

lielā mērā saistāma arī ar pašvaldības kā brīvdienu māju un Rīgas guļamrajona teritoriju. Novadā tiek 

nodrošinātas labas sociālās garantijas un sociālie pakalpojumi. Pēdējo gadu laikā novadā ir dibināta 

daudzas sabiedriskas organizācijas, kas iesaistās novada attīstībā. 

Vājās puses: Vietu trūkums pirmsskolas izglītības iestādē. Neaktīva pašvaldības sadarbība ar vietējiem 

iedzīvotājiem, kaimiņu pašvaldībām, reģionu, valsti. Neaktīva dalība organizācijās. 

Iespējas: Ārvalstu finansējumu piesaiste infrastruktūras projektu īstenošanai (ES u.c. fondu un programmu 

līdzekļi). Jāveicina uzņēmējdarbības uzsākšanai draudzīgas vides attīstība – darbspējīgo iedzīvotāju 

ekonomiskās aktivitātes uz vietas novadā. Sekmēt iedzīvotāju deklarēšanos novadā – nepieciešamās 

infrastruktūras attīstības pamatojums fondu apguvē. 

Draudi: Kaimiņu pašvaldību, reģiona, valsts atbalsta sadarbībai trūkums. Intereses un efektīvu aktivitāšu 

trūkums par piekrastes pašvaldībām valstiskā līmenī. 

Mobilitāte – transports un IKT (Smart mobility - Transport and ICT) 

Stiprās puses: Carnikavas novadu šķērso elektrificēta dzelzceļa līnija, kā arī pieejams sabiedriskais 

transports starp tuvākajām administratīvajām teritorijām. Novadā notiek optiskā interneta paplašināšana un 

jaunu gāzes vadu izbūve, turpinās ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība. 

Vājās puses: Zemas kvalitātes infrastruktūra, jo sevišķi attālāk no novada centra. Izteikts divdaļīgs novada 

teritoriālais dalījums Gaujas upes šķērsojuma ietekmē. 
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Iespējas: Informāciju un komunikāciju, tai skaitā augsta līmeņa zinātnes un inovāciju attīstības iespējas ar 

augstāku piedāvājumu, kā kaimiņu pašvaldībās – potenciālā, attīstāmā novada specializācija. 

Draudi: Augstā konkurence starp Pierīgas pašvaldībām mobilitātes un IKT pakalpojumu pieejamībā un 

kvalitātē. 

Vide, dabas resursi (Smart environment - Natural resources) 

Stiprās puses: Carnikavas novada teritorijā ir plaša pieeja dažāda veida publiskajiem ūdeņiem – jūrai, 

Gaujai, ezeriem. Dabas parks „Piejūra” ir Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija Natura 2000, 

aizņem vairāk nekā 20% no kopējās novada teritorijas. 

Vājās puses: Nesakopta un neattīstīta infrastruktūra pie publiskajiem ūdeņiem, tai skaitā atkritumu 

savākšana dabas parkā. Novadā vāji tiek veicināta atjaunojamo resursu izmantošana. Atkritumu šķirošana 

notiek tikai atsevišķās vietās, arī kopumā ir nepietiekams atkritumu savākšanas vietu skaits. Novadā 

izvietotās meliorācijas sistēmas darbojas nekvalitatīvi, ir daudz applūstošas teritorijas. 

Iespējas: Novadā ir labvēlīga vide tūrisma pakalpojumu attīstībai (ģeogrāfiskais novietojums, dabas resursi 

un publiski pieejamas ūdensmalas, sezonālie virzieni, tradīcijas). Veidot Carnikavas novadu kā „zaļi 

domājošu” novadu. 

Draudi: Apdraudēta bioloģiskās daudzveidības pastāvēšana dabas parkā, nesakārtota infrastruktūra, 

biežas nekontrolētas patvaļīgas darbības. Klimata pārmaiņas, plūdu riski, krastu erozija, dabas parka 

vērtību noplicināšana. 

Dzīvesveids, dzīves kvalitāte (Smart living - Quality of life) 

Stiprās puses: Attīstīta un aktīva kultūras dzīve, Tautas namā jebkuram interesentam tiek piedāvāta 

iespēja piedalīties dažādās kultūras aktivitātēs. 

Vājās puses: Novadā vāji attīstīti alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumi. Vāji attīstīta infrastruktūra, 

teritoriju labiekārtojums, sakoptība, kā arī vāji attīstīta sporta infrastruktūra. Nav pieejami veselības aprūpes 

pakalpojumi ārpus Carnikavas ciema. Izteikti centralizēta, nevienlīdzīgi attīstīta infrastruktūra un 

pakalpojumu pieejamība novadā. Novadā atrodas vairākas degradētās teritorijas – bijušās armijas bāzes. 

Iespējas: Augstas kvalitātes pakalpojumu pieejamība, kopā ar plašu dabas teritoriju pieejamību. 

Draudi: Augstā konkurence starp Pierīgas pašvaldībām pakalpojumu pieejamībā un kvalitātē. 

ENGURES novads 

Engures novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Zemgales kultūrvēsturiskajā reģionā. Lielākā daļa 

Engures novada teritorijas atrodas Rīgas jūras līča piekrastē. Kopējā novada teritorijas platība - 396,1 km2. 

Engures novadu veido trīs teritoriālās vienības: Engures pagasts, Smārdes pagasts, Lapmežciema novads. 

Novada administratīvais centrs ir Smāde, 55 km attālumā no Rīgas centra. Lapmežciema pagastā ir pieci 

ciematiņi Bigauņciems, Lapmežciems, Ragaciems, Antiņciems un Čaukciems. Engures pagastā - 

Klapkalnciems, Apšuciems, Plieņciems, Ķesterciems, Engure, Abragciems, Bērzciems, Ezermuiža. 

Smārdes pagastā: Milzkalne, Rauda, Smārde, Cērkste. Engures novads robežojas ar Jūrmalas pilsētu un 
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Rojas, Talsu, Tukuma novadiem. Novada iedzīvotāju skaits ir 7782, ar 19,65 cilvēku / km2 iedzīvotāju 

blīvumu, kas ir viens no zemākajiem reģionā un zemāks par vidējo rādītāju Latvijā (33,77). 

Gandrīz pusē no Smārdes pagasta teritorijas ir ierobežota saimnieciskā darbība, jo 39% no pagasta 

teritorijas aizņem Ķemeru nacionālais parks (ĶNP), Milzukalna dabas liegums (115 m v.j.l.) un Slocenes 

ieleja ar apkārtējo ainavu kā kompleksais dabas liegums. 53% no pagasta teritorijas aizņem meži. 97 % 

Lapmežciema pagasta teritorijas ietilpst Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas 

ierobežotas saimnieciskās darbības joslā. Paralēli tam, ĶNP 100 % Lapmežciema novada teritorijas ietilpst 

Ķemeru Nacionālajā parkā. Lielāko Engures pagasta teritorijas daļu aizņem meži - 8508,1 ha jeb 64 % no 

kopējās platības, lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem tikai nelielu daļu teritorijas, t.i. 1159 ha, jeb 

8,7 % no kopējās platības, arī Engures pagastā 90% teritorijas ir ierobežota saimnieciskā darbība. 

 Lapmežciema un Engures pagastā visvairāk ražošanas uzņēmumu ir saistīti ar zivju pārstrādi, 

tūrismu un pakalpojumiem. Pašvaldības viena no galvenajām prioritātēm ir bērnu un jauniešu izglītība, 

infrastruktūras attīstība un sociālā palīdzība.  

Ekonomiskā konkurētspēja (Smart economy – competitiveness) 

Stiprās puses: Novads ietilpst Rīgas aglomerācijas zonā, tai skaitā Lapmežciema pagasts atrodas 

Pierīgā. Smārdes pagastā atrodas lauksaimniecībā izmantojamās zemes.  Smārdes pagastā tiek iegūta 

smilts un smilts – grants. Zems bezdarba līmenis (3,96%). Lapmežciema un Engures pagastā visvairāk 

ražošanas uzņēmumu ir saistīti ar zivju pārstrādi, tūrismu un pakalpojumiem. 

Vājās puses: Vairāk nekā pusē novada platības noteikti stingri dabas aizsardzības ierobežojumi 

saimnieciskās darbības attīstībai, tai skaitā jaunu ceļu un citas infrastruktūras izveidei. Trūkst brīvu 

darbavietu. Vidējā darba samaksa mazāka kā Rīgas reģionā un vidēji valstī. Salīdzinoši zema 

uzņēmējdarbības aktivitāte, mazs skaits novadā reģistrētu ekonomiski aktīvo tirgus statistikas vienību, jo 

sevišķi salīdzinoši reģionā. Finanšu līdzekļu trūkums, zemi pašvaldības ienākumi, iedzīvotāju ienākuma 

nodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā. 

Iespējas: Attīstīt uzņēmējdarbību, tai skaitā, veidot uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūru un sistēmu, 

biznesa inkubatorus, biznesa parkus. Stimulēt investīciju piesaisti novada sociālekonomiskai attīstībai.  

Draudi: Darbaspēka aizplūšana uz galvaspilsētu un ārvalstīm. Vispārējās ekonomiskās un sociālās 

situācijas pasliktināšanās. Aizvien stingrāki saimnieciskās darbības ierobežojumi saistībā ar dabas 

aizsardzības normatīvu prasību izmaiņām..  

Sociālais un cilvēkkapitāls (Smart people - Social and Human Capital) 

Stiprās puses: Pieaugošs kultūras pasākumu skaits, to apmeklētāju skaits un bibliotēkas pakalpojumu 

lietotāju skaits.  

Vājās puses: Iedzīvotāju skaita samazināšanās. Nav profesionālās un tālākizglītības piedāvājuma. Zema 

dzimstība, iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam skaita samazināšanās. Ļoti augsta demogrāfiskā slodze, 

viens no negatīvākajiem rādītājiem. Demogrāfiskie rādītāji kopumā ir negatīvi un galvenokārt ir par iemeslu 
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novada zemajām pozīcijām reģionā pēc attīstības pamatrādītājiem. Salīdzinoši zems iedzīvotāju īpatsvars 

ar vidējo un augstāko izglītību (73,70%), zemāks par vidējo valstī (77,10%). 

Iespējas: Paaugstināt izglītības kvalitāti un izglītotās sabiedrības īpatsvaru pašvaldībā. Pilnveidot 

izglītības, mūzikas, mākslas un sporta pakalpojumus.  

Draudi: Iedzīvotāju skaita samazināšanās un demogrāfiskās slodzes līmeņa pieaugums. Vispārēja 

sabiedrības izglītotības, kvalifikācijas līmeņa pazemināšanās, motivācijas trūkums. 

Pārvaldība, līdzdalība (Smart governance - Participation) 

Stiprās puses: Sociālā palīdzība un pakalpojumi tiek nodrošināti atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un 

pieprasījumam. Laba un konstruktīva sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām.  

Vājās puses: Nav izstrādāta pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas politika, 

nav vienotas institūcijas, kas ar to nodarbotos. Zema vēlētāju aktivitāte - salīdzinoši ar reģiona rādītājiem 

ļoti zemi rādītāji Pašvaldību vēlēšanās (2013), ne tik zema Eiropas Parlamenta (2014) vēlēšanās, savukārt 

augsta LR Saeimas vēlēšanās (2014). 

Iespējas: Veicināt sadarbību ar privāto sektoru brīvo teritoriju aktīvākai izmantošanai saimnieciskajā 

darbībā, realizējot kopīgus attīstības projektus. Pilnveidot sadarbību ar blakus esošajiem novadiem. 

Uzlabot pašvaldības un iedzīvotāju, uzņēmēju savstarpējo dialogu, informācijas iegūšanas iespējas.  

Draudi: Valsts pārziņā esošu funkciju deleģēšana pašvaldībai bez papildus finansējuma. Novadam 

nelabvēlīgas valsts politikas izmaiņas nodokļu jomā. Novadam nelabvēlīgas valsts politikas izmaiņas 

izglītības, sociālā un veselības aprūpes jomā. Dažādu novada teritoriju atšķirīga sociāli ekonomiskā vide, 

infrastruktūras sakārtotības pakāpe, kas būtiski ietekmē novada budžeta sadales principus, lai nodrošinātu 

visas teritorijas vienlīdzīgu un vienmērīgu attīstību. 

Mobilitāte – transports un IKT (Smart mobility - Transport and ICT) 

Stiprās puses: Novadu šķērso maģistrālie autoceļi un dzelzceļi, kā arī Eiropas nozīmes veloceliņš 

EuroVelo 10. Nodrošināta ērta satiksme uz Tukumu, Jūrmalu, Rīgu. Darbojas lidlauks – potenciāla 

starptautiskā lidosta. Darbojas Engures osta – jahtu osta un uz eksportu orientētu ražotņu atrašanās vieta. 

Visā teritorijā pieejami telekomunikāciju pakalpojumi.  

Vājās puses: Neapmierinošs pašvaldības īpašumā esošo ielu un ceļu stāvoklis, jo īpaši Lapmežciema 

pagastā. Nav sabiedriskā transporta satiksmes starp Enguri, Lapmežciemu un Smārdi. Engures ostas 

infrastruktūra ir sliktā tehniskā un estētiskā kvalitātē.  

Iespējas: Sakārtot infrastruktūru (ceļi, ielas, iekšpagalmi, komunālā saimniecība). Izveidot sabiedriskā 

transporta maršrutus starp Enguri, Lapmežciemu un Smārdi. Nepietiekams finansējums valsts 

infrastruktūras pilnveidošanai (maģistrālie autoceļi, dzelzceļš). Engures ostas konkurētspējas zudums ostas 

hidrotehnisko būvju sliktā stāvokļa dēļ. 

Draudi: Neatrisinātas valsts un reģionālās sociālās un ekonomiskās problēmas, kas rada tautsaimniecības 

attīstības nestabilitāti un iedzīvotāju neapmierinātību.  
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Vide, dabas resursi (Smart environment - Natural resources) 

Stiprās puses: Vairāk nekā pusi novada klāj neskarta un maz skarta dabas teritorija. Apskalo jūra – 

pievilcīgs rekreācijas resurss. Izveidotas centralizētās siltumapgādes sistēmas. Lapmežciemā pieejama 

dabasgāze no maģistrālā gāzes vada. 

Vājās puses: Engures notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas neatbilstošā vietā, ir nolietotas. Nav 

pieņemti saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu, nav informācijas, kā tiek apsaimniekota liela 

daļa novadā saražoto sadzīves atkritumu.  

Iespējas: Attīstīt dabas, kultūras un izglītojošā tūrisma piedāvājumu, infrastruktūru un mārketingu, tai 

skaitā EuroVelo 10 veloceliņu, jahtu tūrismu.  

Draudi: Dabas vērtību noplicināšana intensīvas saimnieciskās darbības, t.sk. tūrisma attīstības rezultātā.  

Jūras krasta izskalošanas procesa intensitātes pieaugums.  

Dzīvesveids, dzīves kvalitāte (Smart living - Quality of life) 

Stiprās puses: Novadā atrodas ziemas sporta veidiem piemēroti pauguri. Novadā atrodas vērtīgi un 

saistoši dabas un kultūras pieminekļi, tai skaitā pašvaldībai piederošais Šlokenbekas pils komplekss. 

Daudzveidīgs kultūrvēsturiskais mantojums. Pievilcīga dzīves vieta, ko apliecina pozitīvs migrācijas saldo.  

Sporta komplekss Lapmežciemā; Darbojas pansionāts „Rauda”, kas ļauj nodrošināt ilgstošas sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus uz vietas. Nodrošināta ģimenes ārstu pieejamība un neatliekamā 

medicīniskā palīdzība. Plašs kultūras un amatiermākslas, brīvā laika pavadīšanas iespēju piedāvājums.  

Vājās puses: Nav izstrādāta izglītības sektora attīstības politika un nav vienotas institūcijas, kas ar to 

nodarbotos. Pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas un dzīvokļi ir sliktā tehniskajā stāvoklī. 

Autostāvvietu un citas infrastruktūras trūkums kavē tūrisma attīstību. Nav izstrādāta tūrisma attīstības 

politika, nav institūcijas, kas ar to nodarbotos.  

Iespējas: Veidot kvalitatīvu, drošu un pievilcīgu dzīves vidi iedzīvotājiem. Paaugstināt esošo mājokļu 

kvalitāti, tos modernizējot, veicināt jaunu, pieejamu un kvalitatīvu mājokļu būvniecību un apsaimniekošanu. 

Aktīvāk izmantot pašvaldības īpašumā esošos kultūras pieminekļus, tai skaitā Šlokenbekas pils kompleksu. 

Pilnveidot sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu kvalitatīvas sniegšanas iespējas. Pilnveidot veselības 

aprūpes pakalpojumu pieejamību.  

Draudi: Nekontrolētas būvniecības rezultātā tiek norobežota pieeja jūrai, mazinot novada kā rekreācijas 

vietas pievilcību. 

GARKALNES novads 

Garkalnes novads ir Rīgas kaimiņu pašvaldība virzienā uz ZA, nozīmīga pašvaldība Rīgas 

aglomerācijā. Novada teritorijas platība ir 152,4 km2, kopējais iedzīvotāju skaits uz 2014.g. sākumu 

reģistrēts 7895, bet iedzīvotāju blīvums – 51,80 cilvēku / km2. Vienīgā novadu veidojošā teritoriālā vienība 

ir Garkalnes pagasts, bet novada administratīvais centrs – Berģi. Garkalnes novadu teritoriāli sadala valsts 

nozīmes autoceļš Rīga - Pleskava un Rīgas - Lugažu dzelzceļa līnija. Garkalnes novads un pagasts sastāv 
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no 13 apdzīvotām vietām, kam nav noteikt ciemu statuss: Garkalne, Langstiņi, Upesciems, Berģi, 

Baltezers, Priedkalne, Bukulti, Amatnieki, Suži, Skuķīši, Sunīši, Makstenieki un Priežlejas un zīmīgs, ka tajā 

nav skaidri noteiktas centram raksturīgās, savā ziņā dominējošās teritorijas. Novads robežojas ar 7 

pašvaldībām - Rīgas un Vangažu pilsētām, Stopiņu, Ropažu, Inčukalna, Ādažu un Carnikavas novadiem.  

Teritorijas telpiskās struktūras attīstību galvenokārt pastāvīgi ietekmējis teritorijas mežainums un 

daļai mežu noteiktais statuss, kā Rīgas zaļās (piepilsētas) zonas mežiem. Kā nozīmīgas ietekmes 

struktūras attīstībā minamas arī iekšzemes ūdeņi un piepilsētas novietojums. Novada teritorija, kā 

visizteiktākā Pierīga ir ar Rīgu cieši saistīta telpa. Ārpus Rīgas administratīvajām robežām Pierīgas 

pašvaldībās tiek turpināta pilsētas apbūve un infrastruktūra, paplašinot Rīgu, bet diemžēl neatslogojot 

Latvijas mērogam lielās pilsētas visu līmeņu funkcijas, drīzāk balsta attīstību uz Rīgas ekonomisko 

aktivitāšu rēķina. 

Ekonomiskā konkurētspēja (Smart economy – competitiveness) 

Stiprās puses: Augsts pašvaldības ienākumu apjoms rada būtiskas priekšrocības, salīdzinoši gan ar 

galvaspilsētu, gan pārējām Pierīgas pašvaldībām. Zems bezdarba līmenis (3,32%). 

Vājās puses: Nesamērīgs iedzīvotāju ienākuma nodokļu apjoms pašvaldības budžetā, salīdzinot ar 

novadā reģistrēto tirgus sektora statistikas vienību skaitu. Lielākā daļa darbspējīgo iedzīvotāju strādā Rīgā, 

darba iespējas novadā ilgstoši nepalielinās. 

Iespējas: Teritoriāli plašie meži veido nozīmīgu resursu gan vietējo, gan kaimiņu pašvaldību iedzīvotāju 

rekreācijas iespēju attīstībai – novada specializācijas virzienam. Radošo industriju piesaiste, 

uzņēmējdarbības virzienu daudzveidošana. 

Draudi: Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai galvaspilsētā, būtiskas sekas izjutīs arī Garkalnes 

pašvaldībā.  

Sociālais un cilvēkkapitāls (Smart people - Social and Human Capital) 

Stiprās puses: Situācijā, kad valstī iedzīvotāju skaits samazinās un dabiskais pieaugums ilgstoši ir 

negatīvs, pozitīva migrācijas saldo ietekmē Garkalnes novada demogrāfiskie rādītāji ir augstāki nekā lielā 

daļā Pierīgas pašvaldību un iedzīvotāju skaits turpina pieaugt. Pēc iedzīvotāju īpatsvara ar augstāko un 

vidējo izglītību, novads ir otrajā augtākajā pozīcijā reģionā. Salīdzinoši zema demogrāfiskā slodze. Novadā 

darbojas divas pamatskolas, kurās mācās apmēram 20% skolēnu no kaimiņu pašvaldībām. Sākumskolas 

klases atrodas vēsturiskās Berģu muižas dzīvojamā ēkā. 

Vājās puses: Pirmskolas izglītības iestādes ir tikai divos ciemos – Garkalnē un Langstiņos. Novadā 

neesošs speciāls kultūras pasākumu centrs, mazina pasākumu intensitāti un ciemos dzīvojošās 

sabiedrības mijiedarbību un vienotību. Viena no augstākajām vēlētāju aktivitātēm reģionā Pašvaldību 

vēlēšanās (2013), bet viena no zemākajām reģionā LR Saeimas vēlēšanās (2014). 

Iespējas: Aktīva iedzīvotāju līdzdalība sabiedriskajā dzīvē. Radošo industriju attīstību veicinoši 

mūžizglītības un kultūras pasākumi, iedzīvotāju kreativitātes un elastīguma attīstībai. 
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Draudi: Novada kā guļamrajona progresējoša attīstība, trūkst iniciatīvu vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju, 

sabiedrisko organizāciju vidū. 

Pārvaldība, līdzdalība (Smart governance - Participation) 

Stiprās puses: Apstiprinot Garkalnes novada telpiskās attīstības stratēģiju 2008.-2030.gadam, kurā 

samērā detalizēti veikta novada teritorijas, tā ainavu vērtību izklāsts un analīze, pašvaldība apņēmusies 

novada attīstības procesos respektēt, saglabāt un attīstīt tā vērtības. 

Vājās puses: Novada dome atrodas Rīgas pilsētas teritorijā. Vienotas, līdzsvarotas attīstības trūkums 

novada apdzīvoto vietu starpā. Salīdzinoši augsts nepilsoņu īpatsvars (11%).  

Iespējas: Attīstot vietējo ekonomiku, ceļot iedzīvotāju kvalifikācijas līmeni, kreativitāti, attīstīt 

pašfunkcionējošas pašvaldības kvalitātes. Novada teritorijā lielu īpatsvaru veido augstvērtīgas īpaši 

aizsargājamas dabas teritorijas, kas pie nosacījuma, ka tiek pārvaldītas ar saudzējošu attieksmi un dabai 

draudzīgu pārvaldību (saimniekošanu), ir attīstību veicinošs faktors. 

Draudi: Rīgas pilsētas interešu pārsvars attīstības plānošanā. Sabiedrības sašķeltība izklaidus tipa 

apdzīvojuma un atšķirīgas etniskās piederības ietekmē. 

Mobilitāte – transports un IKT (Smart mobility - Transport and ICT) 

Stiprās puses: Novadā ir attīstīts ceļu tīkls. Novada teritoriju šķērso divas starptautiskās automaģistrāles 

Rīga – Pleskava un Tallina – Rīga – Viļņa, vairāki valsts nozīmes ceļi un ir plaši izvērsts pašvaldības ceļu 

un apdzīvoto vietu ielu tīkls, no kura lielākā daļa ir asfaltēta. Sasniedzamībai ar sabiedrisko transportu 

novads iekļaujas kopējā Rīgas un Rīgas rajona sabiedriskā transporta sistēmā. Satiksmi nodrošina 

dzelzceļš un vairāk nekā desmit dažādu virzienu autobusu satiksmes maršruti. Visā novada teritorijā ir 

nodrošināta pieeja informācijas un telekomunikāciju pakalpojumiem, tai skaitā Internetam. 

Vājās puses: Trūkst iekšējos novada centrus savienojošo maršrutu. 

Iespējas: Turpināt attīstīt transporta un IKT infrastruktūras un pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 

sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām. 

Draudi: Nespēja vienoties, līdzsvarot intereses novada iekšienē un ar kaimiņu pašvaldībām. 

Vide, dabas resursi (Smart environment - Natural resources) 

Stiprās puses: Garkalnes novada sevišķi nozīmīga vērtība ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas 

iekļautas Natura 2000 tīklā. Lielāko daļu no novada teritorijas aizņem meži (70%), lauksaimniecības un 

ūdeņu teritorijas kopā vēl (15%), daudz rekreācijai piemērotu teritoriju, apdzīvotās vietas teritoriāli ir 

nelielas ar zemu apbūves blīvumu. Garkalnes novada Maltuves purva lielāko daļu aizņem dabiski augstā 

purva biotopi, kas atbilst Eiropas Savienībā aizsargājamam biotopam 7110 - Neskarti augstie purvi. 

Vājās puses: Progresē mazo upju ieleju aizaugšana ar krūmiem, kā arī upju ieleju pārveide par urbāno 

ainavu, mazinoties upju ainavu vērtībām. 

Iespējas: Daļa no urbānajām novada ainavām veidojas vēsturiskās vietās (muižu centri, senākās 

apdzīvotās vietas), daļa – izteikti gar ceļiem, daļa – kādreizējo dārzkopības sabiedrību vietās (Makstenieki, 
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Suži, Skuķīši), bet jauna urbānā ainava veidojas ap Upesciema dīķiem – būtiski šo iezīmi izmantot ciemu 

identitātes stiprināšanā, ciemu saturiskā tēla un ainavu attīstību balstot to identitāšu iezīmēs. 

Draudi: Pārmērīga antropogēnā slodze dabas (mežu) teritorijām. Nekontrolēta ciemu urbanizācija. 

Dzīvesveids, dzīves kvalitāte (Smart living - Quality of life) 

Stiprās puses: Novada apdzīvotās vietas atrodas atstatus, bet samērā līdzīgi apdzīvoti, salīdzinoši netālu 

viens no otra, ir trīs: Berģi, Upesciems un Langstiņi, bet ievērojami attālāk ir visapdzīvotākais Garkalnes 

ciems, kurā galvenokārt nodrošināti visi sabiedriskie pakalpojumi, daļa no tiem (pamatpakalpojumi) ir 

pieejami arī Rīgas pierobežas daļā, dalīti uz trim iepriekš minētajiem. Lai arī Garkalnes novadā nav 

speciālu būvju kultūras pasākumiem, tie notiek vairākās sabiedriskās ēkās, kas pamatā kalpo citām 

vajadzībām, tādējādi arī ietaupot resursus. 

Vājās puses: Garkalnes novada teritorijā 20.gs. 90tajos gados bijusi raksturīga tikai vienas apdzīvoto vietu 

funkcijas – dzīvojamās attīstīšana, neveicot ciematu inženiertehnisko tīklu un pakalpojumu (iestādes, 

uzņēmumi) pieejamību un attīstību. 

Iespējas: Nodrošināt novada apdzīvoto vietu infrastruktūras, publiskās ārtelpas labiekārtojuma, dabas 

teritoriju vienlīdzīgu, līdzsvarotu apsaimniekošanu un attīstību. 

Draudi: Nekustamo īpašumu izpārdošana ārvalstu pilsoņiem. Straujas un nekontrolētas attīstības rezultātā 

var tikt zaudētas novada unikālās, saudzējamās vērtības, pašreizējā dzīvesvides un dzīves kvalitāte. 

IKŠĶILES novads 

Ikšķiles novads ir Rīgas aglomerācijā ietilpstoša pašvaldība ar nozīmīgu kultūrvēsturi, simboliem un 

ainavas vērtībām. Ikšķiles novads ir viena no vissenāk apdzīvotajām teritorijām un Viens no pirmajiem 

novadiem Latvijā. Tā pirmsākumi saistās ar 1997.gadu, apvienojoties Ikšķiles pilsētai ar Tīnūžu pagastu. 

Novada teritorijas platība ir 130,6 km2, iedzīvotāju skaits – 9231, un samērā augsts iedzīvotāju blīvums - 

70,68 cilvēki / km2. Novada administratīvais centrs ir Ikšķiles pilsēta, 25 km attālumā no Rīgas, 7 km 

attālumā no Ogres un 11 km attālumā no Salaspils. Teritoriālās vienības ir Ikšķiles pilsēta ar lauku teritoriju, 

kur ietilpst Tīnūžu pagasts ar Tīnūžiem. Novads robežojas ar Ķeguma, Ķekavas, Salaspils, Ropažu un 

Ogres pašvaldībām. 

 Novada attīstības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu ekonomisko attīstību, iedzīvotāju labklājību, vides 

kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu. Ikšķile ir viena no izteiktajā Pierīgas pašvaldībām, ar ciešām 

funkcionālajām saitēm ar Rīgu, bet vietējā līmenī papildus uzmanību velta sporta aktivitātēm. 

Ekonomiskā konkurētspēja (Smart economy – competitiveness) 

Stiprās puses: Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis. Augsti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 

pašvaldības budžetā, līdz ar ko arī novads ir viens no bagātākajiem Latvijā un maksātājs pašvaldību 

izlīdzināšanas fondā. Novadā ir attīstīta vietēja mēroga uzņēmējdarbība vietējam tirgum. Daži spēcīgi un 

aktīvi tūrisma uzņēmēji. Zems bezdarba līmenis (3,31) – ceturtais labākais rādītājs reģionā. Ir vairāki 

lauksaimnieciskās pārstrādes uzņēmumi, kas nodarbojas ar graudkopību un lopkopību. Lauksaimniecības 
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zemju izmantošanu var raksturot kā daudzveidīgu, ir izplatīta lauksaimnieciskās produkcijas pārstrāde, 

sakņkopība, tūrisms, amatniecība un pakalpojumu sniegšana. 

Vājās puses: Ražošanas bāze un infrastruktūra ir vāji attīstīta. Ražošanai esošā materiāltehniskā bāze ir 

novecojusi. Brīvā darbaspēka piedāvājums neatbilst komersantu prasībām. Salīdzinoši mazs novadā 

reģistrēto ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību skaits. 

Iespējas: Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, izmantojot vidēji lielas un tīras tehnoloģijas ražošanas 

attīstībai. Veicināt lauksaimniecisko un pārtikas produktu ražošanu. 

Draudi: Augsta konkurence Pierīgas pašvaldību starpā. Ciešās atkarības no ekonomiskās situācijas Rīgā 

paaugstināšanās. Kultūras nozares sniegto pakalpojumu zems pieprasījums neattaisno pašvaldības 

attīstīto ekonomisko specializāciju. 

Sociālais un cilvēkkapitāls (Smart people - Social and Human Capital) 

Stiprās puses: Stabils, pieaugošs iedzīvotāju skaits novadā. Daudzu radošu cilvēku dzīvesvieta. Augsts 

novada iedzīvotāju īpatsvars ar iegūtu vidējo un augstāko izglītību. 

Vājās puses: Salīdzinoši augsts vecāka gadagājuma un pirms darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars, 

līdz ar ko novadam ir otrais visaugtākais demogrāfiskās slodzes līmenis reģionā. 

Iespējas: Veicināt cilvēkresursu attīstību, kreativitātes un elastīguma attīstību. Attīstīt mūžizglītības 

iespējas un kvalitāti. Biznesa tūrisma attīstība. 

Draudi: Novada iedzīvotāju nevienlīdzīga vecumu struktūra, sabiedrības novecošanās. 

Pārvaldība, līdzdalība (Smart governance - Participation) 

Stiprās puses: Vieni no augstākajiem vēlētāju aktivitātes rādītājiem reģionā, visaugstākais rādītājs Eiropas 

Parlamenta vēlēšanās (2014). Zems nepilsoņu īpatsvars. 

Vājās puses: Maz novada tēla popularizēšanas pasākumu.  

Iespējas: Popularizēt novada tēlu. Veicināt sadarbību ar sociāliem partneriem, kaimiņu pašvaldībām. 

Draudi: Grūtības interešu saskaņošanā vietējā līmenī, ar kaimiņu pašvaldībām. 

Mobilitāte – transports un IKT (Smart mobility - Transport and ICT) 

Stiprās puses: Iedzīvotājiem ir pieejama ērta satiksme ar Rīgu, Ogri un citām pilsētām. Laba transporta 

infrastruktūra (valsts galvenais autoceļš Rīga – Daugavpils un dzelzceļa līnija Ogres – Ulbrokas ceļš ar 

atzarojumu uz Ikšķili un Ropažiem, Rīgas apvedceļa, mazās aviācijas lidlauks). 

Vājās puses: Novadā ir apmierinošs sakaru, interneta un TV pakalpojumu nodrošinājums. 

Iespējas: Sakārtot un uzlabot esošo infrastruktūru. Veloceliņu izbūve 

Draudi: Mūsdienu prasībām nepietiekami attīstīta IKT pakalpojumu kvalitāte mazina novada darba un 

atpūtas vides pievilcību. 

Vide, dabas resursi (Smart environment - Natural resources) 

Stiprās puses: Novadā ir bagātīgi dabas resursi - Daugavas un Rīgas HES ūdenskrātuve, Mazā Jugla, 

meži, smilts, grants, dolomīta atradnes, dabas parks, Natura 2000 teritorija, „Ogres zilie kalni”, 
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lauksaimniecības zemes. Sv. Meinarda sala – unikāls kultūrvēsturiskais mantojums, kā arī Ikšķiles 

baznīcas drupas un citi valsts nozīmes kultūras pieminekļi. 

Vājās puses: Kādreiz novadā ir bijušas daudzas mazas upītes un strauti, taču visas ir tikušas regulētas un 

tagad pilda vairs tikai novadgrāvju funkcijas. 

Iespējas: Veidot zaļo ciemu struktūru apgādē ar resursiem, tajā skaitā vietējiem atjaunojamajiem 

energoresursiem. 

Draudi: Vides ekoloģisko un estētisko vērtību noplicināšana. Kultūras mantojuma vērtību pasīva kopšana, 

aizsardzība, attīstība. Ilgtspējīgu risinājumu neizmantošana labiekārtojot privāto un publisko telpu vidi, 

attīstot infrastruktūru (siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija u.c.) 

Dzīvesveids, dzīves kvalitāte (Smart living - Quality of life) 

Stiprās puses: Iedzīvotājiem ir pieejams pamatpakalpojumu klāsts – izglītība, kultūra, sports, veselība, 

sociālā aprūpe. Novads ir pievilcīgs aktīvai atpūtai, un tā resursi ir nozīmīgi iedzīvotāju un kaimiņu teritoriju 

iedzīvotāju atpūtas vajadzībām. Mazpilsētas atmosfēra. 

Vājās puses: Specializēti pakalpojumi ir pieejami tuvākajos lielākajos attīstības centros – Rīgā, Salaspilī 

un Ogrē. Lielo attīstības centru tuvums un novada mazais iedzīvotāju skaits rada nepietiekamu 

ekonomisko pamatojumu plašāka un daudzveidīgāka pamatpakalpojumu klāsta attīstībai. Nepārdomāta 

privātmāju ciematu attīstība. Informācijas trūkums (novada tūrisma bukleti, kartes). Vāji attīstīta tūrismam 

nepieciešamās infrastruktūras kvalitāte un kvantitāte (norādes, stāvlaukumi, tualetes). 

Iespējas: Pilnveidot un dažādot tūrisma piedāvājumu, izmantojot dabas resursu un kultūrvēsturiskā 

mantojuma izmantošanas iespējas. Attīstīt lauku tūrisma piedāvājumu un veidot inovatīvus, kvalitatīvus, 

konkurētspējīgus pakalpojumus un tūrisma objektus. 

Draudi: Iedzīvotāju blīvuma strauja paaugstināšanās, vides ekoloģisko un estētisko vērtību noplicināšana. 

Kultūras mantojuma vērtību pasīva kopšana, aizsardzība, attīstība. 

Principiāli līdzvērtīgs novērtējums kā iepriekš novērtētajām pašvaldībām, ar analogu pieeju veikts arī 

Inčukalna, Jaunpils, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, Mārupes, 

Ogres, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Stopiņu un Tukuma novadu 

pašvaldībām. Savukārt šī novērtējuma rezultāti ir apkopoti pētījuma 3.3. apakšnodaļas sadaļā - Rīgas 

plānošanas reģiona pašvaldību stipro un vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējuma kopsavilkums. 

3.3. Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību teritoriju klasifikācija pēc statistiskiem rādītājiem, 

vieduma kritērijiem un funkcionālajām saitēm 

Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību teritoriju klasifikācija izstrādāta apkopojot šī pētījuma ietvaros 

veikto pašvaldību individuālo un savstarpēji salīdzinošo novērtējumu rezultātus (skat. 3.1. un 3.2. 

apakšnodaļas). Līdz ar to reģiona pašvaldību teritoriju klasifikācija izstrādāta un kartogrāfiski attēlota trīs 

variantos, klasificējot pašvaldības pēc: 

1) pašvaldību attīstības pamatrādītājiem,  
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2) pašvaldību stiprajām pusēm un iespējām caur viedas attīstības kritērijiem,  

3) Rīgas aglomerācijas un reģiona nozīmes attīstības centru saistītajām telpām. 

Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību teritoriju klasifikācija pēc attīstības pamatrādītājiem 

(CSP, PMLP, VRAA dati, 2012.-2014.gads12) 

Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību teritoriju pirmā klasifikācija veikta apkopojot pētījuma ietvaros 

veikto statistisko datu analīzi (3.1.apakšnodaļa). Apkopojot Rīgas plānošanas reģiona 2 republikas pilsētu 

un 28 novadu attīstības pamatrādītājus - kopumā 9 rādītājus par katru pašvaldību. 

Teritoriju klasifikācijai tiek izmantoti pašvaldību attīstības pamatrādītāju statistiskie dati, pašvaldības 

ranžējot reģiona līmeni - sastādot pašvaldību rangu no augstākā līdz zemākajam rādītājiem. Situācijas 

attēlošanai, iesākumā tiek sagatavots reģiona pašvaldību rangs atsevišķi par katru rādītāju (tabulas Nr. 4 

līdz 6 pētījuma apakšnodaļā 3.1.), bet noslēgumā, katras pašvaldības ranga pozīcijas summētas un 

izdalītas uz 9 rādītājiem, tā nosakot katras pašvaldības vidējo pozīciju un iegūstot reģiona pašvaldību 

rangu pēc attīstības pamatrādītājiem. Tā rezultātā pēc attīstības pamatrādītāju vidējā ranga reģiona līmenī 

iezīmējas septiņas grupas, savā ziņā akcentējot priviliģētākas un mazāk priviliģētākas reģiona pašvaldības. 

Turklāt, izveidojušās grupas ir lielā mērā cieši saistītas ar to atrašanās vietu attiecībā pret reģiona centru un 

nozīmīgiem transporta koridoriem, neapbūvēto un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju īpatsvaru.  

Rangos līdzīgo pozīciju un teritoriālo kaimiņu grupas: 

1) Tiešā Pierīga – Garkalnes, Mārupes, Ādažu, Babītes, Stopiņu novadi 

2) Pierīgas tuviene – Ķekavas, Ikšķiles, Salaspils, Ropažu, Olaines, Baldones novadi 

3) Rīga un centrālās piekrastes pašvaldības – Jūrmala, Carnikava un Saulkrasti 

4) Siguldas novads un tā kaimiņu pašvaldības – Inčukalna, Krimuldas un Sējas novadi 

5) Ogres novads un tā kaimiņu pašvaldības – Lielvārdes, Ķeguma un Mālpils novadi 

6) Tukuma novads un tā kaimiņu pašvaldības – Jaunpils, Kandavas un Engures novadi 

7) Limbažu novads un tā kaimiņu pašvaldības – Salacgrīvas un Alojas novadi 

Reģiona pašvaldību pozīcijas vidējā rangā attēlotas 13.attēlā, tā attēlojot situācijas pamatojumu 

sasaistē ar pašvaldību ģeogrāfisko novietojumu un attīstību ietekmējošiem arējiem faktoriem. Tā 

saucamajām līderpašvaldībām (1.-2. grupa), kā izteiktajām Pierīgas pašvaldībām raksturīgi pozitīvi rādītāji 

iedzīvotāju skaita izmaiņu datos, bezdarba līmeņa un ienākumu nodokļa ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju 

pašvaldību budžetos. Savukārt zemāki rādītāji iedzīvotāju blīvuma, iedzīvotāju īpatsvara darbspējas 

vecuma grupā un būtiski mazāks ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistisko vienību skaits.  

Situācija ataino nozīmīgu viedu attīstību kavējošu faktoru – augsts centralizācijas līmenis, 

                                                 
12

 Plānošanas reģionu, republikas pilsētu un novadu attīstības pamatrādītāji (VARAM, 2014). 
Piezīmes. Iedzīvotāju blīvums un izmaiņas, demogrāfiskā slodze un iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām – PMLP 
dati. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldību budžetā – VRAA aprēķini, izmantojot Valsts kases 2012.gada 
decembra mēneša datus un PMLP datus. Bezdarba līmenis – VRAA aprēķini, izmantojot NVA un PMLP datus, bet 
ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības – VRAA aprēķini, izmantojot CSP un PMLP datus. 
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galvaspilsētu neatslogojoša metropoles telpa bez sava ekonomiskā pamata – guļamrajoni, kas izmanto 

galvaspilsētas infrastruktūru un pakalpojumus, patērēto samērīgi neatgriež Rīgas pilsētai iemaksāto 

nodokļu veidā, bet neadekvātā apmērā Pierīgas pašvaldībām. Šāda situācija lielā mērā attīstījusies Rīgas 

un Pierīgas pašvaldību sadarbības trūkuma dēļ, bet pavisam noteikti ir risināma plānveidīgas un 

nepārtrauktas sadarbības ceļā, veidojot Pierīgas pašvaldību ekonomisko bāzi – darbavietas, kā arī atslogot 

galvaspilsētu, pārņemot daļu citu Rīgas pašvaldības pārziņā esošu valsts vai pašvaldību funkciju izpildi. 

Atslogojot Rīgas pilsētas infrastruktūras noslodzi, samazinātos arī to uzturēšanas, atjaunošanas izmaksas, 

radot iespēju galvaspilsētas iedzīvotāju dzīvesvides kvalitātes uzlabošanai. 

Att. 13 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību teritoriju klasifikācija pēc attīstības pamatrādītājiem 

(1.pielikums) 

 

Apakšnodaļas turpinājumā pievienotas pētījuma autoru sagatavotas diagrammas, izvērtējot 

statistiskos datus, kuri ir nozīmīgi, ja vērtējam reģiona pašvaldības pēc viedu attīstību raksturojošiem 

kritērijiem, tādiem, ka izglītības (arī kvalifikācijas) līmenis, nepilsoņu skaits, vēlētāju aktivitāte Eiropas 

Parlamenta, LR Saeimas un pašvaldību vēlēšanās, ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistisko vienību 

skaits uz 1000 iedzīvotājiem un pašnodarbinātības līmenis. Šie rādītāji izvēlēti kā nozīmīgi, jo raksturo ne 

vien konkrētos kvantitatīvos rādītājus, bet arī pašvaldību iedzīvotāju īpašības (kvalitātes), kā arī 

uzņēmējdarbības vides attīstības labvēlīgumu.  
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Saprotams, ka analizējot un vērtējot vienu konkrētu pašvaldību, rādītāji vairāk jāvērtē kvalitatīvi, 

apzinot situāciju tiešā sadarbībā ar visām iesaistītajām pusēm - uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, 

pašvaldību, izglītības iestādēm, kultūras un sporta centriem utt., bet reģiona līmenī vispārīgai situācijas 

analīzei, izmantoti pieejamie kvantitatīvie rādītāji un tie salīdzināti pašvaldību starpā. 

Att.14 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības salīdzinoša diagramma pēc personu īpatsvara ar augstāko un 

vidējo izglītību iedzīvotāju grupā virs 15 gadu vecuma, % (CSP, 2012) 

 

Visās šīs apakšnodaļas diagrammās (no 14.attēla līdz 20.attēlam) ar sarkanu izceltas pēc konkrētā 

rādītāja vadošās pašvaldības, ar oranžu nākamās uzreiz pēc vadošajām, ar zaļu, vistuvāk vidējam 

rādītājam, ar zilu, nedaudz zem vidējā, bet ar pelēku krietni zem vidējā. Šeit uzrādītā statistiskā informācija, 

kopā ar pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos sniegto kvalitātes raksturojošo informāciju, 

izmantota arī pašvaldību izvērtējuma procesā, nosakot to stiprās un vājās puses (sk.3.2. apakšnodaļā). 
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Att.15 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības salīdzinoša diagramma pēc nepilsoņu īpatsvara iedzīvotāju 

kopskaitā, % (CSP, 2012) 

 

 

Att. 16 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības salīdzinoša diagramma pēc vēlētāju aktivitātes 

Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2014. gadā, % (CVK, 2014) 
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Att. 17 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības salīdzinoša diagramma pēc vēlētāju aktivitātes LR 12.Saeimas 

vēlēšanās 2014. gadā, % (CVK, 2014) 

 

 

Att. 18 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības salīdzinoša diagramma pēc vēlētāju aktivitātes Pašvaldību 

vēlēšanās 2014.gadā, % (CVK, 2014) 
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Att. 19 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības salīdzinoša diagramma pēc ekonomiski aktīvo tirgus sektora 

statistikas vienību skaita uz 1000 iedzīvotājiem, % (VRAA, 2012)13 

 

 

Att. 20 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības salīdzinoša diagramma pēc pašnodarbināto personu skaita 

īpatsvara pret kopējo vienību skaitu, % (VRAA, 2012) 

 

                                                 
13 Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības – VRAA aprēķini, izmantojot CSP un PMLP datus 
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Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību stipro un vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējuma 

kopsavilkums 

Iepriekš attēlotā statistiskā informācija, kopā ar pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentos sniegto kvalitātes raksturojošo informāciju, kas aprakstīta 3.2. apakšnodaļā - Rīgas 

plānošanas reģiona pašvaldību stipro un vājo pušu analīze pēc viedu attīstību raksturojošajiem kritērijiem, 

apkopota un tā rezultātā izstrādāta kopējo situāciju attēlojoša reģiona pašvaldību viedu attīstību 

raksturojošo raksturlielumu stipro, vājo pušu, iespēju un draudu kopsavilkuma kartoshēma (21.attēls). 

Att. 21 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību stipro un vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējuma 

kopsavilkuma kartoshēma pēc viedu attīstību raksturojošiem kritērijiem (2.pielikums) 

 

Tā kā katras pašvaldības 6 tematiskās SVID analīzes, izveidojušas uzskatāmu izteikti veiksmīgāku 

un vājāk attīstītu viedas attīstības raksturlielumu ainu par katru pašvaldību, tādējādi arī daļēji atsedzot to 

salīdzinošās priekšrocības, tika izstrādāta 21.attēlā redzamā kartoshēma, kurā ar spilgtākiem toņiem 

attēloti spēcīgākie un iespējām bagātākie pašvaldību viedas attīstības raksturlielumi, bet ar blāvāku – vājāk 

attīstītie un apdraudētākie, riskiem piesātinātākie raksturlielumi. Kartoshēmas labajā pusē rezultāti attēloti 

arī tabulas veidā pretī katrai pašvaldībai ar kartē izmatotajai krāsai analogu izceļot viedas attīstības 

raksturlielumus, kur vairāk dominējošas ir stiprās, kur vājās puses, kur iespējas un kur draudi. Piemēram, 

Rīgas pilsētas ekonomiskā konkurētspēja vairāk ietver stiprās puses, tādēļ tā atzīmēta pie stiprajām 

pusēm, savukārt vide, energoefektivitāte un dabas resursu apsaimniekošana, kā arī pārvaldība vairāk 
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ietver vājās puses un draudus, tādēļ tās atzīmētas, kā salīdzinoši vājākas puses, bet pie iespējām atzīmēta 

sabiedrība un mobilitāte, kas Rīgas pilsētai ir salīdzinoša ar iekšējiem un arējiem faktoriem saistīta 

priekšrocība. Savukārt kā drauds atzīmēta Vieda dzīvošana (dzīves kvalitāte), jo nereti tieši dzīvošanas 

apstākļu un kvalitātes dēļ rīdzinieki izvēlas iegādāties īpašumu ārpus Rīgas un pārcelties uz Pierīgas 

pašvaldībām, kas sevišķi raksturīgi jaunajām ģimenēm. 

Att.22 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību izvērtējuma rezultātā novērotās reģionā pastāvošās 
sakarības 

Soc & Mob  Ek Soc & Vide  Dzīv Soc & Pārv  Ek 

Soc & Pārv & Vide & Ek & Mob & Dzīv  Vieda attīstība 

Veicot pašvaldību izvērtējumu pēc viedu attīstību raksturojošiem kritērijiem novērojamas arī vairākas 

reģionā pastāvošas sakarības. Vairumam pašvaldību raksturīgs stipro pušu un iespēju augstāks īpatsvars 

pār vājām pusēm un draudiem raksturlielumos Viedi cilvēki (sociālais un cilvēkkapitāls), apvienojumā ar 

Vieda vide (energoefektivitāte, dabas resursi), kas rezultējas ar viedu dzīvošanu. Samērā bieža sakarība ir 

arī Viedi cilvēki, kopā ar Vieda mobilitāte (transports un IKT), kas rezultējas ar salīdzinoši spēcīgāk attīstītu 

Viedu ekonomiku (konkurētspēju), bet dažviet iezīmējas arī sakarība Viedi cilvēki apvienojumā ar Viedu 

pārvaldību (līdzdalību), kas arī rezultējas ar salīdzinoši labākiem sasniegumiem Viedā ekonomikā 

(konkurētspējā).  

Tomēr, lai sekmētu viedai attīstībai piedēvējamu un līdzsvarotu reģiona un tā pašvaldību attīstību, 

stipro pušu un iespēju īpatsvaram jābūt pārsvarā pār vājām pusēm un draudiem visos raksturlielumos, 

katrai pašvaldībai jāapzinās un jāizmanto tās salīdzinošās priekšrocības, jāīsteno kvalitatīva, produktīva un 

ilgtspējīga attīstība, reģionam jāpārrauga un jākoordinē reģiona pašvaldību sadarbība, lomu un funkciju 

dalījums, reģiona līmenī pārklājot visu pašpietiekamībai nepieciešamo pamata produktu un pakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti. 

Priekšrocības un ierobežojumi viedai attīstībai Rīgas Plānošanas reģionā - 
 Rīgas aglomerācijas funkcionālo saišu telpa, aglomerācijas robežu saistība ar ērtas transporta 

infrastruktūras pieejamību un kādreizējo administratīvo teritoriju – rajonu robežām 
 

Lai pamatotu un attēlotu reģiona pašreizējo situāciju un viedas attīstības īstenošanai būtisku aspektu 

ievērošanu, pētījuma ietvaros, papildus iepriekš veiktajam izvērtējumam un sniegtajiem rezultātiem, 

izstrādāta kartoshēma, kas attēlo reģiona teritoriālo dalījumu (Rīga, Pierīga, Piekraste un iekšzeme), 

kontekstā ar Rīgas aglomerācijas funkcionālo saišu telpu, aglomerācijas precizēto robežu14. Kartoshēmā 

redzams, ka Rīgas aglomerācijas robežas ir lielā mērā saistītas ar pieejamo autotransporta un dzelzceļa 

infrastruktūras pieejamību. Rīgas aglomerācija ir neformāla telpa bez vienotas pārvaldības institūcijas, kas 

                                                 
14

 Pēc pētījuma «Rīgas aglomerācijas robežu precizēšana», Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes 
zinātņu fakultātes Cilvēka ģeogrāfijas katedra, 2012 rezultātiem. 
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koordinētu tās attīstību, veicinātu un piedalītos telpā ietilpstošo pašvaldību sadarbībā, tā virzot 

līdzsvarotas, policentriskas attīstības īstenošanu. 

Att.23 Rīgas aglomerācijas funkcionālo saišu telpa, aglomerācijas robežu saistība ar ērtas 
transporta infrastruktūras pieejamību un kādreizējo administratīvo teritoriju – rajonu robežām 

(3.pielikums) 
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4. LABĀS PRAKSES PIEMĒRI 

4.1. Piemēru izvēles pamatojums 

3. uzdevums: Apzināt un analizēt citu valstu labās prakses piemērus vismaz 3 valstīs (Norvēģijā un 2 ES 

valstīs) par esošo šo valstu praksi (likumdošana, politikas, finanšu instrumenti), kas sekmīgi īsteno atbalsta 

pasākumus teritoriju viedai attīstībai. 

Lai izvairītos no metožu unifikācijas iespējas (jo "viens izmērs” neder visu teritoriju stratēģijām) un 

gūtu iespējami plašāku izpratni par viedas specializācijas Eiropas valstīs, pētījumā tiek izvēlētas 

a) viena no ES-15 dalībvalstīm 

b) viena no jaunajām dalībvalstīm.  

Kā galvenie pilsētu izvēles kritēriji noteikti:  

a) Zināšanās15 balstīta attīstība 

b) Augsti ar ĀTI saistītie rādītāji 

c) Uz reģionu orientēta mērķtiecīga politika 

d) vietas īpatnībās balstīta attīstība  

No vecām dalībvalstīm tika izvēlētas 

a) Norvēģija: 

b) - Beļģija: multietniska sabiedrība; tradicionāli ļoti augsts ĀTI indekss; attīstības stratēģijas balstītas uz 

novietni un kvalificētu darbaspēku  

valstis jauno dalībvalstu starpā  

c) - Polija: reģionorientētas attīstības stratēģijas; pēc ĀTI uzticības indeksa ir TOP20 valstu starpā (AT 

Kearney, 2013) 

Att. 24 Eiropas valstu viedas specializācijas klasifikācijas piemērs 

 

                                                 
15

 Knowledge based development  
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4.2. Viedas politikas īstenošana: labās prakses piemēri 

4.2.1.Hordalande, Norvēģija 

Hordalandes novads (galvaspilsēta Bergena, 480,000 iedzīvotāji), ir trešais visblīvāk apdzīvotaijs 

reģions Norvēģijā, kurā arī šodien  vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums. Novada apdzīvoto vietu 

struktūra ir līdzīga Rīgas plānošanas reģionam, ar galveno pilsētas centru - Bergenu, kurā dzīvo 260,000 

cilvēki, kas ir vairāk nekā 60% novada iedzīvotāju, un 32 mazpilsētu (līdz 20,000) pašvaldībām. 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas  viedās specializācijas platformas datiem, Hordalandes novadu 

raksturo novatoriskās   viedas prakses pielitošana ar rūpniecības produktiem un procesiem saistīto servisu  

jomā. Hordalandes ikdienu lielā mērā nosaka to atrašanas pie  jūras. Bergenas centrālā pozīcija 

Ziemeļjūras reģionā vēsturiski tika balstīta uz tirdzniecības un uzņēmēju, īpaši Hanzas savienības, 

dabības.  Šodien Hordalande ir vadošais reģions zvejniecības, akvakultūras, kuģniecības, jūras tehnoloģiju, 

tūrisma, naftas un gāzes eksporta jomās. Hordalande ir zināma kā līderis  modernā akvakultūrā, ka arī lašu 

un foreļu audzēšanā. Novadam ir unikālā vieta Norvēģijas enerģētikas tirgū: četras piektdaļas no 

Norvēģijas naftas un gāzes nāk no Hordalandes piekrastes ražošanas laukiem. Dabas gāze no Trolles 

lauka  - lielākā jūras gāzes rezervuāra Eiropā -  tiek apstrādāta Kollsnesē (Øygarden) un tiek eksportēta pa 

gāzes pārvadu uz Eiropu. 

Vadošo industriju jomas tiek apgādātas ar pašmāju augstākās klases pētniecību un speciālistiem, 

ko nodrošina integrēta augstskolu specializācija, kur pārstāvētas visas tautsaimniecībai nepieciešamas 

jomas. Tā, ar jūru saistīto pētniecību un attiecīgo speciālistu izglītību nodrošina Jūras institūts, Norvēģijas 

zemūdens tehnoloģiju centrs (Falck NUTEC) un Jūrniecības akadēmija. Salīdzinoši nelielā (pat Latvijas 

mēroga) pilsēta nosaukta par Eiropas vadošo centru jūrniecības uzņēmējdarbībā un jūras pētniecībā.  

Bergenas pilsēta atrodas Bergenas Universitāte (UIB) un vairākas pazīstamās izglītības iestādes, cita 

starpā Chr. Michelsen institūts (CMI), lielākais attīstības pētījumu centrs Skandināvijā.  

 

Att.24 Bergenas ostas daļa piekrastes ūdeņos                     Att.25  Zivju ferma  

 
Neskatoties uz salīdzinoši pieticīgiem apstākļiem lauksaimniecības attīstībai, Hordlandes novads ir lielākais 

augļu piegādātais valstī.  
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Tūrisms, lielākoties saistīts ar dabas mantojumu – ainaviski vienreizējām salām, fjordu stāvām klinšu 

nogāzēm, majestātiskiem ūdenskritumiem, kalnu plato, ledājiem un auglīgām ielejām - ilgu laiku ir svarīgs 

reģionālās attīstības veicinātājs. Tūrisma, dabas aizsardzības ( Hordlandē ir vairāk nekā 100 dabas parku) 

un plānošanas savstarpēja sasaistē ir viens no reģiona viedas attīstības priekšnoteikumiem.  

 

4.2.2. Bergena  

Bergena ir otra lielākā pilsēta Norvēģijā, neoficiāli atzīta par "piekrastes Capital" valstī. Bijušās ostas 

teritorijas promenādes, Hanzas piestātne ir uzskaitīti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Pilētai 

raksturīgo vēsturisko koka ēku matojums joprojām ir kā piemineklis darbībām Hanzas savienības 

laikmetam. No Edvarda Grīga laikiem Bergena saglāba līdera pozīcijas kā viena no Skandināvijas 

dinamiskākām kultūras pilsētām, ar savu starptautisko festivālu, slaveno simfonisko orķestri, mūzikas, 

baleta, teātra un citiem dzīvi kultūras dzīves pasākumiem. Ar savu moderno, efektīvo lielpilsētas iezīmēm 

un vēsturiska mantojuma gleznaino līdzi pastāvēšanu, un kā vārti uz fjordiem, Bergena ir iecienīta kruīzu 

kuģu pieturvieta un daudzo kongresu un konferenču mājvieta. 

Att. 26  Hardangerfjord                               Att. 27  Bergenas pilsētas vēsturiskā piekrastes ainava 

 

Taču dabas ainaviskās un ekonomiskās bagātības nav vienīgais (un nebūt ne galvenais) Bergenas 

veiksmes stāsta priekšnosacījums. Tās pamatā ir viedas attīstības principu mērķtiecīga īstenošana. Viena 

no stiprākām „gudrības” līnijām ir vieda pārvaldība. Tā īstenojās novada Padomes vispusīgā un tāpēc 

auglīgā sadarbībā ar 33 reģiona pašvaldībām. Iespaidīgs plānošanas dokumentu klāsts atspoguļo politisko 

gribu sistemātiski virzīt attīstību. Ne tikai  Reģionālās attīstības, bet arī speciālās nozaru stratēģijas ir 

izstrādātas, lai stiprinātu novada ekonomiskās kompetences, veidojot specializāciju un sadarbības tīkojumu 

(Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017), lai līdzsvarotu vietējo centru attīstību (Fylkesdelplan 

forsenterstruktur og lokalisering av pakalpojums og Handel, 2002), ainavu aizsardzības plānu (Landskap es 

Kommunal planlegging , 2010) un nesen izstrādāto klimata  plānu (Klimaplan par Hordaland 2014-2030 ). 
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Att.28  Tūristu informācijas centrs Zivju tirgū                 Att. 29   Ole Bulls laukums  

 

 

Pēdējo 15 gadu laikā, reģions daudz iegulda jaunās infrastruktūrās attīstībā, īpaši uzsverot dabas veidoto 

barjeru pārvarēšanu. Bergenas pilsētas viedās attīstības viena no stiprākām iezīmēm noteikti ir jūtīga 

mūsdienu arhitektūras integrācija trauslā kultūrvēsturiskā pilsētas audumā. Pārveidojot 1990-1993. gados 

ceļa krustojumā par Ole Bulls laukumu, pilsēta iezīmēja sākumu publiskās ārtelpas kompleksās 

revitalizācijas politiku.  

Att. 30 Bergenas pilsētas jaunais kultūras centrs  

 
 

4.2.3. Ģentes reģions, Flandrija, Beļģija 

Ģentes reģions (500.000 iedzīvotāju) atrodas krustojumā E17 (Roterdama, Lille, Parīze) un E40 

(Kalē tunelis) un nedaudz uz rietumiem no ass Amsterdama-Roterdama-Antverpene-Brisele-Parīze. 

Lielākā pilsēta ir Ģente (250.000 iedz.). 

Krīzes periodā 2007-2011, Flandrija un Ģentes reģions ir saglabājušas savas pozīcijas. Tā saukto 

"etalona-reģionu" starpā Flandrija paradīja 3. ātrāko izaugsmi ar Ģentes reģiona palīdzību, kurā IKP uz 

vienu iedzīvotāju sasniedza € 30,600 (2011). 

Ģentes reģions ir izstrādājis "pētniecības un attīstības" vienības, sagrupējot galvenās ekonomikas 

specializācijas (biotehnoloģija, uzturs, puķkopība, medicīnas tehnoloģijas, mikro-elektronikas, IKT, 
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metalurģija) ar augstskolām, akadēmijām un attiecīgām institūcijām. Tika izveidoti inkubācijas centri, 

piemēram, iCUBES (platjoslas) un TIO tekstila inkubācijas centru 

Reģionālā līmenī reģionālais sociālo un ekonomisko konsultāciju komiteja (RESOC) apvieno 

galvenās ieinteresētās puses: uzņēmējus un darba devējus, arodbiedrības, valsts iestādes un partnerus, 

kas specializējās ilgtspējīgā attīstībā. Komiteja konsultē par sociālekonomiskās attīs’tibas jautājumiem un ir 

atbildīga par reģionālā pakta (Streekpact) izstrādi. Pakts atspoguļo reģionālo sociāli ekonomiskāt attīs’tibas 

redzējumu, un tiek apstiprināts politiskās valdījuma laika posmam (6 gadi).Galvenais mērķis ir apvienot 

visas ieinteresētās puses šajā reģionā un realizēt integrēto rīcību programmu. Sociālo dimensiju pārklāj 

daudzveidīgās stratēģijas, kuru mērķis palīdzēt maznodrošinātajiem darba meklētājiem, tādiem kā 

imigranti, cilvēki gados (50 +), cilvēki ar nelielu izglītības vai fizisku ierobežojumu. RESOC uzsāk un 

atbalsta projektus, tādus kā DC troksni (tā ietekme uz demogrāfiskām izmaiņām), ziedu reģions (reģionālā 

dārzkopības zīmološana), HR Unltd un iAge (izglītība, IKT apmācība, 50+ integrācija), aprūpes (Domotics, 

savieno aprūpes nozari ar jaunajām tehnoloģijām), Talent Trotter (kompetences pārvaldības) un A-label 

(iesaistot 60+ pieredzi).  

Ģentes pilsēta  

Policentrisko reģiona struktūru veido vidēja lieluma (3) un mazās (6) pašvaldībās. Ģente, ar saviem 

50.000 studentiem, ir dzīva, kultūrvēsturiski bagāta pilsēta un pilsētas tūrisma galamērķis. Tā  ir slavena ar 

savu mobilitāti, publiskās ārtelpas augstās  dzīves kvalitātes politiku. 

Viedo vidēja lieluma Eiropas pilsētu klasifikators (Smart City Ranking) ierindo Ģenti 16. jā vietā, 

augsti vērtējot 4 no 6 vieduma pozīcijām (Reģionālo zinātņu Vīnes Universitātes Tehnoloģiju centrs, 2007. 

gadā). Ģentes ostai nesen tika piešķirts Beļģijas ilgtspējīgākās ostas tituls. Tā ir 3. lielākā osta Beļģijā ar 27 

miljoniem tonnu krāvu apgrozību pa jūru un 23 miljonu tonnu, izmantojot iekšzemes transportu. Tomēr 32 

km garā ostas zonā vēl joprojām darbojas tradicionālās rūpniecības nozares tādas  kā metalurģija (Arcelor-

Mittal) un auto komplektācijai (Volvo Cars). 

 

Att.31 Ģente, pilsētas krastmalas                                           Att. 32   Ziedu festivāls 
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Izstrādājot klimata plānu (Klimaatplan 2014-2019), pilsēta iesaista visu nozaru ieinteresētās puses 

pārejas procesā uz klimatam neitrālu pilsētu. Klimata plāns paredz mērķu grupām pielāgotas programmas, 

tai skaitā informācijas, tehniskās un finansiālo atbalstu tādās jomās kā: mājoklis, ražošanas procesi, 

rūpniecības īpašums un biznesa parki, mobilitāte, sabiedriskās ēkas un inženierkomunikācijas kā labs 

paraugs, atjaunojamās enerģijas un uzturs (ekoloģiskas pieejas ražošanai, izplatīšanai, patēriņam un 

rekuperācijai). Viedie projekti ietver siltuma atgūšanu, siltumtīklus, saules paneļu koplietošana  rajona 

līmenī, kravu transporta novirzīšanas un telpiski orientēto attīstību un atjaunošanu. 

 

Att. 33  Ģentes jaunā dzelzceļa stacija                                                                  Att. 34  Ģentes krastmala  

 
 

Gentes ambīcijas ir kļūt par atvērtu, solidāro, viedo un bērniem draudzīgu, starptautiski un valsts 

līmenī labi sasniedzamu, pilsētu. Starptautisku atpazīstamību pilsēta jau ieguvusi, veidojot un izkopjot savu 

kultūras mantojumu, tādu kā pilsētas un pilsētas dārzu māksla, uzņemot Flāmu Operu, Flandrijas klasiskās 

mūzikas festivālu, Ģentes filmu festivālu un Flandrijas Expo. Unikāls un pēdējos gados ir gada mūzikas un 

teātra festivāls "Gentse Feesten". Tas ilgst 10 dienas, un to apmeklē aptuveni 2 miljoni cilvēku no visas 

pasaules, padarot to par vienu no lielākajiem kultūras un tautas festivāliem Eiropā. 

 

 
4.2.4. Kortreikas reģions  

Beļģija ir blīvi apdzīvota Centrālās Eiropas pilsēta, kas atnes ne tikai priekšrocības, bet arī daudzus 

izaicinājumus ilgtspējīgās attīstības īstenošanā. Taču valstī ir daudz mazo un dažādo veiksmes stāstu, 

kuru pamatā ir viedas attīstības principi. Kortreikas reģions ar tā galveno pilsētu, ir viens no tiem.  Kortreika 

ir 75.000 lielā pilsēta, reģionā ietilpst 12 pašvaldības, kur kopā dzīvo 284.500 cilvēku. Reģiona 

apdzīvojuma blīvums ir 706 cilv./km2. 
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Kortrijkas reģions atšķīrās no citiem. Tas ir viens no visvairāk inovatīvivem reģioniem Beļģijā un 

Eiropā, kurš ir plaši pazīstams ar savu uzņēmēja garu. Reģiona veiksmes stāsts balstās uz „no apakšas uz 

augšu” pieejā: reģiona izveidotā unikālā situācija, kad tas lielākoties strādā ar savām izejvielām, savas 

zināšanām, pašu finanšu līdzekļiem, pašu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (92% uzņēmumu ir MVU), 

no kuriem 45% ir ģimenes īpašumā. Neskatoties uz rūpniecības uzņēmumu profilu,  vismaz trīs uzņēmumi 

ir kļuvuši starptautiski pazīstami: Bekaert Group ir pasaules tirgus un tehnoloģiju līderis tērauda stieples 

transformācijām un pārklājumiem; Barco NV ir displeju aparatūras ražotājs, kas specializējas kinofilmu 

digitālā demonstrēšana, projektoru ražošanā, attēlu apstrādē, LED displeju ražošanā  uc; Beaulieu 

International Group, kas ražo gobelēnus. 

Sintētisko šķiedru atklāšana 50-jos gados atnesa beigas 100 gadu uzplaukumam linu nozarē, bet ne 

beigas uzņēmējdarbībai Kortrijkas reģionā. Gluži pretēji. Lielākajai daļai piemita ģimenes uzņēmēju 

mentalitātē, kura palīdzēja  darboties kā pašnodarbinātām personām, veidot sociālos un biznesa tīklus un 

uzkrāt naudu, lai sāktu kaut ko jaunu. Šie uzņēmumi kļuva par nozares pārkvalificēšanās dzinuli 1950-1960 

gados. 

 

Att.35   Kotreikas interjera biennāles afiša  

 
 

Inovāciju, radošuma un politiskās gribas apvienošanas rezultātā tika dibināta (1968) Korteikas 

interjera dizaina biennāle (Design Biënnale Interieur Kortrijk), kura kļuva par nozīmīgu starptautiska mēroga 

dizaina izstādi, ierindojoties blakus Venēcijas un Milānas bienalēm.  

Satrp pašvaldību sadarbība  

Linu un tekstila krīze deva impulsu arī jaunu pārvaldības instrumentu valsts un reģionālā līmenī 

meklējumiem. Valdība izveidoja jaunu likumu, kas sekmē integrēto reģionālo attīstību un kurš nosaka 

pašvaldību sadarbības stratēģijas  

Kortrijkas reģions nodibināja starppašvaldību organizāciju reģionālās attīstības, mājokļu un 

plānošanai (Leiedal, 1960). Dibinātāji bija: visas pašvaldības un 13 privātie uzņēmumi. Dalībnieki izveidoja 

starta kapitālu, taču turpmāk jaunā organizācija strādāja veidot pakalpojumus un ņemot kredītus, lai iepirktu 
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un sagatavotu uzņēmumiem paredzētus zemes gabalus. Kopš 1960.gada Kortreikas reģionā aģentūras 

Leiedal ierīkotas un pārdotas vairāk nekā 1,000 hektārus ražošanas teritoriju. Āģentūras Leiedal darbībai ir 

pastāvīgs raksturs, un tā pastāvīgi īstenota stratēģija saucas par  "Parku menedžementu". 

 

Att.36   Jaunā bizness parka skice, Leidal  

 
Leiedal mērķis ir panākt, lai visi, kas iesaistīti reģiona attīstībā, regulāri sanāktu pie „apaļa galda”, lai 

izstrādātu stratēģijas un projektus cieši un sistemātiski sadarbojoties. Jau pirms 15 gadiem Leiedal 

ieviesusi e-pārvaldības sistēmu, padarot par publiskiem un viegli atrodamiem ar attīstību saistītus datus. Ar 

ĢIS tehnoloģiju palīdzību, uzņēmēji var pārbaudīt pieejamos zemes gabalus rūpniecības un biznesa 

parkiem reģionā. Projektu attīstību pārvalda un uzrauga Leiedal. Aģentūras projektu sarakstā ir  upes Leije  

ainavas veidošana, paplašinot to kuģu līdz 1.350 tonnas uzņemšanai, reģionālā un pārrobežu zaļā tīkla 

stratēģijas veidošana, slimnīcu apvienošana un jaunas centrālās slimnīcas celtniecība, TRANSFO vai 

elektrostacijas teritorijas pārveidošana daudzfunkcionālā kultūras un uzņēmējdarbības centrā, kā arī 

klimata neitrāla reģiona programma. Leiedal ir arī līdzdibinātājs pārrobežu (franču-flāmu-Valonijas) 

Eurometropoles Lille -Kortreika -Tournai. 

 

4.2.5. Pomožes (Pomerānijas) voivodiste, Polija  

Polija ir viens no Eiropas Savienībā labākajiem ieguldījumu izaugsmei piesaistītājiem. Tā ir iesaistīta 

reģionālās attīstības sadarbībā arī ar Latviju, izmantojot Baltijas jūras reģiona programmas ERAF 

instrumentus. Poija ir arī viena no nedaudzajām jaunajām dalībvalstīm, kurās teritoriālā politika ir ļoti 

decentralizēta. 

Pomožes (Pomerānijas) voivodiste, vai Pomerānijas province, atrodas Ziemeļu un Centrālā valsts 

daļā. Tā aizņem lielāku (pārsvarā austrumu) vēsturiskās Pomerānijas daļu, ka arī austrumu Vislas upes 

daļu. Poemranija nozīme „jūras zeme”. Provinces Rietumu daļā, Slipskai apkārt, vēsturiski piedērēja Tālājai 

Pomerānijai, tad kad Pomerelija un Vislas austrumu krasts iekļāvās vēsturiskā Prūsijā. Centrālas provinces 

daļas ir arī zināmas kā Kašubija ( nosauktā pēc etniskās Kašūbu grupas vārda). Iedzīvotāju skaits ir 

2.200.000, tajā ir 42 pilsētas ar galvaspilsētu Gdaņšku, kurā dzīvo 456.000 cilvēku. Otrā lielākā pilsēta ir 

Gdiņa (251.000 iedzīvotāju) and Slupsks (98.400 iedzīvotāju); mazākā pilsētā dzīvo tikai 1.371 cilvēki.  
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Vojevodistes valdību pārstāv Vojevodistes maršals. Voivods pārstāv reģionā galveno pārvaldi. 

Atbildību par ekonomisko attīstību un plānošanas galveniem virzieniem reģionā gulstas uz vojevodistes 

Parlamentu. Kopš Polijas pievienošanos Eiropas Savienībai vojevodistes loma pieaug, un līdz ar pieaug 

atbildība par īstenoto reģionālo politiku. 

Pomožes vojevodiste ir (saskaņā ar jaunākajiem datiem) ir viens no bagātākajiem Polijas reģioniem 

(aiz Varšavas, ar labi attīstītu rūpniecību, taču tas atpaliek sociālās un vides jomās no dienvidrietumu 

reģioniem). 

Bezdarba līmenis reģionā (8.5%) ir zemāks par vidējo valstī. Reģiona urbanizācijas pakāpe relatīvi 

salīdzināma ar Rīgas plānošanas reģionu (aptuveni 70%). Vairāk nekā 50% no vojevodistes IKP tiek radīts 

„Trīs - pilsētā” (Gdaņskas-Gdiņas-Sopotas). Reģionā ekonomiskais potenciāls balstās uz tradicionālajām 

nozarēm, no vienas puses (kuģu būve, naftas pārstrāde, pārtikas produkti, mašīnbūve, mēbeles un 

tūrisms) un no jauna attīstīto tirdzniecību, no otras puses (informācijas tehnoloģijas, elektronikas, un 

biotehnoloģijas). Reģions balsta savas attīstības perspektīvas uz pēdējās nozares. 

 

  Att.37 Jaunā konteineru osta Gdaņskā  

 

Augstas tehnoloģijas pārstāv visātrākās attīstības sektoru vojevodistē. Lielākā daļa šeit ir mazie un 

vidējie uzņēmumi. Augsto tehnoloģiju nozare atrod labu cilvēkresursu bāzi vietējo augstskolu beidzēju vidū, 

kas nodrošina tās turpmāko attīstību. Augstākās izglītības iestādēs ir: Gdaņskas Tehnoloģiju universitāte, 

Gdaņskas Universitāte, Jūras akadēmija, un poļu Jūras akadēmija, visas izglītības iestādes piedāvā 

studijas šajā jomā. 
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  Att.38 Pomerānijas dabas ainava  

 
Augsto tehnoloģiju sektors ietver arī no jaunā veidojošās kosmētikas un farmācijas nozares. 

Daudzi mazie uzņēmumi darbojās gan ražošanā, gan biotehnoloģiju pētījumu jomā. Iespēja izmantot 

bagātos zinātniskās pētniecības resursus un kvalificētu personālu, no Gdaņskas Tehnoloģiju universitātes 

biotehnoloģijas fakultātes un starpskolu Biotehnoloģijas fakultātes pie Gdaņskas Universitātes un 

Gdaņskas Medicīnas universitātes absolventiem. Šī kvalificēto resursu stabilā bāze ir nozīmīgs atbalsts  šīs 

jomas inovatīvo projektu īstenošanai. 

  Att.39 Teitoņu ordeņa pils Malbokā                             Att.40  Gdaņskas vēsturiskā ūdensmala  

 
  

Pilsēta ir mājvieta vairākām universitātēm. Kā kādreizējā Hanzas pilsēta un nozīmīgā Baltijas jūras 

osta, Gdaņskai ir vēsturiskās un stratēģiskās līdzības ar Rīgu. 

Starp vairākām iniciatīvām, pilsētas administrācija ir uzsākusi 2013. gadā vērienīgu atdzīvināšanas 

projektu, balstoties uz publiskā un privātā sektora partnerības, bijušās kuģu būvētavas (Young City 

Gdansk), kuru var raksturot kā vienu no lielākajiem ūdens malas atveseļošanas projektiem Eiropā. 

Gdaņska ir arī viena no 11 Eiropas Savienības pilsētām, kuras ir iesaistītas ERAF Radošo pilsētu (Creative 

Cities) projektā. Tā ir arī kandidāte Eiropas kultūras galvaspilsētas 2016 titulam ar spēcīgu uzsvaru uz 

radošo industriju attīstību. 
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5. PĒTĪJUMA REZULTĀTU KOPSAVILKUMS – PRIEKŠLIKUMI UN SECINĀJUMI 

5.1. Priekšnosacījumi un vadlīnijas viedas attīstības plānošanai nacionālā, reģionālā un vietējo 

pašvaldību līmenī, viedas attīstības stratēģiju un rīcību programmu izstrādei 

Nacionālā Līmenī - RIS 3 (atbalsta programmas) 

Viedas specializācijas stratēģija - balstīta uz esošajām salīdzinošajām priekšrocībām (tehnoloģijas un inovācijas, 

lauksaimniecības, pārtikas, zivsaimniecības un meža nozares - 

tie pierādīti eksporta tirgū un tiem ir pievienotās vērtības izaugsmes potenciāls 

Reģiona Ilgtspējīgas Attīstības Stratēģija - SM 3 / P8 (koordinācija, sadarbība) 

Vieda attīstība balstās uz zināšanām, gatavību pārmaiņām, aktivitāti, vietas un globālo procesu respektēšanu 

Reģiona PAŠVALDĪBU līmenis  (integrācija TAP dokumentos un ikdienas darbā) 

Atbilstība resursiem, salīdzinošo priekšrocību apzināšanās, izmantojums / Ilgtspējības sapratne un dzīvesveids / 

Paļāvība, savstarpēja uzticība, saskaņota darbība 

Vieda 

ekonomika  

Viedi cilvēki  Vieda 

pārvaldība  

Vieda 

mobilitāte  

Vieda vide  Vieda 

dzīvošana  

produktivitāte & 
kvalitāte 

kvalifikācija & 
mūžizglītība  

sadarbība  
(h&v kvalitatīva)  

sabiedriskais 
transports  

dabas apstākļu 
pievilcība  

kultūras un 
izglītības telpa  

ekonomiskais 
tēls (profils) 

kreativitāte & 
elastīgums  

savstarpēja 
uzticība  

IKT pārklājums, 
kvalitāte  

vides aizsardz., 
piesārņojums  

veselības 
aprūpe, drošība  

priekšrocību 
izmantojums & 
novitāte 

līdzdalība 
sabiedr. dzīvē, 
kosmopolītisms  

politiskā 
aktivitāte,  
nozīmība  

ilgtspējīgas, 
inovatīvas 
transporta sist.  

ilgtspējīga 
resursu pārv. 
un apsaimniek. 

mājokļu kvalit., 
piev. tūrismam, 
sociālā kohēzija  

 
5.2. Priekšlikumi un secinājumi integrācijai Reģiona Attīstības programmā 

Viedas attīstības un ilgtspējīgas attīstības sapratne fundamentāli būtiski neatšķiras, bet var teikt, ka 

specifiku abu politiku sapratnē izsaka principu ievērošanas pakāpe, kur pirmajā gadījumā atbilstība 

principiem ievērojama kā ar saistošu, bet otrajā gadījumā kā ar ieteikuma raksturu. Papildus tam, viedas 

attīstības pīlāros fokuss daudz vairāk ir uz kvalitatīviem, un ievērojami mazāk uz kvantitatīviem rādītājiem, 

bet visa centrā ir sabiedrība ar tās indivīdu un kopienas kvalitātēm. Viedas attīstības politikas ideoloģija 

evolucionējusi kā divu koncepciju - viedas specializācijas un viedas plānošanas - apvienojums. Vieda 

specializācija pamatojas uz “IKT” pieeju (pilsētu specializāciju), kur informāciju un komunikāciju tehnoloģiju 

(IKT) infrastruktūras atbilstība ir pieņemta kā līdzeklis, kas savieno pilsētas, radot izaugsmes iespējas. 

Savukārt Vieda plānošana pamatojas uz visaptverošo pieeju, kas ietver “viedu“ reģionālo politiku, viedu 

specializāciju, viedu plānošanu un ar vietu (dzīvotni) saistītas funkcijas.  

Nacionālā līmenī apstiprinātā RIS 3 viedās attīstības stratēģijā uzsvērts, ka RIS3 ietvaros radītajām 

zināšanām, tehnoloģijām un cilvēkresursiem jākļūst par pamatu tautsaimniecības attīstībai, kas notiek caur 

tautsaimniecības strukturālām izmaiņām augstāka ražīguma un konkurētspējas virzienā. Rezultātā viedu 

attīstību veicinošo investīciju piesaistes stratēģijas nosakošie faktori ir balstīti sociālajā kapitālā, 



P ē t ī j u m s :  R ī g a s  p l ā n o š a n a s  r e ģ i o n a  v i e d ā s  s p e c i a l i z ā c i j a s  i e s p ē j a s  

2 0 1 4  
98 

cilvēkkapitālā un tehnoloģijās, apzinoties sabiedrību kā būtisku inovāciju sistēmas sastāvdaļu. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, reģiona viedas attīstības teritorijas nav definētas kā viena atsevišķu 

teritoriju un/vai pašvaldību grupa, kurā īstenot reģiona viedas specializācijas politikas izveidi un īstenošanu, 

bet gan aptver visu reģionu un pat vairāk, viedas attīstības teritorijas klasificējot pamatgrupās kā 

sadarbības telpas. Reģiona sadarbības telpas klasificētas, balstoties uz teritoriālo, funkcionālo saišu 

radītiem priekšnosacījumiem un raksturotas telpu iezīmes un risināmie jautājumi kontekstā ar viedu 

attīstību raksturojošiem kritērijiem. Līdz ar to noteiktas piecas reģiona sadarbības telpas: Rīgas 

Metropoles areāls (reģiona iekšienē un pārteritoriāli); Attīstības centri (nacionāla un reģionāla līmeņa); 

Pierīga (ciešu funkcionālo saišu (ar Rīgu) telpa) – viedas specializācijas politikas izveides un īstenošanas 

piltotteritorijas); Piekraste (reģiona piekrastes pašvaldības un potenciāli ieinteresētās tuvienes); Iekšzeme 

(mazpilsētas, lauku teritorijas). 

 

VIEDAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJU UN VIETU TERITORIĀLAIS APTVĒRUMS: 

Rīgas Metropoles areāls: Ar galvaspilsētu sociālekonomiski cieši saistīta telpa, valsts un reģiona 

attīstībā nozīmīga interešu un sadarbības telpa (pētījuma 3.pielikums), kas teritoriāli pārsniedz 

plānošanas reģiona robežas pakārtojoties ērtas transporta infrastruktūras pieejamībai (lielākajām 

automaģistrālēm, dzelzceļa infrastruktūras pieejamībai un Daugavas upei).  

Attīstības centri: Nacionāla līmeņa centrs – Rīgas pilsēta un reģionāla līmeņa centri - Tukuma, 

Ogres, Siguldas un Limbažu pilsētas, kā horizontālas un vertikālas sadarbības un mijiedarbības centri. 

Pierīga: Pierīgas pašvaldības ar izteikti augsta iedzīvotāju īpatsvara ikdienas svārstmigrāciju uz 

galvaspilsētu darba un izglītības interesēs - Jūrmala, Babīte, Mārupe, Olaine, Ķekava, Baldone, Salaspils, 

Ikšķile, Stopiņi, Ropaži, Garkalne, Ādaži, Carnikava – viedas specializācijas politikas izveides un 

īstenošanas piltotteritorijas. 

Piekraste: Reģiona piekrastes pašvaldības un potenciāli ieinteresētās tuvienes: Engure, Jūrmala, 

Rīga, Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva ar tuvākajām kaimiņu pašvaldībām – Tukuma, Babītes, 

Ādažu, Garkalnes un Sējas novadiem. Kultūras un atpūtas pamatteritorijas. 

Iekšzeme: Mazpilsētu un lauku pašvaldību teritorijas reģionā, tai skaitā arī reģiona centru novadu 

administratīvajās robežās ietilpstošās lauku teritorijas ārpus pilsētām (Kandavas, Jaunpils, Tukuma un 

Engures novados, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novados, Mālpils, Inčukalna, Siguldas un Krimuldas 

novados, Sējas, Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novados). Praktiskās saimnieciskās darbības 

teritorijas. 

RAKSTURĪGĀS IEZĪMES UN SPECIFIKA (PĒC VIEDAS ATTĪSTĪBAS SEŠIEM RAKSTURLIELUMIEM) 

VIEDI CILVĒKI (sociālais un cilvēkkapitāls) 

- Iekšējās migrācijas, zemu dzimstības rādītāju un emigrācijas rezultātā reģiona apdzīvojums izteikti 
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nodala divas grupas – pēc iedzīvotāju skaita un kvalifikācijas līmeņa sarūkošas un pieaugošas 

pašvaldības, kur sarūkošas ir iekšzemes pašvaldības, Rīgas un reģiona centru pašvaldības, bet 

pieaugošas - Pierīgas pašvaldības. 

- Pierīgas pašvaldībās ir augstāks iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību, kopumā sabiedrība ir 

daudzpusīga, pārsvarā nenostiprinātas vietējās kopienas ar izteikti nodalītu darba un atpūtas vidi, 

mazinot vienotu interešu (vērtību) nostiprināšanos kopienās un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, vēl jo 

vairāk vietu identitātes un specializācijas attīstību, izmantojot vietu iekšējās priekšrocības. 

- Attīstības centros salīdzinoši augstāka kvalificēta darbaspēka koncentrācija un augstāks radošajās 

industrijās strādājošo īpatsvars. Centru sabiedrībā ir salīdzinoši augstāka etniskā daudzveidība, bet 

reģionā kopumā sabiedrība nav pilnvērtīgi sagatavota tolerantai nostājai par imigrāciju, nenotiek 

stratēģiskai kultūras un identitātes stiprināšana līdzsvarotai kultūru apmaiņai. 

- Sarūkošs iedzīvotāju skaits ir visās piekrastes pašvaldībās, vienlaikus, piekrastes pašvaldību kaimiņu 

pašvaldībās Pierīgā iedzīvotāju skaits turpina pieaugt. Augsts iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību 

un salīdzinoši aktīva iedzīvotāju dalība visu līmeņu vēlēšanās. 

- Iekšzemē izteikti novērojamas izjauktas kopienas, zema iedzīvotāju aktivitāte visu līmeņu vēlēšanās, 

informētība par aktualitātēm, mūžizglītības pieejamība. 

VIEDA EKONOMIKA (konkurētspēja) 

- Rīgas metropoles areālā, kā ekonomiski cieši saistītā telpā, augsts iedzīvotāju īpatsvars ir nodarbināts 

galvaspilsētā vai reģiona centros, bet ir ārpus šīm pašvaldībām dzīvojoši. 

- Reģionā kopumā, jo sevišķi Pierīgas pašvaldībās ir tieša ekonomiskā atkarība no galvaspilsētas un vāji 

attīstīta vietējā ekonomika, neizmantotas iespējas specializācijai atbilstoši priekšrocībām – neattīstīts 

ekonomiskais tēls (profils), ekonomika kļūst neaktīva lielā īpatsvarā pašvaldību, vāja sasaistīte 

pētniecībai un uzņēmējdarbībai, lielam īpatsvaram uzņēmumu ir zema produktivitāte – kvalitatīvi un 

kvantitatīvi. Rezultātā gan vietējā, gan reģiona ekonomiskā attīstība ir neefektīva. 

- No kopējā reģionā reģistrēto Ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību skaita, 70% ir reģistrēti 

galvaspilsētā, 12% Jūrmalā un reģiona centru pašvaldībās kopā, 5% Pierīgas pašvaldībās (Mārupē, 

Ķekavā, Salaspilī) kopā, 5% visās pārējās Pierīgas pašvaldībās kopā un atlikušie 8% visās reģiona 

iekšzemes pašvaldībās. Tam pretī, iedzīvotāju ienākuma nodokļu apjomi pašvaldību budžetos uz vienu 

iedzīvotāju nesalīdzināmi augstāki ir Pierīgas pašvaldībās. 

- Piekrastes pašvaldībās lielā īpatsvarā specializācija galvenokārt saistīta jūru un tūrismu, norādot 

skaidru virzienu ekonomiskā tēla attīstībai, tikai diversificējot aktivitātes šo jomu apakšnozarēs un 

attīstot produktivitāti – kvalitatīvi un kvantitatīvi. 

- Iekšzemes pašvaldības nav saistošas investoriem, jauniem uzņēmējiem ar novatoriskām, zināšanu 

ietilpīgām ekonomikas jomām un pašreizējās dabas resursu nodrošinātās priekšrocības kopumā netiek 

pilnvērtīgi izmantotas, nav produktivitātes. 
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VIEDA PĀRVALDĪBA (politiskā līdzdalība) 

- Rīgas metropoles areāls ir attīstījies valstī un galvaspilsētā izteikti centralizētā pārvaldības modeļa 

rezultātā, bet areālā pastāvošo interešu un konfliktsituāciju koordinēta pārvaldība nenotiek, tādējādi arī 

neveicinot decentralizāciju. 

- Neaktīva sadarbība attīstības centru – Rīgas un reģiona centru starpā pieredzes apmaiņai un attīstības 

virzībai. Salīdzinot ar Pierīgu, labi situētai sabiedrībai izteikti mazāk saistoši kā mājvietas. 

- Nepilnīga sadarbība ar galvaspilsētu, veiksmīgāka kaimiņu pašvaldību starpā. Iedzīvotājiem (attīstībā 

ieinteresētajām pusēm) pietuvinātāka pārvalde un pārvaldības process. 

- Piekrastes pašvaldību starpā pastāvīgas sadarbības ceļā risināmi daudzi ar vides aizsardzību, 

ekonomikas attīstību un tūrisma infrastruktūras attīstību saistīti jautājumi, Rīgas un Pierīgas pašvaldību 

starpā, kā arī reģiona centru un iekšzemes pašvaldību starpā par specializāciju un pakalpojumiem. 

Visās reģiona pašvaldībās dažādā pakāpē arī vienas pašvaldības ietvaros ir komplicēta interešu 

saskaņošana, plānu integrācija. 

- Plānošanas dokumentos nereta iezīme ir stratēģiska attīstības redzējuma ilgtermiņā un plašākā 

kontekstā trūkums, nepietiekami izpaužas visaptveroša domāšana, kreativitāte, radikālisms. 

- Bez pārdomātas ciemu alternatīvās specializācijas valsts politika mazo skolu slēgšanā un citu publisko 

pakalpojumu lokalizēšana centros, rada draudus mazo ciemu turpmākai pastāvēšanai, kā arī mazina 

sagatavotību imigrācijai. 

VIEDA VIDE (dabas resursi) 

- Dabas apstākļu pievilcība, vides ekoloģiskā kvalitāte reģionā kopumā ir nozīmīga pievienotā vērtība, 

dzīves un darba apstākļiem pašreizējai apdzīvoto vietu sabiedrībai un potenciāli ieinteresētas, viedas, 

vērtības novērtēt spējīgas sabiedrības imigrācijai. 

- Augsts zaļo teritoriju īpatsvars iekšzemē, lauksaimniecībā izmantojamo un izmantoto teritoriju īpatsvara 

samazinājums – apmežošana, aizaugšana, urbanizācija vai transformācija izziņas un atpūtas tūrisma, 

vietējo iedzīvotāju atpūtas nodrošināšanai, urbanizēto teritoriju saplūšana. 

- Vairāk kā pusē reģiona pašvaldību ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ar tām piemītošo ietekmi 

attīstībā, tēla un specializācijas veidošanā. Vides ekoloģisko vērtību saglabāšanu samērā stingri regulē 

pastāvošā vides likumdošana, un arī nereto pārkāpumu kaitējums un zaudētās kvalitātes nav 

salīdzināmas ar vidēji Eiropas Savienībā zaudētajām ekoloģiskajām kvalitātēm. 

- Zaļo teritoriju īpatsvars reģionā kopumā ir neviendabīgs, zemākais galvaspilsētā un Pierīgā, pieaugošs 

attālāk no Rīgas, augstākais reģiona ziemeļu un dienvidaustrumu daļās.  

VIEDA MOBILITĀTE (transports un IKT) 

- Ērta transporta infrastruktūras un pakalpojumu (sabiedriskā transporta) pieejamība uz un no 

galvaspilsētas, nepilnīga starp reģiona centriem, nereti sasniedzamība ar sabiedrisko transportu nav 

nodrošināta Pierīgas pašvaldībā, kā arī iekšzemes (lauku) sasniedzamība. 
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- Starptautiska pieejamība galvenokārt tikai galvaspilsētā.  

- Nevienlīdzīga IKT pakalpojumu kvalitātes pieejamība, visaugstākā Rīgā un reģiona centros, 

nepilnvērtīga Pierīgā un iekšzemē.  

- Zems zaļās mobilitātes (nemotorizēto transportlīdzekļu) un elektromobīļu izmantojums. Lai arī augsts 

īpatsvars galvaspilsētas iedzīvotāju ikdienā izmanto sabiedrisko transportu un pieaugošs ir arī 

velotransporta izmantojuma īpatsvars, privātā transporta apjomu ievērojami paaugstina un pilsētas ielās 

dominējoši ir ārpus galvaspilsētas dzīvojošo privātie transportlīdzekļi. 

VIEDA DZĪVOŠANA (dzīves kvalitāte) 

- Plašākas auditorijas kultūras aktivitātes un daudzveidīga kultūras dzīve galvenokārt koncentrējas 

galvaspilsētā un reģiona centros. Salīdzinoši aktīva nevalstisko organizāciju darbība ir Rīgā un Pierīgā, 

arī reģiona centros. Sezonāli starptautiska mēroga kultūras pasākumi norit Rīgas metropoles areālā 

ietilpstošās piekrastes pašvaldībās. 

- Pamata un vidējā izglītība kopumā pieejama visā reģionā, bet augstākā, koledžas un vidējā profesionālā 

izglītība galvenokārt lokalizēta Rīgā un Rīgas metropoles areāla pilsētā Jelgavā. 

- Bez pārdomātas ciemu alternatīvās specializācijas valsts politika mazo skolu slēgšanā un citu publisko 

pakalpojumu lokalizēšana centros, rada draudus mazo ciemu turpmākai pastāvēšanai, kā arī mazina 

sagatavotību imigrācijai. 

- Sporta infrastruktūra tiek sistemātiski atjaunota un jaunveidota pie izglītības iestādēm, kultūras un sporta 

centriem, tomēr nav stratēģisku plānu reģiona, metropoles vai vismaz Rīgas un Pierīgas pašvaldību 

starpā par kopīgu infrastruktūras izbūvi plašāka mēroga turnīriem 

- Veselības aprūpes pieejamība reģionā ir nodrošināta, un arvien plašāku popularitāti iemanto medicīnas 

tūrisms, kā arī izglītības iespēju pieprasījums, tomēr nereti sabiedrībā veselības aprūpe tik vērtēta 

negatīvi ar pieejamo speciālistu skaitu un viņu sagatavotību. 

- Reģionā būtiski nepieciešama ir vienota mājokļu politika. Pašlaik pieprasījums pēc mājokļiem Pierīgā 

pārsniedz piedāvājumu, vienlaikus Rīgā, reģiona centros un iekšzemē ir daudz neapdzīvotu un 

neapsaimniekotu īres platību vai privātīpašumu. 

- Reģions kopumā vērtējams, kā tūrisma attīstībai pievilcīga vide, jo sevišķi piekrastes pašvaldības, 

reģiona centri, ĪADT un kultūrvēsturiskas teritorijas visā reģionā.  

RISINĀMIE JAUTĀJUMI VIEDAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJĀ UN VIETĀS:  

Pamatuzdevums viedas attīstības politikas izveidei un īstenošanai ir instrumentu izveide savstarpēji 

saistītu interešu un aktivitāšu pārvaldības koordinācijai administratīvi nenoteiktā teritorijā – Rīgas 

metropoles areālā. Primāri tas nozīmē sadarbības platformas izveidi, kurā risināmi aktuālie, vidēja termiņa 

un ilgtermiņa attīstības jautājumi ar rezultātu tālākvirzību risināšanai valstiskā, reģionālā un/vai vietējā 

līmenī. Par sadarbību šajā platformā netiek uzskatīta kopā sanākšana un debates, kuru rezultāts ir tikai 

kopā labi pavadīts laiks, bet gan sadarbība, kuras rezultātā tiek definētas kopējās areāla un individuālās vai 
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pašvaldību grupu intereses, rasti risinājumi attīstības jautājumiem, pieņemti pašvaldībām juridiski saistoši, 

platformā kopīgi pieņemti lēmumi aktuālo un vidēja termiņa jautājumu risinājumu īstenošanai ilgtermiņā, kā 

arī izstrādāti ierosinājumi valsts normatīvā ietvara papildinājumiem un grozījumiem, sagatavoti projekti un 

uzraudzīta īstenošana. 

RISINĀMIE JAUTĀJUMI VIEDAS ATTĪSTĪBAS RAKSTURLIELUMOS: 

VIEDI CILVĒKI (sociālais un cilvēkkapitāls) – vienojošs un savienojošs cilvēkkapitāls – 

kopiena, kvalifikācija (spējas un prasmes), laikmetīga mūžizglītība, sociālā un etniskā daudzveidība 

kopienā, kas vienota vērtībās. Visaptveroša domāšana, sadarbīga kopiena – aktīva dalība 

sabiedriskajā dzīvē un politiskajās aktivitātēs, iniciatīvas radoša un virzoša kopiena. 

- Rīgas metropoles areāla pašvaldību sabiedrības plašākā kontekstā attīstībai: re-emigrācijai un 

integrācijai labvēlīgas vides attīstība, starptautiska sadarbība pieredzes apmaiņai, ārvalstu uzņēmumu 

un organizāciju filiāļu atvēršana reģionā (arī ārpus galvaspilsētas), valsts iestāžu pārcelšana uz Pierīgu, 

reģionālu pētniecības centru atvēršana, koordinēta specializēta mūžizglītība. 

- Visās reģiona un metropoles areāla pašvaldībās aktuāla ir cilvēkkapitāla un sociālā kapitāla 

apzināšanās un novērtēšana, iekšējo resursu specifikas apzināšanās. Ārvalstu imigrantu integrācija 

sabiedrībā, kultūru toleranta mijiedarbība. 

- Reģiona pašvaldību vietējo kopienu un vietu identitāšu veidošana un stiprināšana: 

- Galvaspilsētā sevišķa nozīmība ir apkaimju kopienu un vietējās kultūras dzīves attīstībai, kopienu 

savstarpējām mijiedarbībām.  

- Reģiona centros būtiska ir kopienu apzināšanās un nostiprināšana, mijiedarbība ar centru saistīto 

apvidu kopienām.  

- Pierīgā aktuāla pastāvīgi uz un no galvaspilsētas migrējošās sabiedrības piederības sajūtas pašvaldībai 

attīstība, līdz ar ko arī vietējo kopienu izveide, attīstība un nostiprināšanās.  

- Iekšzemē vietējo kopienu attīstība ir ne mazāk aktuāla, šajā gadījumā nozīmīgs uzsvars ir uz tradīcijas 

zinošu, tās piekopjošu un saliedētu kopienu attīstību. 

VIEDA EKONOMIKA (konkurētspēja) – novatoriska, zināšanu ietilpīga, specializēta 

(ekonomiskais tēls, profils), produktīva kvalitatīvi un kvantitatīvi, priekšrocību izmantojums, 

starptautiska – labas reputācijas, ārvalstu tirgos esoši uzņēmumi). 

- Ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību skaita līdzsvarošana, decentralizējot ekonomisko aktivitāti, 

visās reģiona un metropoles areāla pašvaldībās attīstot vietējo ekonomiku, balstoties uz apdzīvoto vietu 

potenciāliem rasto specializāciju. Virzība uz plašākiem vietējiem un starptautiskajiem tirgiem, inovāciju 

pārnese, pētniecības un uzņēmējdarbības sasaiste – rezultātu apmaiņa. Ekonomiskā tēla veidošana, 

pilnveide un stiprināšana. 
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- Attīstības centru un to saistīto apvidu ekonomiskā tēla (profila) attīstības stiprināšana, produkti un 

pakalpojumi specializētās jomās. Produktivitātes – kvalitātes un kvantitātes veicināšana, salīdzinot ar 

reģionu skaitliski daudzo un dažādo ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienībām - virzību uz plašākiem 

tirgiem, inovāciju pārnese, pētniecības un uzņēmējdarbības sasaiste. Produktu un pakalpojumu 

apmaiņa – galvaspilsēta – reģiona centri – Pierīga - iekšzeme. 

- Pierīgas, tai skaitā arī piekrastes pašvaldībās primāra ir vietējās ekonomikas attīstība, mazinot ciešo 

sasaisti ar Rīgu, novērtējot un izmantojot to salīdzinošās priekšrocības un potenciālo kooperāciju 

pieredzes, produktu un pakalpojumu apmaiņā, sekundāri ekonomiskā tēla (profila) nostiprināšana.  

- Situācijas novērtēšana nacionālas, reģionālas vai pat starptautiskas nozīmes infrastruktūras būvju, 

kultūras, zinātnes, sporta pasākumu norises, veselības aprūpes vai tūrisma objektu plānošanai ārpus 

galvaspilsētas un reģionālajiem centriem, kādā no Pierīgas pašvaldībām, kam tā būtu īpaši piemērota 

un varētu kļūt par nozīmīgu faktoru tās specializācijas noteikšanai.  

VIEDA PĀRVALDĪBA (politiskā līdzdalība) – savstarpēja uzticība, paļāvība sabiedrības 

iekšienē un attiecībā uz politiskās vides caurspīdīgumu, visaptveroša domāšana, kreativitāte, 

stratēģisks redzējums. Līdzsvarota pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, publisko un privāto 

iniciatīvu kvantitāte un kvalitāte. 

- Visu metropoles areālā ietilpstošu pašvaldību un areāla attīstībā būtisku dalībnieku aktīva dalība Rīgas 

metropoles sadarbības platformā, rezultātu pastāvīga tālākvirzība īstenošanai visos līmeņos, pašvaldību 

grupās pēc specializācijas, teritoriāli (piekrastē, Pierīgas pašvaldību grupās, iekšzemē un tālāk). 

Metropoles areāla, reģionālu, pašvaldību grupu kopīgu projektu izstrāde, koordinācija. 

- Rīgas plānošanas reģiona koordinēta galvaspilsētas un reģiona centru sadarbība, attīstības plānošanas 

jautājumu risināšana vertikālas un horizontālas sadarbības ceļā. Attīstības centru pašvaldību un to 

attīstības aģentu aktīva dalība un izrietošo saistību izpilde sadarbības platformā. 

- Pierīgas, Piekrastes un iekšzemes pašvaldību mērķtiecīgs atbalsts vietējās ekonomikas, specializācijas, 

tēla (profila) un identitātes attīstībai, nostiprināšanai. Sadarbīga attīstība. 

- Visās pašvaldībās aktīva sadarbība ar esošajiem un potenciāliem pašvaldības attīstībā būtiskiem 

dalībniekiem. Savstarpējās uzticības, paļāvības sabiedrībā un attiecībā uz politiskās un izpildvaras 

darbību veicināšana un apliecināšana.  

- Sadarbības tīklu izveide attīstītāku pašvaldību ar mazāk attīstītām teritorijām sadarbībai - atbalstam, 

pieredzes apmaiņai, līdzsvarotības attīstībai.  

- Kompetenču dalījums pašvaldību starpā pēc specializācijas, nosakot kompetences īstermiņam, vidējam 

termiņam un ilgtermiņam un pastāvīgi atjauninot dalījumu atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem, 

izvērtētajām tendencēm, to ietekmēm. 
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- Priekšnosacījumu izveide nelielu, sarūkošu apdzīvoto vietu (ciemu) turpmākai pastāvēšanai, 

sagatavotībai imigrācijai - alternatīvās specializācijas noteikšana (slēgto mazo skolu izmantojums, uz 

centriem pārcelto publisko pakalpojumu aizstājēji ciemu dzīvības uzturēšanai u.c.. 

VIEDA VIDE (dabas resursi) – dabas apstākļu pievilcība, zema piesārņojuma pakāpe, privātas 

iniciatīvas vides aizsardzībā, viedokļu apmaiņa, ilgtspējīga resursu pārvaldība un 

apsaimniekošana 

- Ilgtspējīga resursu pārvaldība un apsaimniekošana. Zaļās ekonomikas attīstība, līdzsvarojot dabas 

aizsardzības un saimnieciskās darbības īstenošanas mērķus.  

- Vienota reģiona zaļās energoapgādes, tehnoloģiju ieviešanas, būvniecības, transporta sistēmu, resursu 

patēriņa politikas attīstība un īstenošana, atkritumu apsaimniekošanas (šķirošanas, pārstrādes, 

poligonu) politikas attīstība un īstenošana. 

- Apdzīvoto vietu saplūšanas novēršana un vides ekoloģisko un estētisko kvalitāšu saglabāšana, notiekot 

izmaiņām ekonomiskajā (saimnieciskās darbības) aktivitātē, ārvalstnieku imigrācijai. 

- Sadarbības koordinācija, mediatoru piesaiste, sadarbība ekoloģiski nozīmīgu jautājumu risināšanā starp 

iesaistītajām pašvaldībām un institūcijām. 

- Privāto iniciatīvu veicināšana zaļā dzīvesstila un vides aizsardzības jautājumos. 

VIEDA MOBILITĀTE (transports un IKT) - zaļās mobilitātes īpatsvars – ilgtspējīgas, inovatīvas un 

drošas transporta sistēmas – sabiedriskā transporta pārklājums, pieejamība un kvalitāte, 

ekonomiskāku automobiļu izmantojums. Starptautiska sasniedzamība, IKT pieejamība un 

kvalitāte. 

- Visu līmeņu transporta infrastruktūras un pakalpojumu saskaņota plānošana – attīstot ilgtspējīgu, 

inovatīvu un drošu transporta sistēmu reģionā, veicinot sabiedriskā transporta infrastruktūras un 

pakalpojumu attīstību un izmantojumu atbilstoši plānveidīgai zaļās mobilitātes attīstībai.  

- Zaļās mobilitātes īpatsvara paaugstināšana metropoles areālā, reģionā un pašvaldībās. Sabiedriskā 

transporta pārklājuma, kvalitātes attīstība visa veida maršrutos (starppilsētu un vietējos), ekonomisku 

privāto automašīnu, velosipēdu, sabiedriskā transporta izmantojuma veicināšana. 

- Vispārēja un vienlīdz kvalitatīvu IKT pakalpojumu pieejamības plānošana un nodrošināšana. 

- Starptautiskas sasniedzamības attīstība ne tikai Rīgā, bet arī reģiona centros un Piekrastē. 

- Ūdenstransporta, mazo ostu attīstība ikdienas mobilitātes, saimnieciskām un tūrisma pakalpojumu 

attīstības vajadzībām. 

- Saskaņota, vienota ikdienas mobilitātes (funkcionāli nepieciešamās) infrastruktūras un tūrisma mērķiem 

nepieciešamās infrastruktūras plānošana un attīstīšana.  
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VIEDA DZĪVOŠANA (dzīves kvalitāte) – kultūras telpa (infrastruktūra, notikumu pieejamība, 

kvalitāte un apmeklētība), veselības aprūpes pieejamība un kvalitāte, individuālā drošība, mājokļu 

kvalitāte, izglītības iespējas, vietu pievilcība tūrismam, sociālā kohēzija. 

- Balansēta urbanizācija, pieaugošas ekonomiskās attīstības un imigrācijas apstākļos, saglabājot vides 

ekoloģiskās, estētiskās un funkcionālās kvalitātes, apdzīvoto vietu identitāti, apbūves raksturu. Apbūves 

izplešanās pārraudzība pašvaldību teritoriju plānojumos. 

- Kultūras, izglītības, veselības aprūpes un tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības un 

kvalitātes attīstības plānošana un īstenošanas pārraudzība, virzība uz tiem piemērotiem apvidiem, 

vietām metropoles areāla, reģiona un pašvaldību grupu līmenī. 

- Visās pašvaldībās - dzīvesvides kvalitātes uzlabošana, publisko teritoriju kvalitatīva labiekārtošana, 

iesaistot sabiedrību, radot iespējas pašiniciatīvām. 

- Kultūras telpas, izglītības iespēju, veselības aprūpes un tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu 

pieejamības un kvalitātes attīstība – galvaspilsētai, reģiona centriem un ar tiem saistītiem apvidiem 

savstarpēji sadarbojoties. 

- Mājokļu piedāvājuma nodrošinājums Pierīgā atbilstoši pieprasījumam. Pieejamās atjaunotās vai jaunās 

infrastruktūras, kultūras telpas, izglītības iespēju, veselības aprūpes un tūrisma pakalpojumu 

izmantojuma veicināšana vietējā pašvaldībā, mazinot iedzīvotāju ieradumu pakalpojumus izmantot 

galvaspilsētā. 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS PROFILS:  

Attīstības centri  

Galvaspilsēta ir starptautisko sakaru, biznesa un darījumu centrs, pētniecības, zināšanām ietilpīgas 

ekonomikas attīstības un sadarbības centrs, starptautiskas pieejamības kultūras daudzveidības, izglītības 

iespēju, augstas kvalitātes veselības aprūpes, inovatīva tūrisma centrs. Reģiona centru profils ietver līdzīga 

parauga aktivitātes kā galvaspilsēta, bet galvenokārt vietēja mērogā. 

Pierīga  

Pierīgas pašvaldībās pēc novērtētām priekšrocībām, specifikas, sabiedrības profila, to izmantojumā 

balstīta visu jomu specializācija – specializēti pakalpojumi, ražošana, specializētas kultūras, izglītības, 

sporta, tūrisma (darījumu, arī izglītības ieguves, rekreācijas (dabas), veselības, u.c. veida) piedāvājums. 

Piekraste 

Zaļās ekonomikas attīstības (videi draudzīga saimnieciskā darbība – mazie uzņēmumi ar specifisku, 

augstas kvalitātes produktu vai pakalpojumu piedāvājumu). Mazo ostu paplašināta darbība, zivsaimniecība 

(ieguves un pārstrādes). Daudzveidīga izziņas un atpūtas tūrisma, veselības tūrisma un kurortoloģijas 

piedāvājums, specifiskas augstākās vai koledžas līmeņa izglītības ieguves tūrisma piedāvājums. 

Starptautiska un vietēja mēroga kultūras pasākumu organizācija. 
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Iekšzeme 

Vietējos resursos balstītu produktu un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību (mežsaimniecisku, 

lauksaimniecisku, zivsaimniecisku (upju, ezeru) izstrādājumu) ražošana un pārstrāde. Daudzveidīga izziņas 

un atpūtas tūrisma, garīgās veselības aprūpes piedāvājums, specifiskas izglītības ieguves (vasaras 

nometņu skolām, prakšu vietu koledžām un augstskolām) piedāvājums. 

Rīgas Metropoles areāls – ietilpst viss iepriekšminētais atbilstoši telpām 

 

RĪCĪBU VIRZIENI VIEDAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJĀM UN VIETĀM 

1. Reģiona viedās specializācijas politikas izveidei un īstenošana viedas attīstības teritorijās un 

vietās: 

1.1. Reģiona viedās specializācijas (VS) politikas izveide, pamatojoties uz viedas specializācijas 

noteikšanas principiem. 

1.2. VS politikas īstenošana, balstoties uz pašvaldību iespēju pašnovērtējumu. 

2. Detalizēts viedas specializācijas iespēju pašnovērtējums 

2.1. Salīdzinošo priekšrocību (jomu) novērtējums. 

2.2. Dalībnieku ( aģentu) modeļa izstrāde un novērtējums, veicot sociālo profilēšanu. 

2.3. VS stratēģijas izstrāde, balstoties uz R 8.1.1. un R 8.2. 

3. Uzņēmējdarbības produktivitātes veicināšana 

3.1. Inovāciju inkubatoru izveide, lai veicinātu inovāciju pārnesi no pētniecības uz biznesu, sasaistot 

pētniecību, izglītības programmas ar uzņēmējdarbību - inovatīvu produktu un pakalpojumu 

piedāvājums. 

3.2. Atbalsta mehānismu izstrāde nodarbinātības īpatsvara celšanai zināšanu ietilpīgās nozarēs. 

3.3. Atbalsta mehānismu izstrāde nodarbinātības īpatsvara pašnodarbinātības īpatsvara celšanai, jaunu 

uzņēmumu veidošanai produktu un pakalpojumu pieprasītās nozarēs. 

3.4. Atbalsta mehānismu izstrāde vietējo produktu un pakalpojumu attīstībai. 

4. Vietējos resursos balstītas uzņēmējdarbības attīstības veicināšana 

4.1. Instrumentu izveide Pierīgas pašvaldību vietējās ekonomikas, kas balstīta to specializācijā, 

attīstībai, ekonomiskā tēla nostiprināšanai. 

4.2. Instrumentu izveide uzņēmējdarbības ar augstu pievienoto vērtību sekmēšanai mazpilsētu un lauku 

teritorijās, efektīvi attīstot lauksaimniecības produktu ieguves un pārstrādes, mežsaimniecības un 

kokapstrādes, zivsaimniecības produktu ieguves un pārstrādes jomas. 

5. Atbalsts izcilu vides sektora pakalpojumu un produktu radīšanai uzņēmumos un teritorijās 

5.1. Ar vides sektoru saistīto radošo industriju specializētas programmas izstrāde. 
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5.2. Specializētas programmas izstrāde jaunu zīmolu attīstībai, izmantojot sociālo un etnisko 

daudzveidību. 

5.3. Komunikācijas programmas izveide kurortoloģijas attīstības veicināšanai. 

5.4. Reģiona virtuālās informatīvas kurortoloģijas datubāzes izveide. 

5.5. Reģiona informatīvo materiālu izstrāde kurortoloģijas popularizēšanai. 

5.6. Potenciālo infrastruktūras attīstības projektu iniciēšana  ekoloģiski vērtīgām  vietām ar mērķi  

nodrošināt to pieejamību, saglabājot  vietas kvalitātes (stāvlaukumi, skatu platformas, laipu takas 

īpaši aizsargājamās un estētiski un funkcionāli saistošās dabas teritorijās). 

6. Inovatīvas, ilgtspējīgas un drošas (zaļās) mobilitātes veicināšana. 

6.1. Pašvaldības aģentūru modeļa izstrāde, lai veicinātu  

(a) Integrēta un funkcionāli diferencēta sabiedriskā transporta tīkla izveidi (Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizēšana un plānošana; Park & ride sistēmas izveide Rīgas pilsētas 

priekšpilsētās (no virzieniem Sigulda, Salaspils, Ķekava, Jelgava, Jūrmala); Rīgas tramvaju 

infrastruktūras attīstība); 

(b) Vietējo „vieglā transporta” satiksmes tīklu attīstība (Integrēta veloceļu tīkla attīstība reģionā; 

Koplietošanas infrastruktūras izveide, drošas velo novietnes autobusu/vilcienu gala pieturās, 

Rīga/Pierīga; Iedzīvotāju informēšanas kampaņas rosinot velo izmantošanu ikdienas pārvietošanās 

vajadzībām; Elektrotransporta attīstība); 

7. Rīgas metropoles areāla sadarbības veicināšana 

7.1. Rīgas metropoles areāla pašvaldības aģentūras ( vai sadarbības platformas) modeļa izstrāde, lai 

nodrošinātu sekojošo rīcību virzienu īstenošanu : 

(a) Telpiskās struktūras līdzsvara uzturēšana; 

(b) Pamatfunkcijās un pašpietiekamībā balstītas apdzīvoto vietu sistēmas veidošana; 

(c) Ilgtspējīgu, atjaunojamos resursos balstītu enerģijas sistēmu attīstība; 

(d) Noslēgto ūdens resursu un atkritumu izmantošanas loku attīstība teritorijās; 

(e) Cilvēcīga, funkcionāla un vajadzībās daudzveidīga mājokļu un publisko ārtelpu tīklu stiprināšana; 

(f) RV 7.6. Adaptācijas stratēģijas un teritoriāli diferencēti risinājumi klimatiskām pārmaiņām. 

7.2. Rīcības programmas meta izstrāde vidēja termiņa un ilgtermiņa attīstībai. 

7.3. Lobēšanas aktivitātes Rīcības programmas meta ieviešanai valstiskā, reģionālā un/vai vietējā 

līmenī un Rīgas metropoles areāla pašvaldības aģentūras (vai sadarbības platformas) modelim. 

7.4. Ierosinājumu izstrāde valsts normatīvā ietvara papildinājumiem un grozījumiem juridiski saistošu 

lēmumu vai ieteikumu formātā. 
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7.5. Pasākumu programma ar galvaspilsētu cieši nesaistītas ekonomikas attīstības apzināšanai un 

veicināšanai (pieredzes apmaiņas braucieni, apmācības, „ātrās plānošanas palīdzības” dienests 

u.c.) 

7.6. Uzņēmējdarbības attīstības un investīciju piesaistes pašvaldībām reģionālā koordinācijas centra 

modeļa izstrāde (Rīcību virziena: „Atbalsts iniciatīvām, attīstības dalībnieku lomas pieaugumam 

teritoriju „horizontālā” pārvaldībā rīcības” ietvaros); 

7.7. Reģiona virtuālās informatīvas datubāzes izveide par finansējuma iespējām reģionā ar mērķi 

nodrošināt sabiedrības informēšanu un līdzdalību. 

7.8. Pakalpojumu “groza” izstrāde rīcību virziena RV 6.4. „Ilgtspējīgu un efektīvu pakalpojumu sistēmu 

attīstība pašvaldību un starppašvaldību teritorijās” ietvaros ar mērķi nodrošināt pakalpojumu 

pieejamību reģiona pašvaldībās; 
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IZMANTOTIE RESUSRI 

 

A.T. Kearney - Ārvalstu tiešo investīciju uzticamības pakāpe, 2014 

Pieejams: http://www.atkearney.com/research-studies/foreign-direct-investment-confidence-index  

Eiropas Komisijas interneta vietne - Eiropas Savienības investīciju politika 

Pieejams: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment/  

Eiropas Komisijas interneta vietne - Viedas specializācijas platforma 

Pieejams:http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home;jsessionid=h185TM0P38QQvZkh7NJTfTn2GTgyfbG2NV

C16STnR9Zk1Wfncq2t!1363157316!1401713839387  

Pieejams: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/LV  

Pieejams: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/EE  

Pieejams: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/ITF4/tags/ITF4  

Pieejams: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/NO071/tags/NO071  

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) - Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā 

Pieejams: http://www.oecd.org/daf/inv/FDI-in-Figures-April-2014.pdf  

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) - Vieda specializācijas loma 

Pieejams: http://www.oecd.org/sti/inno/smart-specialisation.pdf  

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija – RIS 3 Viedās 

specializācijas stratēģija, 2013.  

Pieejams: http://www.ris3.lv/ 

Latvijas Universitāte, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments – Rīgas aglomerācijas robežu 

precizēšana, 2012 

Pieejams: http://sus.devel.lv/lv/petijumi/rigas-aglomeracijas-robezu-precizesana 

Rīgas plānošanas reģiona interneta vietne:  

Pieejams: 

http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=13&h=legislation  

http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=511  

http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=512  

http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=312  

http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=355  

Valsts Reģionālās attīstības aģentūra – Latvijas reģionu attīstības pārskats, 2010 

Pieejams: http://www.vraa.gov.lv/uploads/Development_of_Regions_in_Latvia_2010_web_ENG.pdf  

Valsts Reģionālās attīstības aģentūra – plānošanas reģionu, republikas pilsētu un novadu 

pašvaldību attīstības raksturojums, 2013 

Pieejams: http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/petnieciba/petijumi/regionu_attist_final_2012.pdf 

http://www.atkearney.com/research-studies/foreign-direct-investment-confidence-index
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home;jsessionid=h185TM0P38QQvZkh7NJTfTn2GTgyfbG2NVC16STnR9Zk1Wfncq2t!1363157316!1401713839387
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home;jsessionid=h185TM0P38QQvZkh7NJTfTn2GTgyfbG2NVC16STnR9Zk1Wfncq2t!1363157316!1401713839387
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/LV
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/EE
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/ITF4/tags/ITF4
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/NO071/tags/NO071
http://www.oecd.org/daf/inv/FDI-in-Figures-April-2014.pdf
http://www.oecd.org/sti/inno/smart-specialisation.pdf
http://www.ris3.lv/
http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=13&h=legislation
http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=511
http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=512
http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=312
http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=355
http://www.vraa.gov.lv/uploads/Development_of_Regions_in_Latvia_2010_web_ENG.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/petnieciba/petijumi/regionu_attist_final_2012.pdf
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Vīnes tehniskās universitātes pētījuma projekta interneta vietne: 

Pieejams: http://www.smart-cities.eu/ 

Pētījuma izstrādes laikā nosacījumu ietvara un informatīvu materiālu ieskatīšanai izmantoti arī tādi resursi, 

kā Eiropas Savienības, Baltijas Jūras reģiona, LR ministriju un Rīgas plānošanas reģiona 

pašvaldību interneta vietnes 

 

http://www.smart-cities.eu/

