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 Faktori: 
 situācija pasaulē, 

 Latvijas maksājumu bilance, 

 starptautisko aizdevumu maksājumu slogs, 

 pašreiz esošais konkurētspējas līmenis, 

 Balsts: ekonomikas konkurētspējas pieaugums 
atvērtos preču un pakalpojumu tirgos.

 Tuvāko gadu tendence: 
 nav sagaidāma krasa attīstības situācijas uzlabošanās. 

 sagaidāms darbaspēka piedāvājuma pārsvars pār 
pieprasījumu, tai skaitā arī speciālistiem ar augstāko 
izglītību. 

 saglabāsies emigrācija.



 Balsts

 uz valsts noteiktajām prioritātēm

 uz pašvaldību prioritātēm

 uz pieejamajiem resursiem



 konkurētspējīgi uzņēmumi ar augstu izaugsmes un 
eksporta potenciālu. 

 apstrādes rūpniecības nozares ar nozīmīgu 
ieguldījumu pievienotās vērtības un eksporta 
pieaugumā, kā arī ar augstu izaugsmes un 
eksporta potenciālu nākotnē - pārtikas rūpniecība, 
kokrūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, elektrisko un 
optisko iekārtu ražošana un tās saskarnozares, 
mašīnbūve un metālapstrāde.

 uz eksportu orientētas pakalpojumu nozares -
transports un loģistika, tūrisms, informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas.



 svarīgākās industriālās nozares: 

 kokapstrāde, 

 metālapstrāde un mašīnbūve, 

 transports un loģistika

 nākotnes nozares: 

 zaļās tehnoloģijas, 

 veselības aprūpe, 

 dzīvības zinātnes,

 informāciju tehnoloģijas.





 Uz ģeogrāfisko novietojumu balstītas nozares – transports, 
tranzīts, loģistika, tūrisms; starptautiskie finanšu pakalpojumi; 

 Uz dabas resursiem balstītas nozares – mežsaimniecība, 
mežrūpniecība, kokapstrāde, koksnes ķīmija; 

 Uz dabas resursiem balstītas nozares – lauksaimniecība, pārtikas 
rūpniecība;

 Uz dabas resursiem balstītas nozares – spa, kūrortu saimniecība; 
 Uz dabas resursiem balstītas nozares – pazemes gāzes glabāšana 

un sadale;
 Uz pieredzi balstītās nozares – mašīnbūve, metālapstrāde, 

tekstilrūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, farmaceitiskā rūpniecība, 
informācijas tehnoloģiju, ārpakalpojumi, medicīnas, izglītības 
pakalpojumi, ...

 Uz darbaspēka, IKP pieauguma, uzņēmējdarbības aktivitātes 
pieaugums rādītājiem balstīta nozaru attīstība – jaunās nozares, 
zaļā ekonomika, … 



 Nozīmīgākie nozaru/starpnozaru klasteri: 
 Koksne un tās izstrādājumi, 
 Metāli un to izstrādājumi, 
 Lauksaimniecības un pārtikas produkti, 
 Ķīmiskā rūpniecība, saskarnozares, plastmasas produkti, 
 Mašīnbūves produkti, 
 Vieglās rūpniecības preces, 
 Elektrisko un optisko iekārtu ražošana, 
 Pārvadājumi (transports un loģistika), 
 Tūrisms, 
 Komercpakalpojumi – IT pakalpojumi, atpūta un 

veselība, izglītības, zinātnes un jaunie inovatīvie 
risinājumi.

 Teritoriālie klasteri:
 Rīgas lidostas attīstības teritorija, ostas attīstības teritorija
 Pašvaldību attīstības teritorijas, biznesa parki, ... ???



 Rīgas aglomerācija - Rīgas + Pierīga. 
 Rīgas starptautiskā konkurētspēja pamats citu Latvijas 

reģionu attīstībai. /atpalicības draudi/. 
 Rīga profils - kultūras pilsēta ar uz augstskolām 

balstītu zināšanu ekonomikas potenciālu, /pašlaik 
jauno tehnoloģiju ražošana ir pirmsākumos/ 

 Ierobežojumi - iedzīvotāju skaita samazināšanās un 
ekonomikas struktūra - tirdzniecības pakalpojumu 
specializācija.

 Esošā attīstības tendence – Ražošanas koncentrācija 
Rīgā un Rīgas tuvumā. 

 Policentriskās attīstības iespējas - bijušie rajonu centri, 
jūras piekraste, teritorijas ar ievērojamiem dabas 
resursiem – ģipšakmeni, mežu, lauksaimniecības 
zemēm, ainavu teritorijām, kuru potenciāls pašlaik 
netiek pietiekoši izmantots. 



 Vadošās uzņēmējdarbības jomas pašvaldībās

 Ekonomikas attīstība pašvaldībās –
nepieciešamie uzlabojumi

 Uzņēmējdarbības veicināšanas iespējas 
pašvaldībās – perspektīvie risinājumi

 Ekonomikas attīstība – reģiona loma



 Radošums, iniciatīva, jaunrade, atbalsts, 
veicināšana, sadarbība 

Lai mums veicas !


