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1

Lauku teritorija

1. Saskaņā ar Eurostat pilsētu-lauku tipoloģiju. Latvijas reģioni (NUTS 3) līmenī ir iedalīti
galvenokārt pilsētu (Rīgas un Pierīgas), starp pilsētu-lauku (Kurzeme) un galvenokārt lauku
(Vidzeme, Zemgale, Latgale) reģionos, un šis iedalījums ir ņemts par pamatu sociālekonomisko
konteksta indikatoru vērtību sadalījumam.
2. Situācijas analīze ir balstīta arī uz Centrālās statistikas pārvaldes izmantoto lauku teritorijas
definējumu –lauku teritorija ir administratīva teritorija, kurai nav piešķirts pilsētas statuss.
3. KLP SP ieviešanas mērķiem tiek izmantota šāda lauku teritorijas definīcija: par lauku
teritoriju tiek uzskatīta visa Latvijas teritorija, izņemot valsts pilsētas un novadu administratīvos
centrus (atbilstoši Administratīvi teritoriālai reformai).

2

Iedzīvotāji

4. 2019.gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,92 miljoni iedzīvotāju, t.sk. 1,32 miljoni (68 %) bija
pilsētu iedzīvotāji un 605 tūkstoši (31,9 %) – lauku iedzīvotāji1. Trešdaļa no valsts iedzīvotāju
kopskaita bija Rīgas iedzīvotāji (633 tūkstoši) un tas ir gandrīz puse no Latvijas pilsētās
dzīvojošo iedzīvotāju skaita, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropā (1.1. un 1.2.attēls).
5. Kopš 2004.gada iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 16% (356 tūkst.) un tas turpina
samazināties. Kopš 2014.gada iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 82 tūkst. jeb 4%, t.sk.
pilsētās samazinājies par 3,1 %, laukos – par 6,1 %.

Iedzīvotāju skaits laukos/pilsētās gada sākumā
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1.1.attēls. Iedzīvotāju skaits Latvijas laukos/pilsētās gada sākumā. Avots: CSP
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1.2.attēls. Patstāvīgo iedzīvotāju skaits pilsētās un laukos 2019. gada sākumā. Avots: CSP
6. Teritoriāli pastāv atšķirības starp Pierīgas teritoriju un pārējo Latviju. Pierīgas teritorijā
iedzīvotāju skaits ir audzis, pārējā Latvijas daļā ir vērojams dažādas intensitātes samazinājums.
Ir dažas teritorijas ap republikas pilsētām, kur iedzīvotāju skaits ir stabilizējies. Vislielākais
samazinājums vērojams Latvijas pierobežas teritorijās (1.3.attēls).

1.3.attēls. Patstāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas (%), 2000-2018. Avots: CSP
7. 2018. gadā iedzīvotāju skaits pieauga tikai Pierīgā – par 0,9 % jeb 3,3 tūkst. Savukārt
vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājuma īpatsvars bija Latgales reģionā – par 1,7 % jeb 4,6
tūkst., Vidzemē – par 1,3 % (2,4 tūkst.), Kurzemē par 1,2 % (2,9 tūkst.), Zemgalē – par 1 %
(2,4 tūkst.). Rīgā iedzīvotāju skaits saruka par 0,8 % jeb 5,4 tūkst. Galvaspilsētas iedzīvotāji
bieži vien pārceļas uz Pierīgas reģionu. Iedzīvotāju skaits saruka arī septiņās republikas pilsētās
no deviņām, izņemot Jūrmalu, kur bija pieaugums par 252 cilvēkiem jeb 0,5 % un Valmieru –
par 62 cilvēkiem jeb 0,3 %. Visvairāk iedzīvotāju skaits samazinājās Rīgā – par 5357 cilvēkiem
(0,8 %), Daugavpilī – par 646 (0,8 %), Ventspilī – par 478 (1,4 %), Jelgavā – par 441 (0,7 %),
Rēzeknē – par 336 (1,2 %), bet vismazāk – Liepājā – par 0,3 % (235) (1.4.attēls).
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1.4.attēls. Iedzīvotāju iekšzemes migrācija 2000-2018. Avots: CSP
8. Iedzīvotāju blīvums Latvijā 2019. gada sākumā bija 30 cilvēki uz 1 km² (90. gadu sākumā
– 41). Visblīvāk apdzīvotas bija galvaspilsēta, republikas pilsētas un novadi Pierīgas teritorijā.
Tā, piemēram, iedzīvotāju blīvums uz 1 km² Rīgā bija 2 081 cilvēki, tai pat laikā Latvijas
reģionos iedzīvotāju blīvums ir ievērojami zemāks, piemēram, Vidzemes reģionā iedzīvotāju
blīvums uz 1 km² bija 12 cilvēki, Kurzemes un Latgales reģionā – 18 cilvēki uz 1 km²
(1.5.attēls). Turklāt, līdz ar iedzīvotāju skaita samazināšanos Latvijā kopumā, krītas arī
iedzīvotāju blīvums.

1.5.attēls. Patstāvīgo iedzīvotāju blīvums 2019.gadā. Avots: CSP
9. Būtiski atšķirīgā ekonomiskā aktivitāte, pakalpojumu pieejamība un sasniedzamība rada
atšķirīgus dzīves kvalitātes standartus un attīstības iespējas teritoriju iedzīvotājiem un veicina
5
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iedzīvotāju aizplūšanu no mazāk attīstītām uz attīstītākajām teritorijām, kas vēl vairāk samazina
mazāk attīstīto teritoriju izaugsmes iespējas.
10. Mirstības pārsvars pār dzimstību un iedzīvotāju emigrācijas pārsvars pār imigrāciju Latvijā
radījis izmaiņas arī iedzīvotāju vecumsastāvā. Jāatzīmē, ka kopš 2012. gada nedaudz pieaug
bērnu un pusaudžu (0–14 gadi) īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā, kas saistīts ar nelielu dzimstības
pieaugumu dažos pēdējos gados, taču turpina samazināties darbspējas vecuma (15–62 gadi)
iedzīvotāju īpatsvars. Būtiski sarūk jauniešu (18-24 gadi) īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā.
2019.gadā jauniešu bija tikai 6,4 procenti no visiem Latvijas iedzīvotājiem, un tas ir otrais
zemākais rādītājs Eiropas Savienībā. Savukārt pensijas vecuma (63 un vairāk gadi) iedzīvotāju
īpatsvars nedaudz paaugstinās. Bērnu un pusaudžu skaits kopš 2012. gada sākuma pieaudzis
par 12,9 tūkstošiem, pensijas vecuma iedzīvotāju skaits palielinājies par 11,0 tūkstošiem, bet
darbspējīgo iedzīvotāju skaits samazinājies par 147 tūkstošiem.
11. Izmaiņām vecuma struktūrā ir arī reģionāls raksturs. Darbspējas vecuma iedzīvotāju
īpatsvars 2019. gadā valsts reģionos svārstījās no 60,4 % Kurzemē līdz 61,6 % Zemgalē un
Latgalē, savukārt virs darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars 2019.gadā svārstījās no 20,4%
Pierīgā līdz pat 24,8% Latgalē (1.6.attēls). Izteiktāka iedzīvotāju novecošanās ir vērojama
Latgales reģionā un pierobežas teritorijās. Atsevišķās teritorijās vidējais iedzīvotāju vecums ir
virs 46,4 gadi (1.7.attēls).

1.6.attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars virs darbspējas vecuma 2019.gada sākumā. Avots:
CSP
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1.7.attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju vidējais vecums 2019.gada sākumā. Avots: CSP
12. Turpinās iedzīvotāju novecošanās process. Darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita
samazinājumu būtiski ietekmē migrācija. Kopumā kopš 2004.gada, kad Latvija iestājās Eiropas
Savienībā, no Latvijas ir izbraukuši 361 tūkst. iedzīvotāju. Lielākais emigrācijas vilnis
piedzīvots ekonomiskās krīzes laikā – 2009.gadā no Latvijas izbrauca 38 208, bet 2010.gadā –
39 651 iedzīvotāju. Kopš 2016.gada emigrācija samazinās (1.8.attēls), tomēr emigrācija
joprojām pārsniedz imigrāciju un 2019.gadā emigrēja par aptuveni ceturtdaļu vairāk iedzīvotāju
darbspējas (šajā gadījumā 15 – 64 gadi) vecumā (12,2 tūkst.) nekā imigrēja (9,3 tūkst)2.

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija
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1.8.attēls. Migrācija kopš 1991.gada. Avots: CSP
13. 2018. gadā Latvijā ieradās 4 852 reemigrantu, kas ir par 11% mazāk kā 2017.gadā, kad
atgriezās 5455 Latvijas valsts piederīgo. Starp tiem, kas 2018.gadā atgriezās, vērojams
2

ZM aprēķins atbilstoši CSP datiem (IBG040).
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salīdzinoši augsts bērnu (līdz 14 gadiem) un 25–34 gadus jaunu iedzīvotāju īpatsvars – attiecīgi
21% un 25%. Pieaugot vecumam, samazinās arī reemigrantu īpatsvars, tomēr neliels pieaugums
vērojams pirmspensijas 55–64 gadu vecuma grupā (12%).
14. 2018. gadā Rīgā atgriezās uz pusi vairāk reemigrantu nekā citos reģionos, veidojot 31% no
visiem reemigrantiem, savukārt 18% reemigrantu atgriezās uz Pierīgas reģionu, kas nozīmē, ka
reemigranti izvēlas atgriezties tuvāk galvaspilsētai. Vismazāk - uz Vidzemes reģionu (10%),
bet uz Latgali atgriežas 15% Latvijas valsts piederīgo iedzīvotāju.
15. Lauku teritoriju dzīvotspēja balstās uz trim ekonomiskajiem pamatiem – lauksaimniecība;
mežsaimniecība un kokapstrāde; lauku tūrisms. Šīs nozares neprasa ievērojamu iedzīvotāju
koncentrāciju, taču lauku teritoriju attīstība ir un būs cieši saistīta ar šo nozaru attīstības
tendencēm. Tāpēc cilvēku aizbraukšanas dēļ, nozaru un lauku teritorijas strauja attīstība nav
iespējama. Savukārt, ja nav vērojama lauku teritorijas attīstība, nav iespējas nodrošināt
darbavietas iedzīvotājiem.

3

Nodarbinātība

3.1

Nodarbinātības raksturojums

16. 2018. gadā Latvijā ekonomiski aktīvi bija 982,2 tūkstoši jeb 69,6 % iedzīvotāju 15–74 gadu
vecumā. 2018. gadā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir
palielinājies par 1,9 tūkstošiem jeb 0,2 %, bet ekonomiskās aktivitātes līmenis pieaudzis par 0,7
procentpunktiem. Vīriešu ekonomiskās aktivitātes līmenis ir augstāks nekā sievietēm, attiecīgi
– 73,8 % un 65,9 %.
17. Pēdējos gados apmēram trešā daļa iedzīvotāju 15–74 gadu vecumā nav ne nodarbināti, ne
aktīvi darba meklētāji (2019. gadā – 30,5 % jeb 428,2 tūkstoši iedzīvotāju) (1.9.attēls). 2019.
gadā nodarbināti bija 910,0 tūkstoši jeb 65 % iedzīvotāju 15–74 gadu vecumā. Gandrīz ceturtā
daļa (24,2 %) no visiem nodarbinātajiem bija 55–74 gadu vecumā.
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1.9.attēls. Iedzīvotāju (15-74 gadu vecumā) ekonomiskās aktivitātes struktūra 2019.gadā.
Avots: Latvija. Galvenie statistikas rādītāji 2020
18. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2019. gadā nodarbinātības līmenis palielinājās par 0,5
procentpunktiem (1.10.attēls). 2019. gadā no visiem nodarbinātajiem 6 % bija jaunieši 15–24
gadu vecumā, nedaudz vairāk kā piektdaļa (22,9 %) no visiem nodarbinātajiem bija vecumā no
25–34 gadi, gandrīz puse (46,9 %) nodarbināto bija vecumā 35–54 gadi, bet 4,0 % vecuma
grupā 65–74 gadi.3

Iedzīvotāju (15-74 gadu vecumā) ekonomiskās aktivitātes,
nodarbinātības un bezdarba līmenis 2004-2019, %
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1.10.attēls. Iedzīvotāju (15-74 gadu vecumā) ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un
bezdarba līmenis 2004-2019, %. Avots: CSP (NBG010)
19. 2019. gadā bija 61,3 tūkstoši bezdarbnieku. Sākoties ekonomikas lejupslīdei, 2009. gadā
strauji pieauga bezdarba līmenis, augstāko rādītāju (19,5%) sasniedzot 2010. gadā. Kopš 2011.
gada bezdarba līmenis pakāpeniski samazinās, un 2019. gadā tas bija 6,3 % (1.10.attēls).
Pēdējos gados tas ir sasniedzis ES dalībvalstu vidējo rādītāju. Sieviešu bezdarba līmenis (5,4%)
arvien ir zemāks nekā vīriešiem (7,2%). Latvijā joprojām saglabājas augstākais jauniešu (15–
24 gadi) bezdarba līmenis Baltijas valstīs – 2019. gadā tas bija 12,4 %. Viszemākais jauniešu
bezdarba līmenis 2019. gadā bija Igaunijā (11,1 %), savukārt Lietuvā tas bija 11,9 %. 4
20. Latgales reģionā saglabājas augstākais bezdarba līmenis – 10,7%. Vienlaikus salīdzinot ar
2014.gada rādītāju (17%) bezdarbs Latgalē ir samazinājies par 6,3 procentpunktiem, kamēr
vidēji Latvijā - par 4,5 procentpunktiem. Atšķirība starp Latgales reģiona (10,7%) un Rīgas
reģiona (5,7%) bezdarba līmeni ir 5 procentpunkti5.
21. Nodarbinātības līmenis lauku teritorijā laika posmā no 2001. gada līdz 2007. gadam uzrāda
vienmērīgu pieauguma tendenci no 65% līdz gandrīz 74%, tomēr pēc ekonomiskās krīzes 2009.
gadā vēl nav sasniegts 2007. gada līmenis. Nodarbinātības līmenis laukos ir zemāks par vidējo
nodarbinātības līmeni Latvijā, bet tas ir vienādā līmenī ar vidējo nodarbinātības līmeni ES lauku
teritorijās (73%) (1.11.attēls).

Latvija. Galvenie statistikas rādītāji 2020, CSP, 2020, 45.lpp.
Latvija. Galvenie statistikas rādītāji 2020, CSP, 2020, 45.lpp.
5
ZM aprēķins, izmantojot CSP datus.
3
4
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1.11.attēls. Nodarbinātības līmeņa attīstība lauku teritorijā. Avots: EUROSTAT

22. Nodarbinātība tradicionālajās lauku teritorijā esošajās nozarēs nespēj saglabāt līdzšinē jo
lauku sociālekonomisko apdzīvotību un labklājības līmeni. Lauku teritorijā nodarbinātības
struktūrā vislielākais nodarbināto iedzīvotāju īpatsvars ir pakalpojumu sektorā, kā arī
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā - 19% (1.12.attēls). Sakarā ar darbaspēka
vajadzības samazināšanos lauksaimniecībā, nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstībai
lauku teritorijās ir ļoti būtiska nozīme apdzīvotības un ekonomiskās rosības saglabāšanā.

1.12.attēls. Nodarbinātie pēc saimniecisko darbību veidu grupas (NACE 2.red.) Latvijas
reģionos, tūkst., 2019.gads. Avots: Aprēķins pēc CSP datiem
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23. Latvijā samazinoties saimniecību skaitam un intensificējot lauksaimniecisko ražošanu,
samazinās arī kopējais lauksaimniecībā nodarbināto skaits un 2018.gadā nozarē tika nodarbināti
~ 70 tūkst. pilna laika darbinieki (PLE) (1.13.attēls).

1.13.attēls. Lauksaimniecībā nodarbināto skaits tūkst. pilna laika darba vienības 2018.gadā
Avots: LLU6
3.2

Bioekonomika

24. Latvija ir pirmā no jaunajām ES-13 dalībvalstīm, kas izstrādājusi
Bioekonomikas stratēģiju laikposmam līdz 2030. gadam (LIBRA)7.

nacionālo

25. Šobrīd lauksaimniecība, mežsaimniecība un valsts institūcijas ir galvenie darba devēji
laukos. Arī bioresursu pārstrāde salīdzinājumā ar citām nozarēm nav tik izteikti koncentrēta ap
Rīgu, kas ir saistīts ar bioresursu ieguves izvietojumu.
26. Latvijā ir kritisks labi apmaksātu darbavietu trūkums. Lai tautsaimniecībā sāktu veidoties
labi apmaksātas darbavietas un šis process būtu ilgtspējīgs, ir svarīgi palielināt uz eksportu
orientēto (un ar importu konkurējošo) preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu. LIBRA viens
no galvenajām mērķiem ir nodarbinātības veicināšana un saglabāšana bioekonomikas nozarēs
līdz 128 tūkst. nodarbināto, līdz 2030.gadam (1.14.attēls). Salīdzinājumā ar citām ražošanas vai
pārstrādes nozarēm, tieši bioekonomikas sektoru attīstība var vairāk par citām nozarēm
nodrošināt valsts vienmērīgu un līdzsvarotu teritoriālu attīstību. Bioekonomikas nozares ir
tautsaimniecības attīstības pamats, tās stiprina Latvijas teritorijas dzīvotspēju, un tām piemīt
liels izaugsmes potenciāls labi apmaksātu darba vietu radīšanā.

LLU pētījums “Analīzes veikšana un priekšlikumu sagatavošana Kopējās lauksaimniecības politikas
stratēģiskā plāna izstrādei”, 2019
7
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433525&mode=mk&date=2017-12-19
6
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1.14.attēls. Latvijas bioekonomikas stratēģijas mērķi attiecībā uz nodarbinātību. Avots: LLU

27. 2019. gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī sasniedza 1 076 eiro. Gada laikā tā
palielinājās par 72 eiro jeb 7,2 %. Vidējā neto darba samaksa, kas aprēķināta, izmantojot darba
vietā piemērojamos darba nodokļus, bija 793 eiro jeb 73,7 % no bruto algas. 8
28. Kopumā algas aug visās nozarēs jau pēdējos septiņus gadus. Vislabāk apmaksātās ir
finanšu un IT pakalpojumu nozares, kur 2019. gadā vidējā bruto alga bija attiecīgi 2 083 un 1
731 eiro mēnesī. Lauksaimniecībā (1 035 eiro), apstrādes rūpniecībā (1 040 eiro), būvniecībā
(1 048 eiro) un transporta un uzglabāšanas nozarē (1 071 eiro) vidējā bruto mēnešalga bija
nedaudz zemāka par vidējo mēnešalgu valstī (1 076 eiro). Salīdzinot ar 2018. gadu, vidējā alga
pakāpās virs vidējā rādītāja valstī veselības nozarē (1 105 eiro, 2018. gadā – 976 eiro). Latvijā,
tāpat kā citās Eiropas Savienības valstīs, sievietes, kas strādā algotu darbu, vidēji pelna mazāk
nekā vīrieši. 2018. gadā sieviešu un vīriešu stundas vidējās darba samaksas pirms darba nodokļu
nomaksas (bruto) starpība bija 14,1 %, taču tas ir zemākais rādītājs kopš 2012. gada. 9
29. Minimālā alga Latvijā (2020.gada 1.janvārī 430 EUR), salīdzinot ar pārējām Eiropas
Savienības dalībvalstīm, kur eksistē valstī noteiktais minimums, ir viena no zemākajām. 2020.
gada sākumā zemāks rādītājs bija tikai Bulgārijā. Salīdzinot ar 2019. gadu, 2020. gada sākumā
minimālā alga pieauga visās Eiropas Savienības valstīs, izņemot Latviju, Spāniju, Beļģiju un
Īriju. Polijā minimālās algas pieaugums bija lielākais Eiropas Savienībā – 16,8 %, 2019. gada
sākumā sasniedzot 611 eiro. Lietuvā minimālā alga pieauga līdz 607 eiro (9,4 %), bet Igaunijā
– līdz 584 eiro (8,1 %). 10
30. Darba algas līmenis krasi atšķiras Rīgā un Pierīgas reģionā, kur vidējā bruto darba samaksa
pārsniedz 1 200 EUR, savukārt Latgales reģionā tā ir viszemākā – vidēji ap 750 EUR, pārējos
reģionos virs 850 EUR (1.15.attēls). Lauku teritorijās iedzīvotāju rīcībā esošie ienākumi uz
vienu mājsaimniecības locekli 2018. gadā laukos bija par 16 % zemāki nekā pilsētās.

Latvija. Galvenie statistikas rādītāji 2020, CSP, 2020, 25.lpp.
Latvija. Galvenie statistikas rādītāji 2020, CSP, 2020, 25.lpp.
10
Latvija. Galvenie statistikas rādītāji 2020, CSP, 2020, 27.lpp.
8
9
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1.15.attēls. Darba ņēmēju mēneša vidējo bruto darba ienākumu mediāna teritoriālajās vienībās
2019.gadā. Avots: CSP11
31. Vērtējot darba samaksas izmaiņas periodā kopš 2005.gada secināms, ka lai arī darba
samaksa ir augusi visos Latvijas reģionos, tomēr Rīgā un Pierīgā tā ir augusi straujāk
(1.16.attēls). Tā piemēram, bruto darba samaksas līmenis Latgales reģionā 2020.gada
1.ceturknī sasniedzis 747 EUR, savukārt Rīgā šāds bruto darba samaksas līmenis bija sasniegts
jau 2011.gadā, bet Vidzemes reģionā, kur vidēji darba samaksa ir otra zemākā valstī, šāds darba
samaksas līmenis bija 2017.gadā. Līdz ar to, darba iespējas un būtiskās ienākumu atšķirības
reģionos veicina iedzīvotāju migrāciju, attiecīgi arī reģionu depopulāciju un negatīvi ietekmē
reģionu, īpaši, lauku teritoriju, attīstības iespējas nākotnē.

11

Latvija. Galvenie statistikas rādītāji 2020, CSP, 2020, 28.lpp.
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1.16.attēls. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa statistiskajos reģionos pa
ceturkšņiem (EUR). Avots: CSP
32. Septiņu gadu laikā kopš 2010. gada darbvietu skaits audzis privātajā sektorā, bet valsts
pārvaldē tas palicis nemainīgs. Visvairāk darbvietu ir tirdzniecībā, apstrādes rūpniecībā un
izglītībā. Situāciju darba tirgū būtiski ietekmē reģionālās disproporcijas – visvairāk vakanču ir
Rīgā un Pierīgas reģionā. Darbaspēka trūkumu ietekmē gan nepietiekamais kvalificētu
speciālistu skaits, gan zemās algas.12

4

Izaugsmes veicināšana lauku teritorijās

4.1

Iekšzemes kopprodukts

33. Pērn ES-28 IKP uz vienu iedzīvotāju bija 31,9 tūkst. eiro. Latvijā 2019. gadā IKP uz vienu
iedzīvotāju bija 15,9 tūkst. eiro, un tas bija sestais zemākais rādītājs no visām Eiropas
Savienības dalībvalstīm. 2019. Vislielākais IKP uz vienu iedzīvotāju bija Luksemburgā – 102,2
tūkst., Īrijā – 70,4 tūkst. eiro un Dānijā – 53,4 tūkst. bet vismazākais: Bulgārijā – 8,7 tūkst. eiro,
Rumānijā – 11,5 tūkst. eiro un Horvātijā – 13,3 tūkst. eiro (1.17.attēls).

“Informatīvs ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm”
https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMZino_06072018_full.pdf
12

14
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1.17.attēls. Iekšzemes kopprodukts, EUR uz vienu iedzīvotāju, 2019.gads. Avots EUROSTAT

34. Kopumā valstī turpinās ekonomikas izaugsme. 2018. gadā iekšzemes kopprodukts
faktiskajās cenās palielinājās līdz 29,5 miljardiem eiro, bet 2010. gada salīdzināmajās cenās –
23,9 miljardiem eiro, ekonomikas izaugsmes temps pret iepriekšējo gadu bija 4,8 %
(1.18.atēls).

1.18.attēls. Iekšzemes kopprodukts un tā pārmaiņas pret iepriekšējo gadu (2010-2018). Avots:
CSP
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35. Tomēr Latvijā ir vienas no augstākajām reģionālās attīstības atšķirībām - starp
Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizācijas (OECD) valstīm tās ir trešās augstākās.
Rīgas reģionā IKP uz vienu iedzīvotāju 2017.gadā ir 22 458 euro, kas ir 163% no vidējā IKP
uz vienu iedzīvotāju valstī (13 805 euro). Kurzemē IKP uz vienu iedzīvotāju ir 74% no vidējā
IKP uz vienu iedzīvotāju valstī, Vidzemē 65%, Zemgalē 61%, bet Latgalē 52% (1.19.attēls).

Iekšzemes kopprodukts statistiskajos reģionos
uz 1 iedzīvotāju, 2017.gads
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1.19.attēls. Reģionālās attīstības atšķirības pēc IKP uz 1 iedzīvotāju, 2017.gads. Avots: CSP

36. Rīgas plānošanas reģionā IKP uz vienu iedzīvotāju ir 3,1 reizi lielāks nekā Latgales
reģionā. Turklāt būtiski atšķiras komersantu spēja piesaistīt investīcijas - atšķirības nefinanšu
investīcijās ir 5,4 reizes starp Rīgas un Latgales plānošanas reģionu. Tā rezultātā darba
samaksas atšķirības starp reģioniem ir 1,6 reizes (jeb 5 līdz 10 gadu starpība starp plānošanas
reģioniem). Ir nepieciešams samazināt dzīves līmeņa atšķirības starp Latvijas reģioniem un
veicināt izaugsmes attīstību lauku teritorijās.
37. Latvijas lauku reģionu un pārejas reģionu IKP uz vienu iedzīvotāju atšķiras nedaudz (34% no vērtības), bet pilsētu reģionos tas ir divreiz lielāks. IKP uz vienu iedzīvotāju (PSL)
īpatsvars no ES vidējās vērtības abos gados attiecīgi ir 39- 40% lauku reģionos (Vidzeme un
Zemgale), 40-41% pārejas reģionos (Latgale un Kurzeme) un 85-86% pilsētu reģionos (Rīga
un Pierīga). Kopumā valstī rādītāja vērtība uzrāda augšupejošu tendenci - no 64% (2015.,
2016.) uz 67% (2017.).13

4.2

Ekonomiski aktīvie uzņēmumi

38. No 2013.gada strauji ir audzis to uzņēmumu skaits (1.20.attēls), kas nodarbina paši sevi un
līdz 9 darbiniekiem, kas liecina par iespējām un vajadzību attīstīt mazo uzņēmējdarbību, turpretī
lieliem uzņēmumiem, kas nodarbina vairāk kā 50 darbinieku ir vērojama stabila nemainība.
Lauku teritorijās būtu jāattīsta arī tādi uzņēmumi, kas nodarbina vairāk par 20 līdz 49
AREI, “LAP 2014 - 2020 novērtēšana paplašinātajam Ikgadējam īstenošanas ziņojumam 2019” atskaite, 2019,
148.lpp
13
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darbiniekiem, kam ir iespēja attīstīties un dot vēl papildus darba vietas tiem darba meklētājiem,
kas nav gatavi attīstīt savu biznesu.

1.20.attēls. Tirgus sektora ekonomiski aktīvie uzņēmumi 2016. gadā. Avots: CSP

39. Latvijā ir labi redzama uzņēmumu koncentrācija lielajās pilsētās vai novadu centros.
Kopumā, valstī vairāk kā puse tirgus sektora ekonomiski aktīvo uzņēmumu atrodas Rīgas un
Pierīgas reģionā (1.21.attēls).

1.21.attēls. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos. Avots: CSP
40. Komercsabiedrību īpatsvars Rīgā un tās reģionā ir dominējošs, turpretī tālāk no Rīgas,
lauku pilsētās vairāk ir pašnodarbināto un individuālo komersantu, to īpatsvars gadu gaitā
svārstās no 45% līdz 48% (1.22.attēls). Pašnodarbinātie un mazie uzņēmumi nespēj piesaistīt
pietiekami daudz privāto investīciju, lai tālāk attīstītos, ražotu jaunus produktus vai izvērstu
pakalpojumus, tie pamatā nodarbina paši sevi, bet nedod darbu citiem. Attīstību varētu sekmēt
mudinot šāda veida uzņēmējus sadarboties, veidojot nišas produktus, virzot tos eksportam.
Tāpat, ņemot vērā attālumu no tirgiem, kā arī potenciālā pakalpojuma saņēmēja, reģionos
varētu būt liels potenciāls attālinātās nodarbinātības iespējām, vai arī attīstāmas iespējas sniegt
pakalpojumu, izmantojot digitālos risinājumus.
17
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1.22.attēls. Tirgus sektora ekonomiski aktīvie uzņēmumi 2017. gadā. Avots: CSP
41. Uzņēmējdarbības uzsākšanai būtiska ir iespēja saņemt palīdzību biznesa idejas attīstībai.
Uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai lauku teritorijā, Valsts Lauku tīkls organizē mācības
jaunajiem un topošajiem lauku uzņēmējiem. Mācību ietvaros jaunieši tiek sagatavoti savas
biznesa idejas projekta izstrādei, iepazīstināti ar citu uzņēmēju pieredzes stāstiem, kā arī tiem
tiek sniegtas zināšanas un konsultācijas par uzņēmējdarbības jautājumiem. Jau kopš 2012.gada
visiem jauniešiem, kas absolvējuši mācības jaunajiem un topošajiem lauku uzņēmējiem, ir
iespēja piedalīties biznesa ideju konkursā “Laukiem būt”. Biznesa idejas tiek atbalstītas tādās
kategorijās, kā lauksaimniecība, produkcijas pievienotās vērtības radīšana, nelauksaimniec iskā
uzņēmējdarbība laukos (ražošana un pakalpojumu sniegšana). Pasākuma mērķis ir palīdzēt
jaunajiem uzņēmējiem attīstīt savas biznesa idejas, kā arī veicināt jaunu uzņēmumu rašanos
lauku teritorijās un piesaistīt jaunus cilvēkus dzīvei un darbam laukos. Mērķauditorija ir jaunie
lauksaimnieki, kuru biznesa ideja tiek īstenota Latvijas lauku teritorijās un mazpilsētās (ar
iedzīvotāju skaitu līdz 15 000). Līdz 2020.gadam konkursa informatīvajās dienās piedalījuš ies
2254 interesenti, mācības noslēguši un sertifikātus ieguvuši 1717 dalībnieki, konkursā
“Laukiem būt” iesniegti 446 plāni, uzņēmējdarbību pēc šī pasākuma uzsākuši 155 jaunie
uzņēmēji.

4.3

Sociālā iekļautība/nabadzība/teritoriālā kohēzija (reģionālās atšķirības):

42. 2018. gadā Latvijā nabadzības riskam bija pakļauti 434 tūkstoši jeb 22,9 % iedzīvotāju.
Iedzīvotāju nabadzības riska mazināšanos sekmēja minimālās algas celšana (no 380 eiro
18
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2017. gadā līdz 430 eiro 2018. gadā), izmaiņas sociālo pabalstu likumdošanā (atsevišķu pensiju
pārrēķins, lielāks atbalsts audžuģimenēm un ģimenēm ar diviem un vairāk bērniem), kā arī
izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā.
43. Nabadzības līmeņa indekss lauku teritorijās no 2012. līdz 2018. gadam ir ievērojami
samazinājies - no 40,1% līdz 32,3%, tuvojoties ES vidējam līmenim (23,7%) (1.23.attēls).

1.23. attēls. Nabadzības līmenis Latvijā un vidēji ES-28 (%). Avots: EUROSTAT

44. Latvijas reģionos vērojamas lielas atšķirības iedzīvotāju īpatsvarā, kuru ekvivalentie rīcībā
esošie ienākumi ir zem nabadzības riska sliekšņa. Pozitīvā nozīmē izceļas Rīga (16,1 %) un
Pierīgas reģions (14,4 %), kur nabadzības riska indekss ir zemāks nekā citos reģionos. Savukārt
visaugstākais tas bijis Latgales reģionā (40,4 %), kur tas ievērojami pārsniedz citu reģionu
nabadzības riska indeksa vērtības (par vairāk nekā 10 procentpunktiem) , 2018 gadā salīdzinot
ar 2017.gadu situācija pasliktinājusies arī Vidzemes reģionā, nabadzības riska indeksa vērtība
pieaugusi par 5,6 procentpunktiem (34,5%) (1.24.attēls).
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45. Ienākumu nevienlīdzība, nabadzība un sociālā atstumtība, kas ir pastāvoša problēma jau
daudzus gadus, ir šķērslis ekonomikas attīstībai, t.sk. produktivitātes pieaugumam. Nabadzības
dēļ indivīds nespēj piekļūt nepieciešamajiem resursiem un pakalpojumiem, piemēram, izglīt ība i
un veselības aprūpes pakalpojumiem, kas savukārt ierobežo un kavē veiksmīgu integrāciju
darba tirgū.
46. Nabadzības un sociālās atstumtības risku potenciāli samazina zināšanu pieaugums, to
pielietošanas, kā arī komunikācijas un sadarbības prasmju uzlabošanās, ko veicina LAP 2014.2020. īstenotie zināšanu pārneses un informācijas pasākumi un ar LEADER/sabiedrības virzītas
vietējās attīstības (SVVA) pieeju īstenotās aktivitātes. Iegūtās zināšanas ļauj celt kvalifikāc iju,
radīt papildu ienākumus. Prasmju līmeni papildina arī saņemtās konsultācijas, rīkoto semināru
apmeklējumi. Kopumā dažādus mācību kursus apmeklējuši 10 463 lauksaimniecības nozares
pārstāvji (t.sk. pārtikas ražošanas nozarē iesaistītās personas) un 1 812 mežsaimniecības
nozares pārstāvji. 2014-2020 plānošanas perioda ietvaros līdz šim konsultāciju pakalpojumi
lauksaimniecības jomā sniegti 3 303 gala labuma guvējiem, savukārt mežsaimniecības jomā –
1 066 gala labuma guvējiem, īpaši veicinot atbalstu mazajām saimniecībām un meža
īpašniekiem. LEADER/SVVA pasākumi, sākot jau ar vietējās attīstības stratēģijas veidošanu
un tālāko tās īstenošanu, aktivizē vietējo kopienu, veido kopēju informācijas un sadarbības
lauku, iedrošina un māca rakstīt projektus, paaugstina VRG administrācijas kapacitāti, lai tālāk
organizētu un veicinātu attīstības procesu plānošanu un īstenošanu savās kopienās, iekļaujot
uzmanības lokā personas, kam nepieciešama palīdzība. 14 Īstenotie pasākumi tikai netieši ir
veicinājuši sociāli maznodrošināto personu iesaisti. Arī turpmāk ar LEADER/SVVA pieeju
nepieciešams veicināt zināšanu un inovāciju lomas pieaugumu, darbu ar vietējām kopienām.
Lai veicinātu nabadzības samazināšanu lauku teritorijās, vēlams rosināt sociālās
uzņēmējdarbības projektu īstenošanu. 15

4.4

Pakalpojumu un infrastruktūras pieejamība

4.4.1 Pieeja platjoslas internetam (kā nodarbinātības iespējas)
47. 2019. gadā internets bija 85,4 % mājsaimniecību, savukārt 2010. gadā tas bija vien 59,8 %
mājsaimniecību (1.25.attēls). Mobilā interneta pārklājums ir nodrošināts 99,9% no Latvijas
teritorijas.
48. Pēdējā gada laikā turpina palielināties platjoslas interneta pieslēgumu skaits. Ja 2018. gadā
platjoslas interneta pieslēgums bija 78,8 % mājsaimniecību, tad 2019. gadā par 4,2
procentpunktiem vairāk – jau 83,3 % (1.25.attēls). Pēdējo piecu gadu laikā šis rādītājs pieaudzis
par 9,9 procentpunktiem. Visvairāk platjoslas internetu izmanto Rīgas reģionā (87,2 %), bet
vismazāk Latgalē – 76 %. Pierīgā, Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē tas pieejams no 81,3 % līdz
85,9 % mājsaimniecību. Platjoslas internetu biežāk izmanto pilsētās, kur to lieto 85,5%
mājsaimniecību, bet laukos šis rādītājs ir 77,9 %.16.
49. Interneta pieejamība ir tieši proporcionāla mājsaimniecību ienākumu līmenim:
mājsaimniecībās ar viszemākajiem ienākumiem internets ir pieejams tikai 60,1%
mājsaimniecību, kas salīdzinot ar 2018.gadu ir par 11,4 procentpunktiem vairāk, savukārt
mājsaimniecībās ar lielākajiem ienākumiem internets ir 99,7 %. Savukārt vecuma grupās
AREI, “LAP 2014 - 2020 novērtēšana paplašinātajam Ikgadējam īstenošanas ziņojumam 2019” atskaite, 2019,
127.lpp.
15
AREI, “LAP 2014 - 2020 novērtēšana paplašinātajam Ikgadējam īstenošanas ziņojumam 2019” atskaite, 2019,
94.lpp.
16
CSP | Latvija. Galvenie statistikas rādītāji 2019
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gandrīz visi (99,8 %) 16–24 gadus veci jaunieši internetu lieto vismaz reizi nedēļā, iedzīvotāji
vecumā no 25 līdz 54 gadiem (94,1 %). Savukārt vecākās paaudzes (55–74 gadi) respondentu
vidū internetu regulāri lieto 61,1 % 17.
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1.25.attēls. Interneta pieejamība mājsaimniecībām (%). Avots: CSP

50. Izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju iespējas, Latvijas mājražotājiem, mazajiem
ražotājiem un amatniekiem, pakalpojumu sniedzējiem ir iespējas realizēt savu produkciju
tiešsaistē (interneta veikalā). Papildus tam produkcijas reklāma tiešsaistē var būt mērķa
sasniegšanas veids - uzņēmums cer uz savu pašreizējo un potenciālo klientu labāku informētību,
kas rezultātā veicinās pakalpojumu vai produkcijas pārdošanu un elektronisko sakaru līdzekļus
(uzņēmumu interneta mājaslapas, e-pastu) popularitāti. Tāpat tā ir iespēja iedzīvotājiem lauku
teritorijās saņemt pakalpojumus e-vidē un izmantot internetu, lai iegādātos dažādas preces un
pakalpojumus. Tas rada arī iespēju dzīvot lauku vidē un strādāt attālināti.

4.4.2 Tūrisma infrastruktūra
51. 2018. gadā Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti 2,81 milj. viesu, kas ir par 70,8 % vairāk nekā
2012. gadā. Salīdzinot ar 2012.gadu, viesu pavadīto nakšu skaits audzis par 51,4 % un
sasniedzis 5,37 milj. Vidējais viesu uzturēšanās ilgums tūristu mītnēs bija 2 naktis.
52. 2018. gadā apkalpoti 1,93 milj. ārvalstu viesu, kas ir par 75,6 % vairāk nekā 2012.gadā,
savukārt ārvalstu viesu pavadīto nakšu skaits audzis par 54,1 %, sasniedzot 3,74 milj. nakšu.
Ārvalstu tūristi lielākoties izmantojuši Rīgas un Pierīgas reģionā esošās tūrisma mītnes.
2018.gadā Rīgā apkalpoti 1,48 milj. ārvalstu tūristi, kas ir 77,1% no kopējā Latvijā uzņemto
ārvalstu tūristu skaita un 86% no Rīgas pilsētā uzņemto viesu skaita (1.26.attēls). Tāpat arī
Pierīgas reģionā viesi galvenokārt ir bijuši no ārvalstīm - 248 tūkst. jeb 54% no kopējā šajā
reģionā uzņemto viesu skaita. Tie galvenokārt izmantojuši tūrisma mītnes Jūrmalā un Siguldas
novadā. Savukārt pārējos reģionos tūrisma mītnēs galvenokārt tiek uzņemti Latvijas iedzīvot āji
un ārvalstu tūristu piesaiste tūrisma mītnēm ir neizmantots potenciāls. Zemgalē, Kurzemē un
Latgalē ārvalstu tūristi veido nedaudz virs 30% no kopējā šajā reģionā apkalpoto viesu skaita,
savukārt Vidzemes reģionā tikai 21,9%. Reģionos starp populārākām ārvalstu viesu apmešanās
vietām tiek izvēlēta Liepāja un Daugavpils.

17

CSP | Zinātne IKT, 2019
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1.26.attēls. Tūrisma mītņu apkalpotie ārvalstu viesi un Latvijas iedzīvotāji valstī un
reģionos (%) 2018.gadā. Avots: CSP
53. Visvairāk viesu uzņemts no Krievijas (259,0 tūkst.), Vācijas (225,9 tūkst.), Lietuvas
(190,9 tūkst.), Igaunijas (169,7 tūkst.), Somijas (114,6 tūkst.) un Apvienotās Karalistes
(108,3 tūkst.).
54. 2018. gadā ievērojami pieaudzis viesu skaits no Ukrainas (par 32,8 %), Japānas (par
20,2 %), Polijas (par 18,8 %), Francijas (par 16,5 %), Dānijas (par 15,8 %), Nīderlandes (par
15,2 %). Mazāk ārvalstu viesu savukārt bija no Norvēģijas (par 5,6 %).
55. Kopumā Latvijas tūrisma piedāvājumu var vērtēt kā saturiski daudzveidīgu, tomēr
teritoriāli nevienmērīgi sadalītu (1.27.attēls). Tūrisma objektu un populārāko tūristu piesaistes
vietu izplatībā konstatējamas atsevišķas to koncentrēšanās zonas, savukārt dažos reģionos šādu
objektu ir visai maz. Tomēr kopumā valstī ir pieejami daudzveidīgi augstas pievienotās vērtības
tūrisma objekti un galamērķi. To vidū jāmin plašās kultūras tūrisma iespējas ar katram reģionam
raksturīgām viensētām, ēkām un bagātīgu kultūrvēsturisko mantojumu un dabas tūrisma
iespējas (tostarp 333 ES vienotajā Natura 2000 tīklā iekļautās īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas), kā arī veselības un labsajūtas tūrisma, sporta tūrisma, pasākumu un konferenču
tūrisma u.c. piedāvājumi18. Lauku tūrisma attīstībai nozīmīgs resurss ir arī tradicionālās
lauksaimniecības, mežsaimniecības, amatniecības un sadzīves tradīcijas.

1.27.attēls. Tūrisma mītņu skaits Latvijas novados 2018.gads. Avots: Pētījums “Tūrisma
attīstības veicināšana Latvijas reģionos-2018”
18

Pētījums “T ūrisma attīstības veicināšana Latvijas reģionos -2018”
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56. Kopējais gultas vietu skaits (C.31) Latvijā laika posmā no 2012. gada līdz 2018. gadam ir
palielinājās par 46,2% un lielākā daļa gultas vietu atrodas lauku teritorijā (21 616) (1.28.attēls).
Lauku teritorijā šajā laika posmā ir vērojams vislielākais gultasvietu skaita pieaugums - par
67,2%. To lielā mērā ir sekmējis pieejamais atbalsts lauku tūrisma attīstībai.

1.28.attēls. Kopējais gultas vietu skaits tūrisma mītnēs pēc reģiona veida. Avots: EUROSTAT

57. Tūrisms un ar to saistītās aktivitātes lauku teritorijā veido darba vietas, rada sadarbības
mehānismu starp dažādiem lauku uzņēmējiem, piesaista tūristus un līdz ar to veicina gan vietējo
dzīvotāju labklājības celšanos, gan reģionālo attīstību kopumā.
58. Tūrisma nozarē lauku teritorijā pārsvarā darbojas ģimeņu izveidoti mikro un mazie
uzņēmumi, kuriem lielākoties tūrisms ir dzīvesveida tipa uzņēmējdarbība, papildu
nodarbošanās veids vai hobijs.
59. Ņemot vērā tūrisma starpnozaru raksturu, aktuāla ir integrētas pieejas nodrošināšana
tūrisma nozares pārvaldībā. Integrēta pieeja ietver cilvēku, organizāciju, uzņēmumu, objektu,
tehnoloģiju, būvju un telpu apvienošanu tūrisma aktivitāšu nodrošināšanai. Lauku tūrismā –
novados vai ciemos, kur vidi raksturo lauksaimniecības ainava, dabas vērtības, un kur tūrisms
nav vienīgā vai galvenā ekonomiskā aktivitāte, vietējie uzņēmumi ir galvenie tūrisma
pakalpojumu (naktsmītnes lauku un ciemu mājās, pirtis, ekskursijas, tradicionālie lauku ēdieni,
dabas takas u. c.) nodrošinātāji. Viena no integrētās pārvaldības ieviešanas vājajām vietām ir
publiskā un privātā partnerība 19.

4.4.3 Transporta infrastruktūra
60. Nozīmīgs faktors, kas tieši ietekmē sociālekonomisko attīstību lauku teritorijās, ir arī
sasniedzamība (transporta infrastruktūras pieejamība un stāvoklis). Latvijas kopējais ceļu tīkla
blīvums ir pietiekams, bet tehniskais stāvoklis daudzviet ir neapmierinošs - 2018.gadā 46,4 %
19

Pētījums “T ūrisma attīstības veicināšana Latvijas reģionos-2018”
https://www.saeima.lv/petijumi/Turisma_attistibas_veicinasana_Latvijas_regionos -2018.pdf
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no autoceļu ar grants segumu un 42 % autoceļu ar asfaltbetona segumu ir klasificējami kā sliktā
vai ļoti sliktā stāvoklī (1.1.tabula).
1.1.tabula. Valsts vietējās nozīmes autoceļu stāvoklis 2018.gadā, % no kopējā garuma.
Asfaltbetona segums

Grants segums

Autoceļu
% no
Autoceļu
% no
garums
apsekotā
garums
apsekotā
Ļoti labs
318,9
11,4
x
x
Labs
568,2
20,3
675,2
6,2
Apmierinošs
738,7
26,3
5 192,3
47,4
Slikts
604,4
21,5
5 081,6
46,4
Ļoti slikts
575,8
20,5
x
x
Avots: VAS „Latvijas valsts ceļi”
61. Šāds transporta infrastruktūras stāvoklis ierobežo iedzīvotāju mobilitāti darba vietu un
pakalpojumu sasniedzamībai, ka arī padara teritorijas, kas atrodas tālāk no galvaspilsētas,
nepievilcīgākas dzīvesvietas izvēlei un uzņēmējdarbības veikšanai (problēmas izejvielu un
saražoto preču pārvadāšanā līdz noieta tirgum, tālākajam transportam (dzelzceļš, ostas u.tml.),
ja tas ir nepieciešams, liels laika patēriņš, papildus izmaksas u.tml.). Turklāt uzņēmējdarbības
sekmīgu darbību kavē kvalitatīvu pievadceļu (t.sk. dzelzceļa pievadu), ražošanas laukumu
trūkums. Bez tam, sabiedriskā transporta reisu un maršrutu skaits pēdējos gados arvien
samazināts, kas vēl vairāk pastiprina sasniedzamības problēmas attālāku teritoriju
iedzīvotājiem.

4.4.4 Dabas resursi un vides kvalitāte
62. Lauki ir nozīmīgāko dabas resursu un ekosistēmu pakalpojumu avots, dzīves, darba un
atpūtas vide, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidības krātuve un sargātāja. Taču
tas šobrīd ir saimnieciskajai darbībai nepietiekami novērtēts resurss. Latvija ir bagāta ar dabas
parkiem, rezervātiem un citām dabas vērtībām (1.29.attēls), kas paver iespēju ne tikai tūrisma
izaugsmei un attīstībai, bet arī sniedz nozīmīgu ekosistēmu pakalpojumu daļu. Ir jāveicina
bioresursu saprātīga izmantošana, koncentrējoties uz bioekonomikas virzienu, kas īpaši
veiksmīgi būtu izmantojams tieši mazās un vidējās lauku saimniecībās, kam iespēja ir
pielāgoties un būt elastīgākiem pret būtiskām pārmaiņām uzņēmējdarbībā.
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1.29.attēls. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā. Avots: Dabas aizsardzības pārvalde

63. Bioekonomika ir tautsaimniecības daļa, kur ražošanas procesā ilgtspējīgā un pārdomātā
veidā tiek izmantoti atjaunojamie dabas resursi (augi, dzīvnieki, mikroorganismi u.c.), lai
ražotu pārtiku un barību, industriālos produktus un enerģiju. Bioekonomikas attīstība veicinās
vietējo resursu produktīvo izmantošanu un pievienotās vērtības radīšanu.
64. Inovācijas un zināšanu attīstība bioloģisko resursu (mikroorganismu, augu, dzīvnieku)
ilgtspējīgā apsaimniekošanā, ražošanā un izmantošanā sniegs pamatu jauniem, ilgtspējīgiem,
drošiem, ekoloģiski efektīviem un konkurētspējīgiem produktiem lauksaimniecības,
zivsaimniecības, lopbarības, pārtikas, veselības, koksnes apstrādes un pārstrādes rūpniecībā, kā
arī saistītajās nozarēs. Saskaņā ar Eiropas stratēģiju attiecībā uz zinātnēm par dzīvību un
biotehnoloģiju tas palīdzēs palielināt Eiropas lauksaimniecības un biotehnoloģijas, sēklu
ražošanas un pārtikas uzņēmumu, īpaši augsto tehnoloģiju MVU, konkurētspēju, tajā pat laikā
uzlabojot sociālo labklājību.
4.5

Finanšu resursu pieejamība

65. Latvijas finanšu tirgus analīzes ietvaros 2017.gadā ir veikts Ekonomikas ministrijas
aktualizētais tirgus nepilnību izvērtējums finanšu pieejamības jomā: Finanšu instrumentu
programmu īstenošanas progresa ziņojums 20, kurā ir analizēti Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas un Latvijas Komercbanku asociācijas sniegti dati, lai analizētu konkrētos tirgus
segmentus, kā arī vērtēti Altum sniegti dati par konkrētu finanšu instrumentu programmu
sasniegtajiem rezultātiem no programmu uzsākšanas brīža līdz 2017.gada pirmajos trīs
ceturkšņos. Ir secināts, ka vēl joprojām var tikt identificēti šķēršļi finansējuma saņemšanas
iespējām no tirgus dalībniekiem noteiktiem uzņēmumu tipiem, kā arī, ka finanšu tirgū pastāv
būtiskas nepilnības.

20

https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/publiskojama_informacija_saskana_ar_sasitosajiem_normativajiem_aktiem/a
ktualizetais_tirgus_nepilnibu_izvertejums_finansu_pieejamibas_joma/
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66. Saskaņā ar FKTK datiem uzņēmumu kreditēšana kopumā sastāda būtisku daļu no kopējā
aizdevumu portfeļa. 2017.gada 3.ceturksnī rezidentu uzņēmumu kreditēšana sastādīja 47% no
kopējā rezidentu aizdevumu portfeļa, savukārt MVU daļa uzņēmumu aizdevumu portfelī
sastādīja 78 % jeb 4 536 486 tūkst. EUR. Uzņēmumiem jauno izsniegto kredītu apjoms uz
2017.gada 3.ceturksni sastādīja 51 % jeb 212 857 tūkst. EUR no kopējā rezidentiem
(nebankām) izsniegto aizdevumu apmēra, un MVU daļa no uzņēmumiem izsniegto kredītu
apjoma sastādīja 83 % jeb 177 480 tūkst. EUR (1.30.attēls).

1.30. attēls. Komercbanku aizdevumu portfelis. Avots: EM, Tirgus nepilnību izvērtējums
finanšu pieejamības jomā, 2017.gads

67. Vērtējot finanšu pieejamības problemātiku Latvijā un ES, kā arī analizējot tirgus nepilnību
esamību, papildus tika analizēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sniegtie dati, Latvijas
Bankas dati, tika apskatīts Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās Bankas ikgadējais pētījums
“Survey on the access to finance of enterprises (SAFE)” 21, Domnīcas “Certus” veiktais pētījums
“Latvijas konkurētspējas ziņojums. Finanšu pieejamība” 22, kā arī Latvijas Komercbanku
asociācijas sniegtie dati.
68. Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās Bankas ikgadējais pētījums “Survey on the access
to finance of Enterprises” (SAFE) analizē situāciju dalībvalstīs, tajā skaitā pētījuma ietvaros ir
aptaujāti 186 Latvijas mikro, mazie un vidējie uzņēmumi.
69. Pētījumā secināts, ka joprojām mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vidū pastāv finanšu
pieejamības problēmas. Proti, banku aizdevumi un kredītlīnijas joprojām ir būtiskākais mikro,
mazo un vidējo uzņēmumu finansējuma avots ES dalībvalstīs – minētie aizdevumu veidi
sastāda attiecīgi 54% un 51% no kopējās MVU finansējuma struktūras. Eiropas Komisija un
Eiropas Centrālā Banka kā risinājumu šādam finansējuma pieprasījumam norāda, ka finanšu
pieejamības veicināšanai ir izstrādātas ES līmeņa iniciatīvas par atbalstu finansējuma
pieejamībai mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem.

ECB Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area − Octo ber 2016 to March 2017.
Pieejams:
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201705.en.pdf?0543f
f3b129e346a10363074a651bd98
22 Domnīca “Certus”. Latvijas konkurētspējas ziņojums, 2015, Finanšu pieejamība. Pieejams:
http://certusdomnica.lv/wp-content/uploads/2015/07/CertusFinansuPieejamiba_2015.pdf
21
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70. Minētajā pētījumā 11% Latvijas mikro, mazo un vidējo uzņēmumu finansējuma
pieejamību nosauc kā visbūtiskāko uzņēmuma problēmu. Kopumā, vērtējot pētījuma rezultātus,
secināms, ka Latvijā mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem ir problemātiskāka pieejamība
finansējumam nekā vidēji ES 28 dalībvalstīs. Kā liecina aptauja, tad 11% aptaujāto mikro, mazo
un vidējo uzņēmumu nepiesakās aizdevumam iespējama noraidījuma dēļ, savukārt 20%
pieteikumu tiek noraidīti, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem ES.
71. Tāpat pētījumā secināts, ka līdzīga situācija ar pieteikumiem ir kredītlīnijām un
overdraftiem, kas liecina par to, ka mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem ir grūtības saņemt
nepieciešamo finansējumu. Piesaistāmā finansējuma apjoms mikro, mazo un vidējo uzņēmumu
izaugsmes mērķiem 45% gadījumos ir līdz 100 000 EUR, un visbiežākie finansējuma piesaisti
ierobežojošie faktori ir nepietiekams nodrošinājums vai garantija (Latvijā 22%, ES 15%) un
pārāk augstas procentu likmes/izmaksas (Latvijā 12%, ES 11%). Latvijā tikai 24 % mikro,
mazie un vidējie uzņēmumi ir norādījuši, ka nav šķēršļu vajadzīgā finansējuma saņemšanai,
savukārt vidējais rādītājs ES ir 44%.
72. Finanšu tirgus tendences un finanšu pieejamības aspekts analizēts domnīcas Certus
pētījumā, kurā, izmantojot nozares ekspertu interviju metodi, vērtēts finanšu pieejamības
aspekts MVU. Pētījumā secināts, ka finanšu pieejamības problēma pastāv galvenokārt attiecībā
uz mikro, mazo un vidējo uzņēmumu investīciju finansēšanu un atšķirībā no iepriekš minētā
starptautiskā pētījuma, padziļināti analizējot tieši Latviju, secināts, ka galvenie cēloņi kredītu
nesaņemšanai var tikt minēti (1) uzņēmumu ēnu ekonomikas aktivitātes (mazina finanšu datu
uzticamību), (2) lielas iespējas neatmaksāt uzņemtās parādsaistības (izmantojot maksātnespējas
procesu), (3) lēna un neefektīva slikto kredītu atgūšana (lēna lietu izskatīšana tiesās). Kā
pamatots EM izstrādātajā tirgus nepilnību izvērtējumā finanšu pieejamības jomā, joprojām
būtiska problēma MVU ir (4) nepietiekamais nodrošinājums komercbanku kredītu saņemšanai,
kas tiek risināts Altum īstenoto atbalsta programmu ietvaros.
73. Saimnieciskās darbības veicēji lauku reģionos sastopas ar tām pašām finanšu tirgus
nepilnībām, ar kurām pārējo nozaru saimnieciskās darbības veicēji. Uzņēmēji vēlas saņemt
lielāku publisko atbalstu - labvēlīgāku un stabilāku nodokļu politiku, plašākas finanšu atbalsta
programmas un dažāda veida valsts garantijas.
74. Saskaņā ar Latvijas Komercbanku asociācijas secinājumiem par kreditēšanas attīstību
biežākie iemesli, kāpēc uzņēmumi nesaņem kredītu, ir (5) nepietiekama naudas plūsma
plānotajām saistībām, (6) īpašnieku un uzņēmuma pieredze, (7) reputācija, (8) augsts
nozares/biznesa risks, nepietiekams nodrošinājums, (9) jauns uzņēmums, (10) nav pietiekama
finanšu stabilitāte, projekta idejai (11) trūkst ekonomiskā pamatojuma.
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Sabiedrības virzīta vietējā attīstība

75. Visā Latvijas teritorijā izveidotas vietējās rīcības grupas (kopā 35 VRG 2014.-2020. gada
plānošanas periodā) ar mērķi veicināt savas teritorijas attīstību (1.31.attēls).
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1.31.attēls. Vietējo rīcības grupu teritorijas Latvijā. Avots: Lauku atbalsta dienests

76. Lauku telpas attīstība tiek saistīta ar mērķi veicināt sociālo iekļautību, nabadzības
mazināšanu un ekonomisko attīstību lauku apvidos. Ņemot vērā salīdzinoši nelielo ieguldījuma
īpatsvaru – 14,9% no LAP 2014-2020 plānotā kopējā finansējuma (ieguldījums pašvaldības
ceļiem 8%, ar lauksaimniecību nesaistītās uzņēmējdarbības dažādošanai 1,9% ,
LEADER/SVVA 5%) šī mērķa īstenošanā liela nozīme ir citu prioritāšu ieguldījumam, kas
potenciāli ir lielāka nekā tiešā ietekme (piem., nodarbinātības veicināšanā). Pēc CSP datiem
2018.gadā laukos nodarbināto struktūrā lielākās nozaru grupas (pēc NACE 2.red.) ir
lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība (A: 19,1%), bet pieaug arī citu nozaru, piem.,
apstrādes un ieguves rūpniecība un citas ražošanas nozares (B-E: 16,5%) radītās darbavietas,
kas paver plašākas iespējas gan laukos dzīvojošajiem, gan tiem, kas vēlas atgriezties laukos.
LEADER/SVVA stratēģiju veidošana ir iespēja būtiski paraudzīties uz vietējām vajadzībām,
lai veicinātu lauku ekonomikas un kopienu līdzsvarotu teritoriālo attīstību, rīcībā esošā
finansējuma ietvaros īstenojot iespējas, kas dod vislielāko sinerģiju situācijas uzlabošanai.
LEADER pasākumi, ir vieni no būtiskākiem, kas veicina lauku ekonomikas un kopienu
līdzsvarotu teritoriālo attīstību. Turklāt VRG stratēģijas aptver visu lauku teritoriju. 23
77. Vietējās rīcības grupas nodrošina daudzveidīgu interešu pārstāvniecību un dialogu
(pārstāvētas pašvaldību, uzņēmēju, lauksaimnieku, vietējās attīstības organizāciju, lauku
sieviešu un jauniešu intereses), kas veido plašu daudznozaru skatījumu uz esošo situāciju un
ļauj stratēģiski novirzīt sabiedrisko finansējumu teritorijas attīstības vajadzībām, ņemot vērā
vietējo potenciālu (1.32.attēls). Lielākā daļā VRG darbības teritorija aptver vairākus novadus,
veidojot starpnovadu sadarbību un arī lauku un pilsētu mijiedarbību.

AREI, “LAP 2014 - 2020 novērtēšana paplašinātajam Ikgadējam īstenošanas ziņojumam 2019” atskaite, 2019,
148.lpp.
23
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1.32.attēls. Vietējo rīcības grupu biedru skaits Latvijā. Avots: Latvijas Lauku forums

78. LEADER pieejas īstenošana ir devusi nozīmīgu ieguldījumu lauku teritoriju attīstībai.
Laika posmā no 2016.gada līdz 2020.gadam sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
ietvaros īstenotas 1 940 aktivitātes, tai skaitā 761 vietējās ekonomikas stiprināšanai un 1 179
iniciatīvas vietas potenciāla attīstībai. Lielākā daļa aktivitātes (89%) ir īstenotas teritorijā, kas
atrodas ārpus reģionālās attīstības centriem (pilsētām).
79. Līdz 2020.gadam visvairāk 32% no atbalstītajiem (uzraudzībā esošajiem un
apstiprinātajiem) projektiem īstenojuši uzņēmēji (SIA, zemnieku saimniecības un kooperatīvās
saimniecības), tikpat arī pašvaldības (31%), savukārt 29 % atbalsta saņēmušas nevalstiskās
organizācijas un 8% - fiziskas personas, galvenokārt uzņēmējdarbības uzsākšanai (1.33.attēls).

SIA, zemnieku saimniecības,
kooperatīvās sabiedrības

8%

Biedrības, nodibinājumi,
reliģiskas organizācijas

32%

29%

Pašvaldības

Fiziskas personas
31%

1.33.attēls. SVVA projektu ieviesēji pēc to statusa. Avots: Lauku atbalsta dienests

80. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana ir devusi nozīmīgu ieguldījumu
LAP 2014-2020 nodarbinātības mērķa sasniegšanā – līdz 2020.gadam radītas 105 jaunas
darba vietas (plānots radīt 1255).
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81. Atbalsts ir radījis priekšnoteikumus ar lauksaimniecību nesaistītu uzņēmumu attīstības
izaugsmei, jaunu produktu un pakalpojumu pieejamībai tirgū, īso piegādes ķēžu radīšanai
un kopdarbībai. Lielākā daļa no īstenotajiem projektiem (60%) ir sekmējuši pakalpojumu
nozaru attīstību – nozīmīgi ieguldījumi veikti tūrisma nozarē, tāpat arī tirdzniecības,
autoservisu, veterināro pakalpojumu izveidei un attīstībai. Savukārt ieguldījumi ražošanas
attīstībai un uzsākšanai galvenokārt bijuši saistīti ar lauksaimniecības produktu pārstrādi
(t.sk., mājražošana), kokapstrādi (t.sk., mēbeļu ražošana), amatniecību.
82. Izmantojot ES atbalstu, ir palielinājusies sabiedriskā aktivitāte un iesaiste vietējā dabas,
fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un
ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, kam tika novirzīts vairāk nekā 48% no
kopējā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai pieejamā sabiedriskā
finansējuma. Nozīmīgs ieguldījums ir publiskās infrastruktūras (dabas un kultūras objekti)
sakārtošanā un pieejamības uzlabošanā sabiedrībai. Tāpat publiskais finansējums ļāvis
īstenot tādus projektus, kas citādi visdrīzāk nebūtu iespējami, un kas skar tādas nozīmīgas
vērtības kā kultūras tradīciju saglabāšanu, jaunu zināšanu un prasmju ieguvi, saturīgu brīvā
laika pavadīšanu, vietējās iniciatīvas rosināšanu.
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6

Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze

6.1

Stiprās puses

1.

2.

3.

4.
6.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.3
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
6.4

Lauki ir nozīmīgāko dabas resursu, tai skaitā bioekonomikas un ekosistēmu pakalpojumu
avots, dzīves, darba un atpūtas vide, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidības
krātuve un sargātāja (62);
Visā teritorijā izveidotas vietējās rīcības grupas (kopā 35 VRG 2014.-2020. gada
plānošanas periodā) ar mērķi veicināt savas teritorijas attīstību. LEADER pieejas
īstenošana ir devusi nozīmīgu atbalstu vietējām iniciatīvām, aktivizējot lauku iedzīvotāju
iesaistīšanos, apzinot un realizējot vietējās vajadzības (75,76);
Sakopta kultūrvide ar katram reģionam raksturīgām viensētām, ēkām un bagātīgu
kultūrvēsturisko mantojumu, tradicionālajām lauksaimniecības nozarēm, mežsaimniecību
un amatniecību, sadzīves tradīcijām un māksliniecisko jaunradi, veidojot nozīmīgus
resursus lauku tūrisma attīstībai, lauku teritorijas ekonomikas dažādošanai un
ekonomiskajai reģenerācijai (55, 59);
Nodrošināta interneta pieejamība (47).
Vājās puses
Iedzīvotāju vecuma struktūrā ir zems iedzīvotāju īpatsvars darbaspējas vecumā un augsts
pensijas vecumā (10,11);
Reģionālās atšķirības ir būtisks MVU attīstības kavēklis (35,36)
Kvalificētu speciālistu trūkums (32);
Zema sociāli mazaizsargātu personu iesaiste (46);
Zemas kvalitātes ceļu infrastruktūra (60);
Ierobežota finanšu resursu pieejamība (70,71).
Iespējas
Vietējo resursu produktīva izmantošana, pievienotās vērtības radīšanā - bioekonomikas
izmantošana (63,64);
VRG potenciāla un kapacitātes pilnvērtīga izmantošana, nodrošinot lauku teritoriju
attīstību balstītu uz vietējām vajadzībām, vietējās sabiedrības aktivizēšanu, sadarbību
(76,77);
Ražošanas uzņēmumu attīstība (nišas produkti, produkti ar pievienoto vērtību, tai skaitā
arī lauksaimniecības produkti) (40Kļūda! Nav atrasts atsauces avots.);
Sabiedrības pieprasījums pēc apkārtējās vides kā kvalitatīvas dzīves un rekreācijas telpas;
Reemigrācija, atgriežoties no ārvalstīm izglītību/pieredzi guvušajiem (13,14);
Sadarbības stiprināšana starp pilsētu un lauku teritorijām (77);
Attālinātās darba iespējas (50);
Sociālā uzņēmējdarbība (46).
Draudi
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1.
2.
3.
4.

7

Latvijas lauku teritorijā ir vērojama izteikta apdzīvotības blīvuma samazināšanās (trešais
zemākais rādītājs starp ES valstīm), it īpaši attālinoties no galvaspilsētas (5,8);
Jaunu cilvēku emigrācija un dzimstības samazināšanās (12);
Darbaspēka trūkums (31,32);
Ierobežota finanšu resursu pieejamība (70,71).

Vajadzību novērtējums

Turpmāk uzskaitītās vajadzības identificētas gan veiktās situācijas analīzes rezultātā, gan arī
KLP nākotnes diskusiju procesā ar ieinteresētajām pusēm.
1.

2.
3.

4.
5.

Nodarbinātības un ienākumu iespējas, atbalstot uzņēmējdarbību un ražošanu, t.sk.,
bioekonomikas veicināšana alternatīvu ienākumu gūšanai un papildus nodarbinātības
iespēju radīšanai.
Kopdarbības atbalsts, t.sk., zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai, īsajām piegādes ķēdēm.
Sadarbībā ar citām iesaistītajām pusēm kompleksi risināmi lauku teritoriju izaicinājumi
kvalitatīvas dzīves vides saglabāšanai un izveidei, nodrošinot pakalpojumu pieejamību
(t.sk., medicīna, izglītība, kultūra, komercbankas), infrastruktūras pieejamību (ceļi,
interneta pārklājums, elektroenerģijas pieslēgumi, dzīvojamais fonds, mobilitāte), kā
rezultātā saglabātos apdzīvotība laukos.
Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbībai (īpaši, mazajiem un vidējiem).
Teritorijas identitāte (t.sk., teritoriju zīmoli).

Horizontālā mērķa ietvaros īstenojamās konkurētspējas sekmēšanas vajadzības
1.

Kvalitatīva izglītība
pārkvalificēšanās.

un zināšanas – pieejamība,

gan kvalifikācijas

celšana, gan

Ārpus KLP SP risināmās vajadzības, sadarbībā ar citām iesaistītajām pusēm
1.

Atvieglota nodokļu politika mazajiem uzņēmējiem lauku teritorijā, īpaši, uzsācējiem.
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