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SOCIĀLEKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS 
TENDENCES



Tendence
Kurzemes reģionā 2014.gada sākumā reģistrēti 258 tūkst. iedzīvotāju, kas veido 13% 
no Latvijā dzīvojošajiem. 
KPR dzīvojošo īpatsvars no Latvijā dzīvojošajiem kopš 2004.gada ir palicis nemainīgs. 
Turpretī Latgales reģionā tas ir samazinājies par 2%, savukārt Pierīgā pieaudzis par 2%.

Avots: CSP, VARAM
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Tendence

Kurzemē iedz. skaits no 2008. līdz 2013.gadam ir samazinājies par 2 procentpunktiem vairāk 
nekā Latvijā vidēji. 

Avots: CSP



Tencence: Vismazākais iedz. skaita samazinājums Kurzemē pēdējo 5 gadu laikā bijis 
Nīcas un Grobiņas novados. Lielākais - Brocēnu un Rucavas novados. Kurzemē 

vidēji iedz. skaits samainājies par 10%Avots: CSP



Tendence

Kurzemē ir augstāka demogrāfiskā slodze un par 2 procentpunktiem lielāka 
demogrāfiskā atkarība nekā Latvijā vidēji.



Tendence: Jaundzimušo vīriešu paredzamais dzīves ilgums valstī 
pēdējos gados paaugstinājies straujāk (6%) nekā sieviešu (4%).

Avots: CSP



Tendence: Kurzemē jau ilgstoši novērojams negatīvs dabiskais pieaugums. Pozitīvā 
tendence - kopš 2004.gada negatīvais rādītājs ir samazinājies par 8% (Latvijā par 

28%)
Avots: CSP



Tendence: Kurzemē 2013.g. bija zemāks ekonomiski aktīvo iedz. skaits (64%) nekā 
Latvijā vidēji (66%). Taču nodarbināto iedz. īpatsvars Kurzemē ir bijis augstāks nekā 

Latvijā vidēji.

Kopumā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars Kurzemē ir pieaudzis par 3 
procentpunkt. (Latvijā par 4 procentpunkt.), salīdzinot ar 2004.gadu.

Avots: CSP



VIDES RAKSTUROJUMS



Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju platības īpatsvars 
Latvijā ir – 19%, neskaitot mikroliegumus

Avots: DAP, 
http://www.baltictimes.com/news/articles/29672/#.VBBZ_lI7z0R

http://www.baltictimes.com/news/articles/29672/
http://www.baltictimes.com/news/articles/29672/


Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
platības īpatsvars Kurzemes reģionā 
- 14%, neskaitot mikroliegumus 
(Avots: DAP)

KPR var lepoties ar Slīteres 
nacionālo parku, vairākiem dabas 
parkiem un dabas liegumiem, Grīņu 
un Moricsalas dabas rezervātiem, 
dabas pieminekļiem, aizsargājamām 
jūras teritorijām 



Nozīmīgs attīstības resurss 
KPR ir Ventas upes baseins 
(kas aizņem gandrīz pusi no 
reģiona teritorijas-?). 

Tāpat reģionā kā nozīmīgs 
resurss minamas arī citas 
publiskās ūdenstilpnes, kā 
Liepājas ezers, Bārtas upe, 
Papes ezers, Tosmares ezers, 
Tāšu ezers u.c.

Avots: www.upes.lv



Avots: LVAF

Kurzemē ir augstākā 
erozijas riska pakāpe 
Latvijā. 

Zemāka riska pakāpe ir 
tikai Kurzemes 
ziemeļdaļā (Irbes 
šaurums). 

Sanešu akumulācija ar 
ļoti augtu intensitāti 
saglabājas Kurzemes 
lielo ostu dienvidu 
krasta sektoros



Prognozes par krasta erozijas intensitāti piekrastes pašvaldībās 2058.gadā 
Avots: Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam

http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file4375.docx
http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file4375.docx
http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file4375.docx


Mežu 
platība, 

tūkst.,ha

Kopējā 
platība, 

tūkst.,ha
Mežainums 

%

Skuju koki, 
platība, 

tūkst.,ha

Skuju koki, % 
no kopējās 

mežu 
platības

Lapu koku, 
platība, 

tūkst.,ha

Lapu koki, % 
no kopējās 

mežu 
platības

Latvija 3220,9 6458,8 49,9 1453,6 45,1 1708,8 53,1
Pierīgas 
reģions 552,3 1044,1 52,9 265,8 48,1 277,9 50,3

Vidzemes 
reģions 871,5 1525,7 57,1 397,5 45,6 449,4 51,6

Kurzemes 
reģions 752,3 1360 55,3 401,2 53,3 340,1 45,2
Zemgales 
reģions 483,1 1074,1 45 201,9 41,8 271,1 56,1

Latgales 
reģions 561,8 1454,9 38,6 187,2 33,3 370,4 65,9

Vislielākais mežainums Latvijā 2013. gadā bija Vidzemes reģionā-57,1%. Otrs 
lielākais bija Kurzemes reģionā- 55,3%. 
Biežāk sastopamās koku sugas Kurzemes reģionā ir skuju koki – 53,3%

Avots: csp



Avots: CSP
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Mežainums Latvijas reģionos 2013. gadā



Kurzemē atrodas 4 gaisa kvalitātes 
monitoringa stacijas - Liepājā, Rucavā un 
Ventspilī.

Ozons - pārsniegts Rucavas stacijā.

Benzols -

Augšējais piesārņojuma novērtēšanas 

slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai: ir 

pārsniegts stacijās Ventspilī.

Apakšējais piesārņojuma novērtēšanas 

slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai -

ir pārsniegts Ventspilī un Liepājā.

Avots: LVĢMC



Avots: Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-
2017.gadam

Kurzemes reģiona piekrastes teritorijās ir zemāka 
ekonomiskā aktivitāte kā vidēji piekrastes teritorijās

http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file4375.docx
http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file4375.docx
http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file4375.docx


Zivju apstrādes uzņēmumu izvietojums



Avots: Aprēķins pēc VPVB datubāzes



Plānošanas dokumenti

ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam 

Mērķi:

• Glābt jūru;

• Apvienot Baltijas jūras reģionu;

• Celt iedzīvotāju labklājību.

Sadarbības projektu piemēri: Samazināt 
fosfātu piesārņojumu Baltijas jūrā; 
Samazināt lauksaimniecības ražošanā 
iegūto barības vielu izmešanu jūrā; 
Reģiona plāns par pielāgošanos klimata 
pārmaiņām. 

Piekrastes telpiskās attīstības 
pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam

• Piekraste - ekonomiski aktīva, 
daudzfunkcionāla telpa, kurā klimata 
pārmaiņu ietekme tiek mazināta ar 
kvalitatīvu infrastruktūru un tiek 
īstenota laba pārvaldība

• Noteikti divi galvenie realizācijas 
rīcības virzieni: 

• kvalitatīvas piekrastes infrastruktūras 
izveidošana

• piekrastes pārvaldības uzlabošana.

NB! Jūras telpiskais 
plānojums



Pienākumi pašvaldībām 
(pēc TelpAP)

1. Sniedz priekšlikumus par vietām un objektiem, kur jāattīsta piekrastes infrastruktūra, nacionālā līmeņa tematiskajam plānojumam par piekrastes 
infrastruktūru un piedalās tā izstrādē.

2. Izstrādājot jaunus, vai aktualizējot esošos vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, tajos ietver risinājumus 
piekrastes ilgtspējīgai attīstībai:

-pašvaldības telpiskās attīstības perspektīvā iekļauj piekrasti un prioritāri attīstāmās piekrastes infrastruktūras vietas;

-pašvaldības attīstības programmā nosaka pasākumu kopumu un prioritātes attiecībā uz piekrastes attīstību;

-teritorijas plānojumā paredz publiskās infrastruktūras objektu attīstīšanu, ietverot attiecīgus nosacījumus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos;

-ņemot vērā klimata pārmaiņu negatīvo seku pastiprināšanos, teritorijas plānojumā nosaka erozijas un vējuzplūdu apdraudētās vietas un teritorijas izmantošanas nosacījumus šo 
teritoriju apbūvei un izmantošanai;

-teritorijas plānojumā nosaka degradētās vietas un paredz nosacījumus par to, ka, plānojot attīstību, vispirms ir jāizmanto degradētās teritorijas, veicot to revitalizāciju vai 
renaturalizāciju;

-teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nosaka nosacījumus par raksturīgo apbūves principu ievērošanu vietās, kur tādi ir identificējami;

-var veikt mērķtiecīgu ainavu plānošanu, nepieciešamās rīcības ietverot teritorijas attīstības plānošanas dokumentos. 

3. Vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ietver nacionālā līmeņa tematisko plānojumu 
risinājumus. 

4. Piekrastes attīstītības jautājumu risināšanai var izstrādāt vietējā līmeņa tematiskos 
plānojumus, lokālplānojumus un detālplānojumus.

5. Ierosina un piedalās ar piekrastes attīstību saistītos projektos.

6. Organizē sadarbību ar Baltijas jūras reģiona valstu pašvaldībām par piekrastes attīstības jautājumiem



NOZĪMĪGĀKIE KPR ĪSTENOTIE PROJEKTI 
VIDES JOMĀ



Kopumā KPR īstenojis vides aizsardzības projektus 1,06 milj. euro apmērā, 
alternatīvās enerģijas projektus 478 tūkst. euro apmērā, kā arī vairākus 
tūrisma attīstības projektus, kas skar vides tematiku (2007.-2013.gads)

Avots: KPR



Nosaukums Laiks Budžets, 
EUR, tūkst.

Jahtu ostu attīstība Kurzemes reģionā 01.11.2007.-31.05.2008. 24

Pārobežu sadarbība Ventas upes baseina dabas 
vērtību apsaimniekošanā

01.01.2011. – 31.12.2012. 408

Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru 
apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā

02.04.2012.-01.02.2014 1011

Gliemju komerciāla audzēšana, pārstrāde un 
izmantošana Baltijas jūras reģionā

01.01.2012. – 31.12.2013. 724

Biomasas kā enerģijas avota potenciāls un 
konkurētspēja CentrālBaltijas jūras reģionā

01.01.2012 – 31.12.2013 758

Piekrastes un jūras plānošana Pērnavas līcī Igaunijā un 
Latvijas piekrastes pašvaldībās

09.07.2012. – 30.06.2015. 518

Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma 
komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā

15.01.2013 – 14.01.2015 2168

Avots: KPR



ATSLĒGVĀRDI  VEIKSMĪGAI 
PROJEKTU IEVIEŠANAI

Vienota un laba izpratne par mērķi

Izpratne, vienošanās par dalību, 
savstarpējo atbildību

Vēlme darīt

Visu pušu sadarbība

Rūpīga un detalizēta plānošana

Saskaņa un atbilstība dažādu 
līmeņu plānošanas dokumentiem  

IIgtspējīga pieeja



Paldies par uzmanību! 


