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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 
 



TŪRISMA UN KULTŪRAS ATTĪSTĪBAS 
TENDENCES 



 Tendence 
Radošo industriju eksporta īpatsvars no visu nozaru valsts eksporta laika posmā no 
2008.gada līdz 2012.gadam samazinājies par 1 procentpunktu. Radošo industriju 
eksporta apjoms šajā laika posmā samazinājies par 17,79 milj. EUR (12.5 milj.Ls).  

Avots: LIAS 
 



 Tendence 
Kurzemes reģionā atrodas 17% Latvijas kultūras centri un 18% Latvijas bibliotēku, kas 
ir trešais augstākais rādītājs starp reģioniem. 

Avots: CSP 



 Tendence 
Pašdarbības kolektīvu skaits un to dalībnieku skaits Latvijas kultūras namos no 
2004.gada līdz 2013.gadam samazinājies par 13%. 

Avots: CSP 

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu un to 
dalībnieku skaits kultūras centros  

2004.-2013.gadā 
 



  
No visām Latvijā esošajām profesionālās ievirzes un vidējās kultūrizglītības iestādēm 
Kurzemes reģionā atrodas 17%.  

Avots: http://kriic.lv/kat/izglitibas-iespejas/skolas 
 



 Tendence 
Muzeju un kinoseansu apmeklētāju skaits 2004.-2013.gadā audzis par 30%, savukārt 
teātru apmeklētāju skaits par 33%. 

Avots: CSP 

Muzeju apmeklētāju skaits Latvijā (tūkst.) 2004.-2013.gadā 
 

Teātru apmeklētāju skaits Latvijā (tūkst.) 2004.-2013.gadā 
 

Kinoseansu apmeklējumu skaits (kinoteātros, kultūras un tautas namos) Latvijā (tūkst.) 2004.-2013.gadā 
 



 Tendence 
Viesnīcu un citu tūrisma mītņu skaits Latvijā kopš 2011.gada samazinājies par 15%, bet 
Kurzemē tas samazinājies par 30%, sasniedzot zemākos rādītājus kopš 2009.gada. 

Avots: CSP 



 Tendence 
Lauku tūrisma mītņu skaits Latvijā kopš 2007.gada samazinājies par 16%, savukārt 
lauku tūrisma mītņu skaits Kurzemē šajā laika periodā samazinājies nedaudz vairāk - 
par 19%. 

Avots: CSP 



 Tendence 
Kopš 2004.gada viesnīcās un citās tūrisma mītnēs apkalpoto personu skaits Latvijā 
pieaug, 2009.gadā tas samazinājās, bet kopš 2009. – 2013.gadam tas atkal pieaudzis - 
par 65% 

Avots: CSP 



 Tendence 
Kopš 2011.gada lauku tūrisma mītnēs apkalpoto cilvēku skaits Latvijā samazinājies par 
13%, savukārt Kurzemē tas ir palielinājies par 9%. 

Avots: CSP 



 Tendence 
Tūrisma komersantu skaits Latvijā laika posmā no 2004.gada līdz 2013.gadam 
pieaudzis trīs reizes 

Avots: CSP 



 Tendence 
Tūrisma komersantu apkalpoto personu skaits Latvijā no 2010. līdz 2013.gadam 
pieaudzis par 35%, savukārt Kurzemē par 75%.  

Avots: CSP 



 Tendence 
63% Latvijas iedzīvotāju 2013.gadā devās 
ceļojumos, no tiem 95% bija ceļojuši valsts 
iekšienē, savukārt 44% no ceļotājiem par 
savu galamērķi bija izvēlējušies arī 
ārvalstis.  

Avots: CSP 



 Tendence 
No visiem Latvijas iedzīvotāju atpūtas 
un citiem personiskajiem braucieniem 
15,3% par ceļojumu galamērķis 
izvelēte Kurzeme. 
Pavadīt Kurzemē vairākas dienas 
izvēlējās par 3,4 procentiem vairāk 
ceļotāji nekā tie, kas izlēmuši palikt 
vienu dienu. Tas ir otrais augstākais 
rādītājs starp reģioniem. 

Avots: CSP 


