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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 
 



TRANSPORTA UN INFRASTRUKTŪRAS 
ATTĪSTĪBAS TENDENCES 



Melnā un grants seguma Latvijas valsts ceļu 
tehniskais stāvoklis 2012.gadā Latvijā, % no 

kopējā ceļa garuma 

Avots: Latvijas valsts ceļi 

 2012.gadā 26% no valsts autoceļiem ar melno segumu tika novērtēti kā ļoti labā un 
labā tehniskais stāvoklis, turpetī 45% tika novērtēti kā slikti vai ļoti slikti. No grants 
ceļiem 2012.gadā 40% novērtēti kā sliktā stāvoklī esoši un 10% - labā tehniskā stāvoklī 
esoši. 
 



Valsts un reģionālo autoceļu garums 
Kurzemē un citur Latvijā kopā 2013.gada 

beigās (km) 

Avots: CSP 

 2013.gada beigās no kopējā valsts autoceļu kopgaruma Kurzemes reģionā atradās 19% 
autoceļu un 18% reģionālo autoceļu.  

VALSTS REĢIONĀLIE 



Avots: CSP 

Ar jūras transportu nosūtītās un 
saņēmtās kravas Kurzemes 

lielākajās ostās (tūkst. t) 
NOSŪTĪTĀS KRAVAS 

SAŅEMTĀS KRAVAS 

 Tendence: Nosūtīto kravu daudzums laikā no 2004.gada līdz 2013.gadam Ventspils ostā 
krities par 1%, savukārt Liepājas ostā par 2%. Saņemto kravu daudzums minētajā laika posmā 
Ventspils ostā divkāršojies, savukārt Liepājas ostā vērojams kāpums par 65%. 
 



 Tendence: Liepājas ostā 2013.gadā salīdzinājumā ar 2004.gadu visvairāk – par 29 procentpunktiem audzis 
labības un labības produktu apgrozības īpatsvars, bet par 13 procentpunktiem krities metālu un to izstādājumu 
apgrozības īpatsvars. Ventspils ostā tajā pašā laika posmā par 12 procentpunktiem audzis ogļu apgrozījuma 
īpatsvars, par 11 procentpunktiem krities kālija sāls apgrozījuma īpatsvars, bet jēlnaftas apgrozījuma īpatsvars 
no 7% nokrities uz 0% 
 

Ar jūras transportu nosūtītās un saņemtās 
kravas Liepājas un Ventspils ostās 2004. un 

2013.gadā (%) 

Liepājas osta 2004.gadā Liepājas osta 2013.gadā 

Ventspils osta 2004.gadā Ventspils osta 2013.gadā 

Avots: CSP 



Kravu pārvadājumi ar autotransportu iekšzemē 2004.-2013.gadā (tūkst. t) 

Avots: CSP 

 Tendence: Kravas pārvadājumi ar autotransportu iekšzemē 2013.gadā, salīdzinot 
ar 2004.gadu, pieauguši par 37%. 

 
 



Avots: CSP 

Pasažieru apgrozība autotransportā Latvijā (milj.pas/km) ar 
regulārās satiksmes autobusiem 2004.-2013.gadā 

 Tendence: Laikā no 2004.gada līdz 2013.gadam pasažieru apgrozījums 
autotransportā ar regulārās satiksmes autobusiem samazinājies par 18%. 
 



Avots: CSP 

Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā Latvijā (milj. pas/km) 2004.-2013.gadā 

 Tendence: Pasažieru agrozījums dzelzceļa transportā laika posmā no 2004.gada 
līdz 2013.gadam samazinājies par 11%, bet 2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, 
vērojams neliels kāpums. 
 



Pasažieru apgrozība Latvijas ostās (tūkst.cilv.) 2000.-2011.gadā 

Avots: CSP 

 Tendence: Pasažieru apgrozība Ventspils un Liepājas ostā lēni, bet pieaug. Taču, salīdzinot ar 
Rīgas ostu, abās ostās kopā pasažieru skaits ir ievērojami zemāks. 



Lidojumu skaits Ventspils lidostā 2008.gadā Lidojumi 
Izlidojuši 
pasažieri 

Ielidojuši 
pasažieri 

Starptautiskie lidojumi 32 67 78 

Vietējās nozīmes lidojumi 42 69 49 

"airBaltic" regulārie lidojumi 467 5152 1420 

Cita satiksme 115 372 348 

Kopā 656 5660 1895 

Avots: airport.ventspils.lv , liepaja-airport.lv  

 Aktīvā gaisa satiksme Kurzemes lidostās tika pārtraukta 2008.gadā, kad Liepājas lidostā kopā 
tika veikti 2677 lidojumi gadā, bet Ventspils lidostā 656 lidojumi gadā. 

Lidojumu skaits Liepājas un 
Ventspils lidostās 



Pasažieru pārvadājumi ar tramvaju Liepājā 
2004.-2013.gadā (tūkst. pasažieri) 

Avots: CSP 

 Tendence: Pasažieru pārvadājumi Liepājas tramvajā laikā no 2004. līdz 2013.gadam ir 
samazinājušies par 64%, savukārt 2013.gadā salīdzinājumā ar 2012.gadu vērojams kāpums par 
14%. 



Reģistrēto vieglo automobiļu skaits Latvijā 
un Kurzemē 2004.-2013.gadi (tūkst.) 

Avots: CSP 

 Tendence: Reģistrēto automašīnu skaits Latvijā 2013.gadā, salīdzinot ar 2004.gadu, ir 
samazinājies par 8%, Kurzemē tajā pašā laika posmā samazinājums bijis nedaudz augstāks - 9%. 

LATVIJĀ 

KURZEMĒ 


