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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 
 



Pētījums „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” 



Pētījums „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” 



 Tendence 

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

Avots: CSP 



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 
 



 

 

Uzņēmējdarbības un pētniecības, izglītības un 
darba tirgus attīstības tendences 



                    Iekšzemes kopprodukts Latvijā 

Tendence: Pēdējo gadu laikā vērojams IKP pieaugums. Kopš 2010.gada tas ir pieaudzis 
par 15%. 

 

Avots: CSP 



Tendence: Laika posmā no 2006.-2012.gadam Latvijā vidēji jaunizveidotu 

uzņēmumu skaits pieaudzis par 71%. Vislielākais pieaugums novērojams 
Pierīgā. Kurzemē jaunizveidotu uzņēmumu skaita pieaugums bijis viens no 
lēnākajiem (pieaugums – 32%) 



Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozares bruto 
pievienotā vērtība uz vienu pilna laika nodarbināto (EUR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendence: Pievienotā bruto vērtība minētajās nozarēs Latvijā un Kurzemes reģionā 
pieaug. Viszemākā bruto pievienotā vērtība 2014. gada pirmajā pusgadā ir bijusi 
Vidzemē (1209), Kurzemē un Zemgalē tā bijusi līdzīga. Bruto pievienotā vērtība 

Kurzemē 2009-2013.g. ir pieaugusi par 27% 

 

 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 (1.,2. 
ceturksnī) 

Latvija 9587 13090 15697 14713 14668 15944 16208 17101 9113 

Rīgas reģions 1785 2425 3009 2782 2794 3033 3104 3291 1727 

Pierīgas reģions 2458 3267 4090 3780 3440 3750 3940 4145 2230 

Vidzemes reģions 1327 1774 2199 1999 2055 2270 2199 2337 1209 

Kurzemes reģions 1258 1864 1934 1887 1826 2151 2194 2395 1256 

Zemgales reģions 1242 1718 2080 1911 2063 2110 2171 2184 1258 

Latgales reģions 1517 2042 2385 2354 2490 2630 2600 2749 1433 

Avots: CSP 



 

 

 

 

 

 

 
 

Tendence: Pēdējo gadu laikā Kurzemē ir audzis ekonomiski aktīvo iedzīvotāju un 
nodarbināto iedzīvotāju īpatsvars.   

2013.gadā, salīdzinot ar Latvijas vidējo rādītāju, Kurzemē ekonomiski aktīvie iedzīvotāji 
bijuši par 2 procentpunktim mazāk, taču nodarbināto īpatsvars bijis līdzīgs. 

 

Avots: CSP 
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Tendence: Visaktīvākie inovāciju jomā Latvijā uzņēmumi bijuši līdz 

2007./2008.gadam. Pēc krīzes to aktivitāte samazinājās, taču pozitīvi, ka tā 
tomēr ir bijusi augstāka, salīdzinot ar pirmskrīzes periodu. 

 

Avots: CSP 
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Tendence: Inovatīvu produktu apgrozījums Latvijā ilgtermiņā ir audzis. 

2008.-2010.gadā tas samazinājās, taču mazāk kā inovāciju jomā darbojošos 
uzņēmumu aktivitāte 

Avots: CSP 



 

 

 

 

 

 

 

Tendence: Pamatizglītību un vidējo izglītību (kopā ņemot) nepabeigušo 

īpatsvars Latvijā no 2010. gada samazinās. 2013. gadā tas bija par 
nepilniem 7 procentpunktiem zemāks nekā 2011.  

 

 

 

 
Avots: CSP 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tendence: Ārvalstu studentu skaitam Latvijā ir tendence pieaugt. Vislielākais ārvalstu 
studentu skaits (uz 2014. gada 1. septembri) ir no Vācijas (746) un Krievijas (482).  

 

 

 

 Avots: CSP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tendence: Ilgtermiņā strādājošo skaits zinātnē un pētniecībā ir samazinājies (par 

5%), straujākais kritums piedzīvots 2008.-2009.gadā. Kopš 2009.gada savukārt 
novērojams zinātnē un pētniecībā strādājošo skaita pieaugums 

 
 

Avots: CSP 



Secinājumi: 

1) Salīdzinošas konkurētspējas priekšrocības – zivsaimniecībai, apģērbu ražošanai, 
tūrismam; 

2) Priekšrocība ir dabas resursi – jūra, piekraste un meži; 

3) Inovācijas infrastruktūra neveicina salīdzinoši konkurētspējīgāko nozaru attīstību. 

 

Ieteikumi: 

1) Kurzemes plānošanas reģionam turpmāk fokusēties uz augstākas pievienotās vērtības 
radīšanu kokapstrādes, pārtikas rūpniecības, apģērbu ražošanas, tūrisma, 
zivsaimniecības, metālapstrādes un transporta loģistikas nozarē; 

2) Kurzemes plānošanas reģionam turpmāk fokusēties uz jūras un tās piekrastes, 
tehnoloģisko kompetenču, radošo resursu, sadarbības starp pārvaldi, uzņēmējiem un 
zinātnes un pētniecības institūcijām, kā arī transporta un sakaru infrastruktūras 
attīstīšanu; 

3) Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai būtu jāuzņemas Kurzemes reģionālās 
inovāciju sistēmas pārvaldības, tūrisma mārketinga, investīciju piesaistes un 
uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu sniegšanas funkcijas. 

 

Kurzemes plānošanas reģiona 
specializācijas pētījums 


