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• Iedzīvotāju skaits Latvijā samazināsies 
un sabiedrība novecos 

• Turpināsies tehnoloģiju un zināšanu 
ekonomikas attīstība  

• Turpināsies finanšu tirgu nestabilitāte
• Publiskais finansējums, visticamāk, 

ievērojami nepalielināsies
• Klimata izmaiņu ietekmē – vidējā gada 

Nākotnes perspektīvas

Virzītājspēki

Varam 
ietekmēt

Nevaram 
ietekmēt • Klimata izmaiņu ietekmē – vidējā gada 

temperatūra palielināsies par +1 ˚C
• Palielināsies jūrmalas piekrastes un 

upju aplūšanas riski. Būs biežākas 
vētras un meža ugunsgrēki

• Pieaugs enerģijas cenas 
• Sociālais un kultūras fons kļūs 

sarežģītāks

ietekmētietekmēt 
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Kas nosaka m ūsu nākotnes izv ēles?

Teritoriālais 
kapitāls

Virzītājspēki 

Attīstības vērtības
Veiktspēja un 

rīcības stratēģija 



Veiktspēja un rīcības 
stratēģija

Vidzemes scenāriji 

Neko nedarīt Rīkoties
Status-quo

Būt par nākotnes 
noteicēju 

Adaptēties  Piedalīties spēlē

Turpinās 
pastāvošās tendences 

Dažos gadījumos-
pretošanās 
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Attīstības dilemmas - demogrāfija

• Iedzīvot āju skaita samazin āšanās un 
sabiedr ības novecošana

• Vai Vidzeme saglabās slēgtu „sirmo matu 
ekonomiku” vai arī tā būs dinamisks darba tirgus 
ar atvērtām robežām?ar atvērtām robežām?

• Izglītoto un talantīgo emigrācijas novēršana

• Saites ar ārzemēs dzīvojošajiem
• Imigrācija nav panaceja

• Vadīta vai haotiska imigrācija?
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Demogrāfiskā situācija

Demogrāfiskās 
situācijas tipi ES27

Iztukšotie re ģioni 
Vispārēja iedz. skaita 

samazināšanās dabisko faktoru 
un migrācijas dēļ

Eirostandarts 
Neliels iedz. sk. 

pieaugums migrācijas 
rezultātā

Senioru parad īze

Ģimeņu potenci āls
Dabisks iedzīvotāju 
skaita pieaugums. 

Daudz jaunu cilvēku

un migrācijas dēļSenioru parad īze
Iedzīvotāju skaita 

pieaugums, bet liels 
vecu iedzīvotāju skaits 

Jaunie bez iesp ējām. Daudz 
jaunu iedzīvotāju, bet problēmas 

ar nodarbinātību. Iedzīvotāju 
skaits samazinās migrācijas dēļ  

Jaunie un iesp ējas.
Liels jaunu cilvēku 
skaits un pozitīva 
migrācijas bilance 
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Demogrāfiskā situācija
Iedzīvotāju skaits Vidzemē 2005-2010 (%)

-5 -10%
0-5%

Latvijas iedz īvotāju skaits 1990-2010.g. un prognoze l īdz 2150.g.              
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Attīstības dilemmas - ekonomika

• Kādi būs reģionālās ekonomikas att īst ības 
principi? 

• “Ar veselo kāju uz priekšu”, 
• Atbalsts “jaunajiem tīģeriem” 
• “Pasniedzam roku vājākajiem”?

• Izglītības un darba tirgus sasaiste
• Konkurētspējas uzlabošanas veidi vadošajās nozarēs
• Nozaru izmaiņas tehnoloģiju iespaidā
• Sociālo tīklu nozīme ekonomikā (īpaši – tirdzniecības un 

pakalpojumu sektorā)
• Alternatīvo ekonomikas modeļu nozīme
• Ēnu ekonomikas nozīme



13Devums re ālajā kop ējās pievienot ās 
vērt ības pieaugum ā, % punkti

Avots: 
Bičevska, A. (27.09.2011) 
Tautsaimniecības smukums no 
iekšām un atbalsts no apakšas
Attēlu datu avots: CSP, LB 
aprēķini un 2011.gada prognozes

Eksporta un iekšzemes piepras ījuma 
reālais pieaugums, %
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Attīstības dilemmas - ekonomika

IKP izaugsmes atšķirības starp metropolēm un 
pārējo teritoriju 1995-2004Nodarbināto iedzīvotāju skaits rūpniecībā, 2009. 



15Attīstības dilemmas  
transports un pieejam ība

• Cik liel ā mērā Vidzemes att īst ība būs atkar īga 
no ce ļu infrastrukt ūras? 

• “Vidzemes ceļš vedīs augšup tikai tad, ja būs 
izbraucami ceļi.” 

• “Transporta infrastruktūra nebūs vienīgais • “Transporta infrastruktūra nebūs vienīgais 
reģiona attīstības nosacījums.”

• Ceļu infrastruktūrai paredzēto līdzekļu sadales kritēriji 
• Alternatīvi transporta veidi strauja enerģijas cenu pieauguma 

scenārijos
• Digitālās plaisas mazināšana 
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45 minūšu pieejamība 
pilsētām, kurās dzīvo vairāk 
nekā 50,000 iedzīvotāju

Mājsaimniecības, 
kuras lieto ātru 
interneta pieslēgumu 
(2006-09) 
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Ātrgaitas dzelzceļi 2010-2020

Telpiskā struktūra Latvijā 2030



18Attīstības dilemmas  
vides p ārmaiņas

• Klimata p ārmaiņas, dabas resursu 
noplicin āšana, biolo ģisk ās daudzveid ības 
samazin āšanās 

• aktīva pielāgošanās vai novēlota reaģēšana?

• Klimata izmaiņu ietekmes scenāriji lauksaimniecībā un 
mežsaimniecībā 

• Vides ilgtspēja pret ekonomisko aktivitāti



19Attīstības dilemmas –
vides p ārmaiņas

Dabas resursu indekss 
Klimata pārmaiņu ietekme 
1961-2100 
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Attīstības dilemmas – enerģētika 

• Enerģētika
• Atkarība no importa vai lielāka 

enerģētiskā autonomija?

• Enerģijas cenu pieauguma tempi• Enerģijas cenu pieauguma tempi

• Iedzīvotāju apziņa
• Brīvā tirgus risinājumi vai centralizētas pieejas 

enerģijas ražošanai

• Valsts atbalsts atjaunojamās enerģijas ražošanai
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Jūtīgums pret enerģijas cenu 
palielinājumu pret enerģijas 
pašpietiekamību

Vēja un biomasas potenciāls
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Attīstības dilemmas – pārvald ība

• Pārvald ība
• „Skaldi un valdi” vai - „lai uzzied 

desmitiem ziedu?”

• Pašvaldību autonomijas trūkums• Pašvaldību autonomijas trūkums

• Kādas būs plānošanas reģionu pilnvaras
• Vai darbosies uz vietu orientētas attīstības 

pieejas

• Iedzīvotāju neuzticība pārvaldei



23

• Reģionālās attīstības pamatnostādnes 2014-
2020 (projekts) 
► Lielāka pašvaldību un reģionu rīcībspēja
► Investīciju plānošanas pieejas maiņa 

Uzņēmējdarbība un inovācija► Uzņēmējdarbība un inovācija
► Plašāks reģionālās attīstības veicināšanā iesaistīto 

pušu loks (nozaru ministrijas, uzņēmēji, NVO, 
sabiedrība)
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Attīstības dilemmas – lauku att īst ība

• Lauku att īst ība 
• Vidzemes lauki – konkurētspējīgai 

saimniekošanai vai pašpietiekamam dzīves 
veidam? 

• Agro centriskā dilemma - intensīvā vai mazā lauksaimniecība. Konkurētspēja, • Agro centriskā dilemma - intensīvā vai mazā lauksaimniecība. Konkurētspēja, 
dažādošana, kvalitatīvi produkti, īsas piegādes ķēdes nelabvēlīgā ietekme uz vidi, 
konkurētspējas mazināšanās)  

• Pilsētu un lauku attiecību dilemma – urbanizācija, pieejamās un mazāk pieejamās 
lauku teritorijas IT loma, zemais iedzīvotāju blīvums, grūtības nodrošināt 
pakalpojumus, aizplūšana uz pilsētām 

• Globalizācijas dilemma - jauni tirgi, inovāciju kultūra, starptautiskā tūrisma nozīme. 
Vietējās kontroles vājināšanās par ražošanas resursiem, racionalizācija, kultūras 
īpatnību izzušana.



25Attīstības dilemmas – sabiedr ības 
soci ālo un kult ūras v ērt ību 
pārmaiņas

• Soci ālās un kult ūras v ērt ību pārmaiņas
• Vai Vidzemē veidosies sašķelta vai integrēta 

sabiedrība ?

• Nedrošība

• Preventīvās un primārās veselības aprūpes nozīme

• Sabiedrības individualizācijas procesi, sociālā nošķiršanās  

• Nākotnes grupas - sociāli atstumtie, ekonomiski integrētie, konkurences cīņā 
uzvarējušie saimnieki, radošā un tehniskā inteliģence, brīvdienu vidzemnieki, seniori, 
reliģiskās un sociālas kopienas
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Attīstības dilemmas – vietu pievilc ība

• Vietu pievilc ības veicin āšana
• Ilgtermiņa zīmolvedība vai neizteiksmīga 

kampaņveidīga izlīdzēšanās?

• Vietu tirgvedība – mērķtiecīgu darbību kopums, kas balstīts uz • Vietu tirgvedība – mērķtiecīgu darbību kopums, kas balstīts uz 
vietas identitāti un zīmolu ar īpašo vērtību izcelšanu iedzīvotāju, 
uzņēmējdarbības un tūristu piesaistei

• Iedzīvotāju, uzņēmēju un apmeklētāju piesaistīšanas stratēģijas  
• Orientācija ne tikai uz ārvalstu, bet arī uz iekšējo tūrismu 
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Status-quo scenārijs

• Mazāk reformu un pārmaiņu
• Rūpes par “sirmo elektorātu”

Vidzemes ceļš ved augšup, bet gājēji tie paši

• Zema gatavība pārmaiņām
• Uz aktīvu rīcību vērstas politikas 

trūkums pastiprina atsevišķas 
negatīvās tendences
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Konkurences scenārijs

Siguldas kalnu maratons. © Anatolijs Tarasovs 

• Straujāka ekonomiskā izaugsme
• Iedzīvotāju nodarbinātspējas uzlabošanās
• Uzsvars uz produktivitāti un inovāciju 
• Administratīvo barjeru mazināšana
• Investīciju ieplūšana
• Atbalsts perspektīvajām nozarēm un teritorijām 
• Labi pārvaldīta imigrācijas politika
• Lielāka iedzīvotāju mobilitāte 

Vidzemes ceļš ved augšup, tikai spēcīgākajiem

• Strauja iedzīvotāju skaita samazināšanās 
laukos

• Sociālās atstumtības un teritoriālo atšķirību 
palielināšanās 

• Vides un sociālās ilgtspējas mazināšanās
• Vāja sadarbība un solidaritāte
• Kopēju vērtību trūkums 
• Sabiedrības atsvešināšanās 
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Kohēzijas scenārijs

• Teritoriālo un sociālo nevienlīdzību mazināšana 
• Ciešāka sadarbība
• Atbalstīti jauni uz pašnodrošināšanu vērsti ekonomikas 

attīstības virzieni
• Sabiedrības grupu plašāka iesaistīšana lēmumu 

pieņemšanā
• Decentralizēta attīstības plānošana

Vidzemes ceļš ved augšup, pavelkot kalnā arī vājākos

• Lēnāka ekonomiskā izaugsme
• Kopējā labuma pārdale nestimulē primāros 

attīstības centrus
• Zemāka produktivitāte un efektivitāte
• Palielinās iedzīvotāju atkarība no sociālajām 

sistēmām
• Pašiniciatīvas un motivācijas trūkums



31Optimālais scenārijs – reģiona adaptēšanās 
spēju stiprināšanai

Pielāgošanās 
spēja

Neko nedarīt Rīkoties
Status-quo

Būt par nākotnes Adaptēties  

Turpinās 
pastāvošās tendences 

Vidzemes scenāriji 

Dažos gadījumos-
pretošanās 

Jūtīgums Pakļaušanās
iedarbībai 

Būt par nākotnes 
noteicēju 

Adaptēties  Piedalīties spēlē
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Optimālais scenārijs
Vidzemes ceļš ved augšup, bet pa to ejam visi kopā

• Attīstībā paļaujas gan uz ārējiem, gan uz 
iekšējiem resursiem

• Visu vietu vietējo potenciālu apzināšana un 
gudrāka izmantošana 

• Netērē enerģiju, lai cīnītos savā starpā
• Līdzsvarota teritoriālā kapitāla elementu attīstība

• Kā panākt vēlamo scen āriju: • Kā panākt vēlamo scen āriju: 
• Caur specializāciju un sadarbību
• Lielāku ekonomisko produktivitāti 
• Efektīvāku zināšanu pārnesi 
• Sociālā kapitāla uzkrāšanu – savstarpējo 

sadarbību
• Integrētu attīstību – ne tikai intelektuālo, bet arī 

garīgo 
• Integrētām, uz vietām valstītām attīstības 

politikām
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Ieteikumi attīstības politikas veidošanai 

Dabas un 
infrastrukt ūras 
platformas

Zināšanu 
platformas

Pieprasījumu stimulējošās politikas 
ā
rv

al
de

Alternatīvas publiskajam finansējumam
Ārvalstu tirgu apgūšana
Stimuli jaunām ražošanas pieejām
Gudri sabiedriskie iepirkumi

Identit āšu 
platformas

Soci ālās 
platformas

Piedāvājumu veidojošās politikas, kas 
bagātina teritoriālo kapitālu  

P
ā
rv

al
de

Sinerģijas tīkli (ekonomiskie, zināšanu, 
pārvaldības) 
Līdzsvarota teritoriālā kapitāla attīstība
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Ārējās zināšanas 
Pētnieciskie ziņojumi
Citu reģionu scenāriji
Datu bāzes ar datiem
Attīstības teorijas 

Vietējās zināšanas
Nozares ekspertu 
intervijas
Scenāriju stāstu seminārs 
Semināri plānotājiem
Radošā darbnīca
Jauniešu aptauja

Vidzemes scenāriji 
Scenāriji skaidrāk 
parāda iespējamos 
rīcības virzienus 

Stratēģija ir nākošais 
solis. Tā skaidri definē 
vēlamo virzienu Vidzemes ekonomiskais 

profils

Latvija 2030

Pašvaldības 
attīstības programma

Scenāriju ziņojums 
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Scenāriju pielietošana

• Palīgmateriāls pašvaldību stratēģiju un 
attīstības programmu izstrādei 

• Diskusijas veicināšanai par nozaru attīstības 
variantiem

• Pamats specifisku nozares scenāriju izstrādei • Pamats specifisku nozares scenāriju izstrādei 
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Vidzemes attīstības dilemmas

• Demogr āfisk ā situ ācija . Vai Vidzeme saglabās slēgtu „sirmo matu 
ekonomiku” vai arī būs dinamisks darba tirgus ar atvērtām robežām?

• Reģion ālā ekonomika. “Ar veselo kāju uz priekšu”, „atbalsts jaunajiem 
tīģeriem” vai – „pasniedzam roku vājākajiem”?

• Klimata p ārmaiņas. Aktīva pielāgošanās vai novēlota reaģēšana? 
• Enerģētika. Atkarība no importa vai lielāka enerģētiskā autonomija? 
• Transports un pieejam ība. Transporta infrastruktūra - obligātais  vai viens 

no priekšnosacījumiem. no priekšnosacījumiem. 
• Lauku att īst ība. Vidzemes lauki – konkurētspējīgai saimniekošanai vai 

pašpietiekamam dzīves veidam?
• Pārvald ība. „Skaldi un valdi” vai - „lai uzzied desmitiem ziedu?” 
• Vietu pievilc ība. Ilgtermiņa zīmolvedība vai neizteiksmīga kampaņveidīga 

izlīdzēšanās?
• Sabiedr ības soci ālo un kult ūras vērt ību p ārmaiņas. Sašķelta vai 

integrēta sabiedrība. 
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Mazpilsētu un lauku pievilcība
Ikvienas Vidzemes pilsētas vai novada attīstības stratēģijas nākotnes 
redzējumā atrodamas norādes uz vietas izaugsmi un iedzīvotāju 
labklājību.

Līdzšinējā vietu attīstība norāda uz nopietniem izaicinājumiem, jo 
pamatā gan mazpilsētu, gan lauku iedzīvotāju skaits ir samazin ājies , 
izraisot pārmaiņas arī darba tirgū.

Kamēr globālā un nacionālā līmenī daudzas tendences nav tik viegli 
ietekmējamas, tomēr vietas līmenī ir viens pamata jautājums: kas liek 
to izvēlēties par dzīves vietu, uzņēmējdarbības uzsākšanas vietu vai 
padara saistošu apmeklētājiem.

Vietu izaugsmes pamatā ir pievilc ība: ražošanai, dzīves vietai un 
tūristiem.

a5

a6

a7
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a5 Atsauce uz visām analizētajām Vidzemes pilsētu stratēģijām, pievienojot Vidzemes Reģiona un Latvija 2030 stratēģiskos redzējumus.
andris.klepers; 2011.06.22.

a6 atsauce uz demogrāfiskajām tendencēm, pieminot, ka pat neskatoties uz ārējiem faktoriem, joprojām Latvijā ir vietas, kas aug, ir daudz vairāk 
vietu, kas zaudē. Te arī atsauce uz Vidzemes jauniešu aptauju.
andris.klepers; 2011.06.22.

a7 Komentārs saistībā ar vietējā tūrisma īpašo nozīmi Vidzemes reģiona situācijā. Vieglākā iespēja ir radīt pievilcību liepilsētu iedzīvotājiem (kamēr 
lielpilsētas risina savas neapsīkstošās infrastruktūras, trokšņa, piesārņojums, nedrošās vides u.c. problēmas). Tūrisms kā pirmais iemesls arī 
nekustamā īpašuma vai uzņēmējdarbības vides noskatīšanai. 
andris.klepers; 2011.06.22.
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Pievilcība un vietu tirgvedība
Mazpilsētām

* pakalpojumu sektora attīstīšana, kas balstīts uz 
apmeklētāju piesaisti, augstāku vietējo patēriņu;

* vizuālās pievilcības pastiprināšana –
pilsētvides elementi un infrastruktūra;

* neformālu sanākšanas vietu un 
pasākumu veicināšana

Darbavietas kā pamats 
vietas izaugsmei (tajā 

skaitā kaimiņu pilsētā). 
* mērķtiecīga pilsētas 
tirgvedības stratēģija

Taču darbavieta nenodrošina visu  (piemēram, Rīgas 
situācijā dzīves vide ir mazāk pievilcīga, izteikta 

tendence dzīvot ārpus lielpilsētas).

* atvērtība 
kompetentiem 
jauniem 
cilvēkiem

pasākumu veicināšana

a8
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a8 Atsauce un sasaiste ar Telemarkas institūta vietu pievilcības barometru.

Vietas pakalpojumi un infrastruktūra apmeklētājiem, tūrismam vienlaicīgi iesaistās vietējā patēriņā.
andris.klepers; 2011.06.22.
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Vietas identitāte un lauki

• Emocionālā vietas identitāte ir ļoti spēcīga, jo pati vieta kļūst par 
daļu no dzīves, piešķirot  telpai īpašu vērtību. Tā nav tikai “racionāla 
atkarība no vietas”.

• Lauku telpas transformācija – augsta vizuālā un emocionālā  
pievilcība, taču nodarbinātības iespēja, neizvēloties lauksaimniecību 
– komunikāciju infrastruktūras un pieejamības veicināšana.– komunikāciju infrastruktūras un pieejamības veicināšana.

• Otro māju veidošanās, “Ome laukos” izmaiņa, atvērtais tirgus 
lauksaimniecības zemēm, pakalpojumu centra pieejamība.
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Lauku īpašums un vietas identitāte. Lauku tūrisma piemērs. Foto: A.Klepers
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Vietu mārketings un 
zīmolvedība
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Apmeklējumu skaits tūristu piesaistēs Latvijā
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Apmeklētāju skaits pasākumos, kas orientēti t.sk. uz tūristiem



55Vietējie galamērķi
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Vietas pievilcība – Madonas novads

• Kultūra kā pamats dzīves kvalitātes veicināšanai, taču arī 
apmeklētāju piesaistei un uzņēmējdarbības stiprināšanai.

• Vietas identitāte un emocionāla piesaiste vietai, stipras sociālās 
saiknes – taču risks ar pārāk noslēgtu vietas identitāti – “svešo 
nepieņemšana”

• Vietas mārketinga stratēģija – integrēta attīstības programmā, 
nosakot pamatu vietas pievilcības veicināšanainosakot pamatu vietas pievilcības veicināšanai

• Madonas tēls un tā ietekmēšana - pilsētas dizains, zīmolvedība, visu 
ieinteresēto pušu iesaiste

• Specializēšanās, klastera iniciatīvas, funkcionālā loģika pret 
administratīvo izolētību
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Scenāriju zi ņojumi pieejami: 
www.vidzeme.lv

Kontaktiem: andris.klepers@va.lvKontaktiem: andris.klepers@va.lv
visvaldis.valtenbergs@va.lv


