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Tendences & izaicinājumi
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Pilsētu un lauku 

reģioni ES

EUROSTAT klasifikācija 
NUTS3 reģioniem:

Pilsētreģions – Rīga + 
Pierīga

Jaukta tipa reģions –
Kurzeme

Lauku reģioni – Zemgale, 
Vidzeme, Latgale



Ilgtermiņa tendences pasaulē

Sīvāka 
starptautiskā 
konkurence

Āzijas ietekmes 
pieaugums

Informācijas un 
komunikāciju 
tehnoloģiju 

attīstība

Sabiedrības 
novecošanās

«Zaļā ekonomika»
Pielāgots produkts 
pretstatā standarta 

produktam

Avots: Nākotnē stratēģiski pieprasītākās prasmes Latvijā (2013)



Avots: Ekonomikas ministrija (2014)

Darbaspēka pieprasījuma izmaiņas



Kur meklēt perspektīvās nozares 

reģioniem?

Zaļā ekonomika –

lauksaimniecība, 
mežsaimniecība, vides 

pakalpojumi un enerģētika

Augstāka pievienotā vērtība 
«tradicionālajā» ražošanā –

pārtikas pārstrāde, 
kokapstrāde, metālapstrāde 

u.c. 

Tūrisms –

lauku vides, kultūras un 
dabas mantojuma 
komercializēšana

Sudraba ekonomika –

veselības un sociālās 
aprūpes pakalpojumi, 

rehabilitācija

Jaunā ekonomika –

radošās industrijas, IT, e-
komercija, elektroniskie 

mediji u.c.

Mājsaimniecību ekonomika 
– otrās mājas laukos un 

saistītie pakalpojumi





«Aukstās» Havaju salas Dānijā

Avots: projekts «Micropol – smart work centres in non-metropolitan areas» (2012-2014)



Salīdzinājums ar Skandināviju

• Primāro nozaru īpatsvars 
Skandināvijas lauku reģionos 
ievērojami zemāks kā Latvijā

• Ekonomikas diversifikācija ļauj 
saglabāt apdzīvotību ārpus 
lielpilsētām

• Arī lauku reģionos augsts 
pakalpojumu nozares īpatsvars, kas 
norāda un pilsētu-lauku 
mijiedarbību (attālinātais darbs, 
pakalpojumu eksports)



Skandināvijas valstu pieredze

Pieprasītie lauki – tuvu 
pilsētām, ar 

mantojumu un ainavu

Lauku teritorijas -
«vinnētāji» un 

«zaudētāji»

Otrās mājas
&

nacionālā identitāte

Dzīvescikla migrācija –
ģimenes ar bērniem un 

vecāki cilvēki



Piemēri inovatīvie projektiem



Pieredzes tūrisms:

piedzīvojumu & gardēžu parks Dānijā

Tuen, Dānijas ziemeļos

Avots: Presentation on Danish Feasibility Study on telework and SMCs Ole Oerum, MasterVision (2012)



Pārvietojamas «dabas mājas» Dānijā

Avots: Presentation on Danish Feasibility Study on telework and SMCs Ole Oerum, MasterVision (2012)



Stāstu taka Dānijā

Avots: Presentation on Danish Feasibility Study on telework and SMCs Ole Oerum, MasterVision (2012)



Rūmenes muiža (Kurzemē)



Elijas nams (Kurzemē)

Notiek kristīgās meditācijas kursi
Vietas tiek rezervētas vismaz gadu uz priekšu



www.youtube.com/watch?v=C_21IygdAPM&list=U
Uxf2W9o5Tv5g98UgqMFsngA&index=1

Liepājas karostas cietums – atšķirīgs tūrisma 

piedāvājums, kas guvis ievērību pasaules 

mērogā



Radaiļu muiža (Lietuvā)



Dinazauru parks
Radaiļu muižā (Lietuvā)

www.dinoparkas.lt





Sudraba ekonomika – piemērs no Latvijas

Aprūpes pakalpojumi, 
nodarbības, 
pasākumi, sadarbība 
ar bērnudārza un 
vidusskolas 
audzēkņiem

Plānots izveidot 
starppaaudžu dienas 
centru

www.amicus.lv



Siguldas 
slimnīca 
attīsta 
veselības 
pakalpojumu 
eksportu



Wrapture by
Inese

adījumi u.c.



Radošā industrija:

Autine by John Neeman

amatnieki Skujenē

• Piedāvā augstas kvalitātes 
nažus, cirvjus u.c. 
Instrumentus, kas gatavoti 
pēc senām metodēm

• Galvenais eksporta tirgus –
ASV

• Video rullītis, kurā parādīts 
cirvja tapšanas process, 
portālā Youtube skatīts 
vairāk kā miljons reižu

https://vimeo.com/64534154



Attālinātais darbs 
(teledarbs, e-darbs) -
darbinieks veic savus 
pienākumus ārpus darba 
devēja telpām, 
izmantojot IKT

Žurnāls «Ir», 23.10.2013.

Video



Lielākoties augstas 
kvalifikācijas 
darbinieki –

konsultanti, 
dizaineri, 
programmētāji, 
grāmatveži, 
žurnālisti, pētnieki, 
tulki u.c.

Žurnāls «Ir», 23.10.2013.



IT Tulkošana
Pārdošana un 
konsultācijas

Sabiedriskās 
attiecības un 
mārketings

Mediji Dizains 

Izglītība
Administratīvā 

vadība
Atbalsta 

personāls

Attālinātais darbs

– ne tikai radošajās profesijās



Attālinātā darba centrs

www.micropol-interreg.eu
ejuz.lv/micropol



• Izvietota 31 darba vieta, konferenču 

telpa, virtuālais birojs

• Pakalpojumus izmanto ~100 MVU

• Piedāvā arī biznesa inkubācijas 

pakalpojumus, apmācības un 

tīklošanās pasākumus

• Būtiska loma centra vadītājam

• Finansē pašvaldība, darbību 

nodrošina pašvaldības uzņēmums

Berwick Work Space, Nortamberlenda

(Lielbritānija)

www.berwickworkspace.co.uk



Portes du Morvan, Lormes (Francija)

http://www.youtube.com/watch?v=2A_Vtgk7hVk

• Atvērts 2008. gadā uz IKT centra 

bāzes

• Pašlaik ir 8 darba vietas, tiks 

izveidotas vēl 6

• Strādā augstas kvalifikācijas 

darbinieki – inženieri, konsultanti 

(IT, ārējā tirdzniecība, aizsardzības 

sektors)



Wooler Cheviot Centre (Lielbritānija)

• Izveidots mazpilsētas kopienas 

centrā

• Piedāvā birojus (3) un atsevišķas 

darbavietas (4+3), kā arī biznesa 

konsultācijas 

• Centrā atrodas arī bibliotēka un 

tūrisma informācijas birojs

http://www.wooler.org.uk/



• Konnu and Kolga - nelieli ciemi ~40 km  

no Tallinas

• Centru 2010.g. izveidoja 5 vietējās 

sievietes Konnu; 2013.g. centrs pārcēlās 

uz Kolgu (10 km no Konnu)

• Strādā 6-8 cilvēki tādās jomās kā dizains, 

tulkošana, projekti, publiskie pakalpojumi

• Veicina komunikāciju un sociālo dzīvi –

pasākumi, projekti, konsultācijas ar 

pašvaldību u.c.

Kolga, Igaunija


