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Reģionālā attīstība  
Šobrīd ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē notiek straujas izmaiņas kultūras un ekonomikas vidē un 
veidojas pilnīgi jaunas ekonomiskās un reģionālās struktūras. Tradicionāli reģionālās attīstības 
objekts tiek skatīts kā fiziskā ģeogrāfiskā telpa, kurā notiek esošo vai vēlamo pozitīvo pārmaiņu 
procesi. Reģionālā attīstība Latvijā tiek definēta vispārināti – skatot ilglaicīgās visas Latvijas un 
katra tās reģiona dabas un kultūrvides, sociālās un saimnieciskās attīstības parādības [Latvijas 
1996]. Reģionālā attīstība gūst konkrētāku jēgu kā stratēģija – sabiedriskā procesā definēta, 
mērķtiecīga valsts un reģionu pārvaldes institūciju saskaņota rīcība, kas balstās uz noteiktu darbības 
principu, metožu, līdzekļu un pasākumu kopumu, veicinot pozitīvas pārmaiņas visās valsts 
teritorijas daļās, reģionos un vietās [Latvijas 2000b]. Šajā otrajā nozīmē reģionālā attīstība ir 
tālejoša un organizēta darbība. Tai ir vērts pievērst uzmanību, lai novērtētu šīs darbības ietekmi, 
un, nepieciešamības gadījumā, varētu argumentēt vajadzību pēc jaunas reģionālās attīstības 
stratēģijas un tai atbilstošo darbību izmaiņām.  
 
Reģionālā attīstība Latvijā 
Latvijā kopš 1996. gada pastāv skaidra, kaut arī vispārīgā veidā definēta, reģionālās attīstības 
politika, tiek pilnveidota vadības sistēma un tiek pielietoti speciāli reģionu attīstības veicināšanas 
pasākumi. Tomēr joprojām Latvijā ne tikai pastāv, bet pat palielinās nelabvēlīgas dzīves vides un 
saimnieciskās darbības iespēju atšķirības. Visspilgtāk tās izpaužas pierobežas teritoriju, rajonu 
nomaļu un vidēja lieluma pilsētu nepietiekamā ekonomiskajā attīstībā un zemā saimnieciskajā 
aktivitātē, zemā iedzīvotāju ienākumu līmenī, nevienlīdzīgos sociālās un kultūras dzīves 
nosacījumos. Savukārt Rīgā un tās apkaimē, Ventspilī, Liepājā, Daugavpilī un citās vietās ar 
salīdzinoši augstu saimnieciskās aktivitātes līmeni attīstības potenciāls netiek izmantots kompleksi 
– telpiskā un savstarpēji papildinošā saistībā ar valsts teritoriju, un šo vietu attīstība kontrastē ar 
attīstību citās valsts daļās. Piecos noteiktas reģionālās politikas īstenošanas gados nenotiek 
tuvošanās nospraustiem mērķiem. Tas vedina domāt, ka izvēlēto līdzekļu un to izmantošanas 
organizācija nav bijusi efektīva [Latvijas 2000a, Latvijas 2000b]. Latvijas reģionālās politikas 
īstenošana pēc ekspertu vērtējumiem ir vāja, turklāt tas tiek uzsvērts salīdzinājumā ar 
kaimiņvalstīm [EU 1998]. Tomēr attīstības rādītāji neliecina par būtiskām reģionālās politikas 
efektivitātes atšķirībām. Visai uzskatāmi to demonstrē Latvijas un Igaunijas pierobežas – 
kaimiņteritoriju attīstības salīdzinājums (1. un 2. tabula). Valmieras rajons un Viljandi apgabals, 
Valkas rajons un Valgas apgabals, un Alūksnes rajons un Vuru (igauņu – Võru) apgabals – ir 
savstarpēji līdzvērtīgi un salīdzināmi pierobežas administratīvo teritoriju pāri. Pierobežas jeb valstu 
nomales teritorijās mēdz kompleksi izpausties valstu kopējās reģionālās attīstības politikas 
ietekme.  
Pēc pamatrādītājiem apskatāmās teritorijas ir savstarpēji līdzīgas, un to ekonomiskās attīstības 
līmeņa atšķirības ir nelielas, turklāt tās korespondē ar vidējām valstu savstarpējās attīstības rādītāju 
atšķirībām – neparādot relatīvi labvēlīgāku perifērijas teritoriju attīstību vienā vai otrā valstī. 
Attīstības atšķirības valstu līmenī iezīmē tas, ka Igaunijā kopš 1996. gada mērķtiecīgi tiek 
piemērots diferencēts uzņēmumu ienākuma nodoklis. Tas rosina uzņēmumu skaita palielināšanos 
un visumā samazina bezdarba līmeni. Diferencētā nodokļu sistēma neattiecas tikai uz pierobežas 
reģioniem, tā ir valsts mēroga stratēģija. Savukārt tieši pierobežas reģionu atbalstam Igaunijā 1996. 
gadā tika izveidota speciāla atbalsta programma, kuras ietvaros pierobežas teritoriju iedzīvotāji un 
uzņēmēji varēja saņemt valsts aizdevumus uz izdevīgākiem noteikumiem, kā arī valsts finansēja 
pašvaldību līdzfinansējuma daļu starptautiskajos pārrobežas sadarbības projektos. Tomēr pagaidām 
jūtamu ietekmi tas nav devis. Daudz lielāka nozīme ir valsts tiešajām, visai apjomīgajām 
investīcijām pierobežas reģionu pilsētu infrastruktūras pilnveidošanā, kas paredzams, dos jūtamus 
rezultātus pēc 3-5 gadiem.  
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1. tabula 
Latvijas un Igaunijas pierobežas teritoriju vispārējs raksturojums, 1999*  
General characteristics of the border territories in Latvia and Estonia, 1999*  

Rādītāji 
Indicators 

Rajoni Latvijā un apgabali Igaunijā 
Districts in Latvia and counties in Estonia 

 Valmieras  Viljandi  Valkas  Valgas  Alūksnes  Vuru  
Platība, km2 

Area, km2 
2373 3589 2441 2047 2245 2305 

Platība, % no valsts 
Area, % of the State 

3,7 8,2 3,8 4,7 3,5 .5,2 

Iedzīvotāju skaits, tūkst. 
Population, th. 

60,174 62,336 34,932 38,668 27,031 
43,02

9 
t.sk. pilsētās, % 
of which in urban areas, % 

57 48 47 56 42 41 

t.sk. laukos, % 
of which in rural areas, % 

43 52 53 44 58 59 

t.sk. etniskie pamatiedzīvotāji, % 
of which the ethnical inhabitants, % 

82 93 79 80 80 94 

t.sk. citas tautības, % 
of which other nationalities, % 

18 7 21 20 20 6 

Iedzīvotāju skaits, % no valsts 
Population, % of the State 

2,5 4,3 1,4 2,7 1,1 3,0 

Iedzīvotāju blīvums, cilv/km2 
Population density, (m/ km2) 

26 18 14,3 19 12 19 

Vidēji Latvijā 36 cilv/km2 

Vidēji Igaunijā 34 cilv/km2 

Average in Latvia 36 m/km2 
Average in Estonia 34 

m/km2 
Attālums (km) pa autoceļu līdz 
galvaspilsētai 
Distance to the capital city by 
motorway (km) 

122 163 171 258 204 260 

* [LR CSP, 2000; Regions of the Baltic States, 2000] 
 
Līdzšinējā reģionālā attīstība Latvijā, neatkarīgi no reģionālās attīstības politikas realizācijas 
efektivitātes, iezīmējas ar visai līdzīgām tendencēm – vērojamām gan kaimiņvalstīs, gan arī Eiropas 
Savienības zemēs, kur palielinās attīstības centru aktivitāte, to ekonomiskās lomas pieaugums un 
saglabājas “tradicionālās” nomales. Arī Latvijā lielākā daļa intelektuālā, pakalpojumu, ražošanas, 
finansu un tātad arī attīstības potenciāla joprojām turpina koncentrēties dažās lielākajās Latvijas 
pilsētās un izsīkt pārējā valsts teritorijā, īpaši nomalēs. 
 
Jaunās reģionālās attīstības tendences 
Viena no reģionālās attīstības noteicošajām ietekmēm ir saistīta ar pieaugošo ekonomikas 
globalizāciju. To raksturo tiešās ārējās investīcijas un jauna un strauji augoša biznesa darbība tādās 
vietās un reģionos, kuri piedāvā specifisku priekšrocību kopumu. Attīstība norit saistībā ar biznesa 
darbības koncentrēšanos, pirmkārt, reģionos, kuri jau ir spēcīgāk attīstīti. Telpiski līdzsvarota 
attīstība pasaulē nav dominējoša tendence. Tajā pašā laikā norit strauja tehnoloģiju attīstība. 
Tehnoloģija, un jo īpaši, informācijas tehnoloģija, pieļauj un veicina darbību, kur telpas fiziskās 
īpatnības iegūst otršķirīgu nozīmi. Pieaug vai pat kļūst par noteicošo sasniedzamības jeb 
pieejamības loma. Jaunā situācija vedina uzdot jautājumus: kā un kādā virzienā jāiegulda enerģija 
reģionālajā attīstībā. 
Šodien reģionu pozīcijām ekonomikā ir lielāka saistība ar strādājošo iedzīvotāju zināšanu līmeni, 
nekā ar jebkurām citām reģiona īpatnībām. Ekonomiskie sasniegumi ir atkarīgi no spējas būt 
globālā tirgus ekonomikas dalībniekam. Šodien vairāk kā jebkad agrāk attīstību virza jauninājumi 
jeb inovācijas, kas ir svarīgs, pat izšķirošs faktors jaunu konkurētspējīgu apstākļu radīšanai 
reģionos. Spēcīgu reģionu kopējā iezīme un galvenā loma ir jaunievedumu koncentrācija. 
Tehnoloģiskā attīstība paver jaunas attīstības iespējas. Šeit izšķiroša ir spēja veidot saiknes starp 
zinātnes, ekonomikas un kultūras aktivitātēm, balstoties uz zinātnes un augstu zināšanu pamata 
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veidotiem uzņēmumiem. Tāpat kultūras aktivitātes ir nozīmīgs faktors starptautisko organizāciju 
un biznesa institūciju piesaistei reģionā. Tam pamatā ir spēcīgas tradicionālās kultūras un 
sabiedriskās aktivitātes. Spēja saglabāt identitāti un unikālo šodien ir sekmīgas ekonomiskās 
attīstības faktors. 
 

2. tabula  
Latvijas un Igaunijas pierobežas teritoriju ekonomiskās attīstības rādītāji, 1999*  

The economical development indicators of the border territories in Latvia and Estonia, 1999*  

Rādītāji 
Indicators 

Rajoni Latvijā un apgabali Igaunijā 
Districts in Latvia and counties in Estonia 

Valstīs kopā 
Total in the States 

Valmieras Viljandi Valkas Valgas Alūksnes Vuru 
Latvija 
Latvia 

Igaunija 
Estonia 

IKP uz vienu 
iedzīvotāju, USD 
(1997) 
GDP per person, 
USD (1997) 

19/ 26 24/36 19/26 24/36 19/26 24/36 
5800 

(1999) 
7200 

(1999) 

IKP, īpatsvars valstī 
% (1997) 
GDP , % in the 
State (1997) 

1,9 
Nav 
datu 

No data 
1,2 

Nav 
datu 
No 
data 

0,6 

Nav 
datu 
No 
data 

- - 

Reģistrēto 
uzņēmumu skaits 
uz 100 
iedzīvotājiem 
(1999) 
The number of 
registered 
enterprises per 100 
inhabitants (1999) 

1,1 1,6 
0,8 

 
1,7 

0,9 
 

1,8 1,2 2,4 

Bezdarba līmenis, 
% (1999) 
Unempolyement 
rate, % (1999) 

9,8 8,1 9,6 9,6 11,1 10,6 9,7 9,6 

* [LR CSP, 2000; Regions of the Baltic States, 2000] 
 
Stratēģijas 
Reģionālā attīstība kā mērķtiecīga rīcība Latvijā ir tikusi īstenota atbilstoši tradicionāliem 
priekšstatiem un apsvērumiem, piemērojot tikai atsevišķus speciālus attīstības instrumentus relatīvi 
atpalikušo teritoriju atbalstam. Līdzšinējo pasākumu ietekme ir niecīga. Tā ir bijusi tikai ierobežots 
atbalsts lauku teritorijām un nomalēm. Atbalsta pasākumi pēc būtības ir vērsti uz pagātnē radušos 
procesu izmaiņām. Tāpēc līdzšinējo rīcību kopumu nevar dēvēt par attīstības stratēģiju. 
Pilsētu un reģionu attīstību Latvijā arvien vairāk ietekmē gan ārējie faktori – globālie procesi 
pārrobežu telpā un Eiropas Savienības attīstība un politika, kas vērsta uz ekonomiskās integrācijas 
un sadarbības paplašināšanos Eiropas valstu starpā, gan iekšējie faktori – attīstības procesi un 
lēmumi, kā arī konkrētie pasākumi valsts, reģionu un vietējās pārvaldes līmenī. Viens no attīstību 
virzošiem spēkiem ir konkurence pasaules un Eiropas vienotajā tirgū. Mūsdienu konkurences 
situācijā valsts, reģionu, pilsētu un vietējās pārvaldes līmeņa lēmumi un rīcība ir vēršami uz 
sadarbību – ar mērķi panākt augstāku konkurētspēju ekonomiskajās aktivitātēs, darba tirgū un 
infrastruktūrā, kur būtisks attīstības nosacījums ir vietējo un reģionālo pašvaldību lomas pieaugums 
reģionālajā attīstībā, saistībā ar gatavošanos Eiropas Savienības paplašināšanai un pārrobežu 
sadarbības nostiprināšanu. 
Eiropas valstis šodien mēģina izstrādāt jaunas stratēģijas, kas vērstas uz jaunu lomu dalījumu starp 
centriem un perifērijām. Šīs stratēģijas balstās uz (i) sabiedrības un valsts sadarbības organizācijas 
izmaiņām – reģionālās partnerības un sabiedriskās vienošanās procesu veidošanu, lai pārdalītu 
resursus konkurētspējīgu attīstības priekšnosacījumu radīšanai nomalēs, (ii) komplementāru, 
pārnozarisku rīcības programmu izstrādi – jauna veida sadarbības ekonomisko struktūru 
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veidošanai, (iii) valsts funkciju decentralizāciju, stiprinot reģionu organizācijas un atvēlot speciālus 
resursus diferencētai vietu attīstībai atbilstoši to salīdzinošām priekšrocībām un to jaunām 
ekonomiskām lomām, (iv) spēcīgu daudzfunkcionālu centru stiprināšanu un nomaļu vietu 
specializēšanās veicināšanu.  
Ekonomiskā attīstība ir cieši saistīta ar jaunu institūciju un jaunu sasniedzamības tehnoloģiju 
attīstību. Tiek veidota jaunā sadarbības tīkla ekonomika, kuru ataino tīklveida telpisko struktūru 
rašanās [Williams 1996]. Biznesa klasteru radīšana ir reģionu attīstības potenciāla galvenais 
mobilizācijas virziens tuvākajā nākotnē. Ekonomiskajos klasteros ir uzturams augsts inovāciju 
līmenis, tajos integrētie biznesa sektori tādējādi var paaugstināt savu konkurētspēju. Reģionālās 
attīstības stratēģijās tiek akcentēta spēcīga izglītības attīstības un pētniecībā sakņota specializētu 
ekonomisku klasteru veidošanās, radot tiem labvēlīgu vidi un struktūras. Aizvien svarīgāka kļūst 
akadēmisko un biznesa institūciju savstarpējās sadarbības saikņu nostiprināšana, sadarbības tīklu 
veidošana un uzturēšana. Attīstības prasības nākotnē pieprasa plaša spektra biznesa un dažādo 
zinātnes jomu sadarbību reģionālās attīstības kontekstā.  
Sadarbības tīklu dalībniekiem ir nepieciešami kvalitatīvi pakalpojumu “mezgli” – to nosaka 
pakalpojumu pakāpeniska attālināšanās no “fiziskās” ražošanas. Šie pakalpojumu mezgli jau 
pamazām aizstāj industriālās ēras produktu fiziskās izplatīšanas mezglus jeb centrus, kas savukārt 
koncentrējas dažās atsevišķās vietās. Tie kļūst par mājvietu pakalpojumu kompleksiem – tādiem 
kā finanses, biznesa tūrisms un mediji. Tie funkcionē arī kā savienojuma punkti starp nacionālajiem 
un starptautiskajiem transporta tīkliem.  
Tādējādi, lielo centru kopējā iezīme un loma ir jaunievedumu (inovāciju) koncentrācija. Tā 
attiecināma gan uz piesaistīto aktivitāšu spektru, gan arī uz tehnoloģisko nodrošinājumu un 
programmatūru, kas nepieciešama dalībai starptautiskajā ekonomiskajā telpā, un jo īpaši 
informācijas tehnoloģiju un biotehnoloģiju jomās. Šie centri ir saikne, caur kuru tiek realizēti 
darījumi, tiek apgūtas jaunas tehnoloģijas un izplatītas uz citiem centriem un nomalēm. Centru 
galvenā nozīme ir ekonomisko klasteru radīšana, kas veicina reģionu ekonomisko attīstību.  
Jaunās ekonomikas apstākļos centra spēja būt tīklveida ekonomikas atbalsta un inovāciju rašanās 
vietai nosaka tā centralitāte vai periferialitāte. Šeit izšķirošais nav tradicionālās ekonomikas 
potenciāls, izsakāms ražošanas apjoma, darbavietu skaita un līdzīgos rādītājos (Williams 1996). 
Būtiski ir kompleksie attīstības resursi: centra un reģionu sadarbības tīkli; sakaru priekšrocības, kas 
nodrošina kopējo biznesa infrastruktūru reģionā; labi izglītots darbaspēks; ekonomiskā 
daudzveidība – ar pieeju gan dārgam un kvalificētam, gan lētam darbaspēkam; esošie sadarbības 
klasteri – finansu pakalpojumu, veselības aprūpes, informācijas un tehnoloģijas, tūrisma, transporta 
un komunikāciju jomās; bagāts vēstures un kultūras mantojums. 
Šodienas apstākļos ir jāveido jauna reģionālās attīstības politika, cenšoties atbalstīt spēcīgu 
izglītības attīstības un specializētu ekonomisku klasteru veidošanos, radot tiem labvēlīgu vidi. 
Aizvien svarīgāka kļūst akadēmisko un biznesa institūciju savstarpējo saikņu nostiprināšana. Ātri 
transporta un elektronisko sakaru savienojumi dod iespēju izmantot katra reģiona īpašās 
priekšrocības, specializējoties savā ekonomikas jomā; tāpat tās sasaista un savstarpēji papildina 
spēcīgi kopējie ekonomiskie klasteri. Sadarbība un konkurence starp reģioniem ir būtisks attīstības 
potenciāls. Veiksmīga reģionālā attīstība būs reģioniem konkurējot un savstarpēji papildinot 
vienam otru dažādos ekonomiskos tīklos, kā arī reģioniem vienlaicīgi esot atkarīgiem no 
savstarpējas ekonomisko un infrastruktūras saikņu stiprināšanas, kur kompleksajā sadarbības un 
konkurences situācijā katrs atsevišķs centrs būs vienota tīkla daļa. 
Svarīgs attīstības faktors ir reģionu spēja nepārtraukti būt inovatīviem, un tas ir jāattīsta uz 
institucionālās bāzes. Nepieciešama politiska vadība, kas attīstītu multidimensiālas stratēģijas, 
turklāt balstoties uz sinerģiju sadarbībā un reģionu iekšējiem resursiem un kompensējot vājākās 
reģionālās attīstības jomas. Kā priekšnoteikums, katram reģionam nepieciešama atbilstoša 
infrastruktūra, biznesa pakalpojumi, specializēts darbaspēka tirgus, pieejamas un konkurētspējīgas 
institūcijas, starptautiskā biznesa sabiedrībai nepieciešamie pakalpojumi. Šo priekšnoteikumu 
radīšana vai veicināšana ir būtiska valsts reģionālās attīstības politikas loma. 
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Summary 
In Latvia, as in Europe and the rest of the world, fast and deep changes in the economic and cultural 
environment have begun, and new economic regional structures are developing. Accordingly, a 
need to evaluate the impact of current regional development policy, and in some cases even a 
necessity for a new regional developmental strategy is arising.  
On the one hand, general but clearly defined regional developmental policy has existed in Latvia 
since 1996, and special activities to promote the development of regions are being carried out; on 
the other hand, regional differences of disadvantaged social environment and economical activities 
not only remain, but are also increasing. This is especially true for border areas, regional 
peripheries, and small and medium sized urban centres, where insufficient economic development 
and low economic activity is characteristic.  
The few largest cities of Latvia have been and remain the centres where most of the intellectual, 
service, production, and financial potential—along with the ensuing potential for development that 
arises from them—is concentrated; the peripheries are simultaneously withering. Even as Riga and 
its surroundings, Ventspils, Daugavpils, Liepaja, and some other places have comparatively high 
level of economic activity, their developmental potential is still not being utilized in a complex of 
competition and cooperation.  
During five years of trying to implement regional policy, none of the defined aims has been 
reached; the chosen tools and their use have not been efficient. Regional development as a 
purposeful activity has been implemented according to traditional concepts and considerations, but 
only a few special development tools have been adapted for support of relatively less developed 
areas. The impact of current activities on them has been is negligible.  
Current regional development in Latvia, without reference to the efficiency of the regional 
development policy, has trends similar to neighbouring and other European countries—the activity 
of growth centres is increasing, while the “traditional” peripheries remain underdeveloped.  
The European countries are putting their efforts nowadays into develop new strategies aimed at 
rearranging the roles of new centres and peripheries. These strategies are based on (i) changes in 
the society and state—using processes of regional partnership and public understanding for 
distribution of resources for creation of development preconditions in the peripheries, (ii) 
development of complementary, across sectors of economy action programmes for creation of new 
economic co-operation structures, (iii) decentralisation of governmental functions, strengthening 
regional institutions and providing special, differentiated resources for development according to 
the comparative advantages and new economic roles of the respective territories; (iv) strengthening 
of multifunctional centres and promotion of specialisations in the peripheries 
Economic advancement is tightly linked with development of new institutions and new 
accessibility technologies. The emergence of spatial networks is the base for the new economics of 
co-operation networks. The creation of business clusters is the main direction for mobilisation of 



DEVELOPMENT OF PLACES AND REGIONS 

47 
 

regional developmental potential in the nearest future. In the economic clusters, high innovative 
level should be maintained, whereby the integrated sectors and inter-linked enterprises could raise 
the competitiveness of regions. With the aim of creating advantageous environments and structures, 
the regional development strategies embrace the emergence of specialised economic clusters, 
rooted in training development and research.  
In the new economy, a new regional development policy should be developed, aiming to create 
advantageous environment for strong educational and specialised economical clusters. The 
importance of strengthening the mutual bonds among academic and business institutions increases. 
Fast physical and digital communication networks provide an opportunity for each region to use its 
comparative advantages in its respective field of specialisation. Strong common economical 
clusters complement the regional advantages. A common network of cooperation and 
competitiveness among the regions that strengthens their infra structural bonds is the basis for a 
successful developmental potential.  

  


