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VIEDA SPECIALIZĀCIJA – lozungs, brends vai 

kvalitatīvas attīstības ceļš
Rīgas Plānošanas reģiona viedas attīstības specializācijas iespēju analīze, reģiona un pilotteritoriju viedas attīstības atbalsta 

instrumentu izveide un privāto investīciju sekmēšanas pasākumi



• Kas ir Vieda attīstība?

– Vieda attīstība un “Vieda pilsēta”

(Vieda specializācija & Vieda plānošana)

• Kā noteikt viedumu?

– Viedu attīstību raksturojošie kritēriji, faktori, indikatori

• Rīgas Plānošanas reģiona viedas attīstības specializācijas iespēju analīze:

– RPR pašvaldību rangs un salīdzinājumi pēc tradicionālajiem attīstības pamatrādītājiem;

– RPR pašvaldību Stiprās, vājās puses, iespējas un draudi reģionā;

– Priekšrocības un ierobežojumi viedai attīstībai RPR;

• Priekšnosacījumi un ieteicamās rīcības viedai attīstībai nacionālā, reģionālā 

un vietējā līmenī

• Pieejamie finanšu instrumenti un atbalsta programmas;

• Piemēri



Vieda specializācija un Vieda plānošana 
Divi koncepti: līdzīgais un atšķirīgais

Šo abu politiku koncepcijas savstarpēji pārklājas vairākās iezīmēs:

o Abus konceptus iedvesmojusi iespaidīgā IKT ietekme uz ASV produktivitātes 

pieaugumu;

o Abi izrietēja no ražošanā sakņotiem konceptiem, un attīstījušies vairāk kā telpiski 

piesaistīti jēdzieni, ar reģiona vai pilsētas ietekmi uz „vieduma” efektivitāti; 

o Abi koncepti plaši apspriesti, kas ietekmēja to attīstību no specifiskā IKT un 

industriālā fokusa uz vairāk sarežģītiem, citu pilsētvides un reģionu attīstības 

dimensiju iekļaujošus konceptus (Caragliu un Del Bo, 2012).

K A S  I R  V I E D A AT T Ī S T Ī B A ?

Vieda specializācija

“IKT” pieeja (pilsētu specializācija) IKT 

infrastruktūras atbilstība kā līdzeklis, kas 

savieno pilsētas, radot izaugsmes 

iespējas

Vieda plānošana

Visaptverošā  pieeja: “vieda“ reģionālā 

politika  + Vieda specializācija + viedā 

plānošana  + ar vietu (dzīvotni) saistītas 

funkcijas



Vieda specializācija un investīcijas

o Faktori, kas nosaka viedu attīstību veicinošo investīciju piesaistes 
stratēģijas:

- balstīti tehnoloģijās 

- balstīti cilvēkkapitālā

- balstīti sociālā kapitālā

o Zināšanās un inovācijās balstīti ilgtermiņa un ilgtspējīgi faktori spēj 
piesaistīt investorus, kuri ir ieinteresēti ilgtermiņa stratēģijā, nevis īstermiņa 
peļņā.

Viedās attīstības investīciju piesaistes stratēģijas 

a. vērstas uz stratēģisku un ilgtspējīgu investīciju piesaisti,

b. vērstas uz savstarpēji atkarīgiem ekonomiskiem faktoriem un attiecīgo sociālo

ietekmi (piemēram, pašvaldību attīstības stratēģijas), kas prasa pastāvīgu
sadarbību starp vietējām iestādēm un privātajiem
attīstītājiem.

K A S  I R  V I E D A AT T Ī S T Ī B A ?
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K A S  I R  V I E D A AT T Ī S T Ī B A ? K o p s a v i l k u m s



SmartNESS AND Urban / REGIONAL 
DEVELOPMENT

Urban level: Smart City policies

o Relevance of ICTs as decision making tools in cities, able to
interconnect them and empower their growth capabilities

More recently: Smart regional policies

o Smart Specialization Strategies: focus on economic activities
based on endogenous competitiveness factors

WHAT IS SMART DEVELOPMENT?



Smart city and smart specialization:
EMPIRICAL relation

Empirical relation has been observed between development of smart
specialization strategies (in a broad sense) and emergence of smart cities
(in a broad sense), on the basis of EU data



‘(No attempt) […] has been made has been made to explain the difference
between the concept of Smart City and Smart Specialization Strategy. […]
These two policy concepts share several features:

• Both have been inspired by the impressive impact of the diffusion of ICTs on
US productivity growth;
• Both started out as an industry-based concept, yet both evolved to a more
space-specific concept, with the local characteristics of a region, or city,
impacting on their effectiveness.
• They have both been discussed at length, and such discussion caused an
evolution of their definitions towards a higher complexity, and the inclusion
of several other dimensions of urban and regional development, beyond the
simple diffusion of ICTs.’ (Caragliu and Del Bo, 2012).

SMART CITY AND SMART SPECIALIZATION: COMMON FEATURES AND EVOLUTION PATTERNS



SMART CITY: FEATURES

• Use of digital technologies as decision making
support tools in order to:

• Improve resource consumption / cost
effectiveness

• Improve interaction and knowledge / 
information exchange with the citizenship

• Enhance performance

• Tools: (open access) sensor data (Internet of 
Things); participatory platforms



SMART CITY: FEATURES (II)

• Kitchin (2014) identifies two smart cities

– the smart city linked to policy debates (Hollands
2008)

– the smart city as envisioned by technologists 
(Greenfield 2013)

• Both are related to ICT interconnession



InTERnet of things (IOT)



SMART CITY / DEVELOPMENT: 
EVOLUTION OF THE CONCEPT

• Caragliu, Del Bo & Nijkamp:

• "A city can be defined as ‘smart’ when investments in human and social
capital and traditional (transport) and modern (ICT) communication
infrastructure fuel sustainable economic development and a high quality
of life, with a wise management of natural resources, through
participatory action and engagement."



SMARTNESS DIMENSIONS (Vienna 
university of technology, 2007)



SMARTNESS DIMENSIONS 
(Vienna University of 

technology, 2007)



Concentrating resources on the most promising areas of comparative advantage

The concept rests on the following characteristics:

• Specialization

• Creation of a large research and innovation area 

• Bottom up process in discovering ‘pertinent specializations’ of the region

• Distinction between research intensive regions (leaders in generating new 

knowledge in general purposes technologies) and innovation intensive regions that 

concentrate on the applications of new knowledge 

• Role of regional governments in concentrating public available resources to the 

promising area of specialization and facilitating the collaboration between clusters 

within the region and between complementary regions

Smart specialization: formal
definition



Operational definition: from ‘hard’ to ‘soft’ 
factors
‘The smart specialization concept is essentially a local knowledge and 

learning enhancement concept’. (McCann and Ortega-Argiles, 2011)

‘The development of regional smart specialization policies will therefore 

require a great deal of careful thought and will require the engagement of 

a range of local actors and institutions’ (Barca, 2009) 

‘Importance of including in any regional smart specialization strategy all 

matters relating to local intangible capital, including capabilities and 

competences, and institutional issues.’ (id., 2009)

WHAT IS SMART DEVELOPMENT?
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Rīgas Plānošanas reģiona viedas attīstības specializācijas iespēju analīze:



Kā noteikt viedumu?
Viedu attīstību raksturojošie kritēriji, faktori, indikatori

gudra
ATTĪSTĪBA

vieda

Zināšanas & rocība Sapratne & talanti

RESURSI

Ir ? Nav? / Kādi?

PRIEKŠROCĪBAS

izmantotas neizmantotas



Vieda ekonomika – konkurētspēja (E)

(Smart economy – competitiveness)

Viedi cilvēki - Sociālais un cilvēkkapitāls (S)

(Smart people - Social and Human Capital)

Vieda pārvaldība – līdzdalība (P)

(Smart governance - Participation)

Vieda mobilitāte – transports un IKT (M)

(Smart mobility - Transport and ICT)

Vieda vide - dabas resursi  (V)

(Smart environment - Natural resources)

Vieda dzīvošana - dzīves kvalitāte  (Dz)

(Smart living - Quality of life)

VIEDU ATTĪSTĪBU RAKSTUROJOŠO KRITĒRIJI
Par pamatu ņemot Vīnes Tehniskās universitātes pētījumā apkopotās vērtēšanas sistēmas principus 

Eiropas vidēji lielu pilsētu “vieduma” ranga izstrādē :

Soc & Mob Ek Soc & Vide  Dzīv Soc & Pārv Ek

Soc & Pārv & Vide & Ek & Mob & Dzīv Vieda attīstība



VIEDA EKONOMIKA (KONKURĒTSPĒJA)

Novatorisks gars (Zināšanu ietilpīga; sasaiste ar zinātni, pētniecību)

Ekonomiskais tēls (PROFILS)

PRODUKTIVITĀTE & KVALITĀTE

Priekšrocību izmantojums

ELASTĪBA

Starptautiskās saistības, reputācija un atpazīstamība



VIEDI CILVĒKI (SOCIĀLAIS UN CILVĒKKAPITĀLS)

KVALIFIKĀCIJA (Kompetences: zināšanas, spējas, prasmes)

Mūžizglītība (Nepārtrauktība, laikmetīgums, papildināšanās)

Sociālā un etniskā daudzveidība (atvērtība pārmaiņām, sadarbībai)

Kreativitāte & Elastīgums (Radošo industriju īpatsvars)

KOSMOPOLĪTISMS (tālredzība, visaptveroša domāšana, nesavtība)

Līdzdalība sabiedriskajā dzīvē ( sabiedrisko organizāciju īpatsvars, 

aktivitāte; horizontālā sadarbība)

Vienojošs un savienojošs cilvēkkapitāls



VIEDA MOBILITĀTE (TRANSPORTS UN IKT)

Sabiedriskā transporta pārklājums & pieejamība & kvalitāte

Starptautiska sasniedzamība (kā papildus priekšrocība)

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJU pārklājums & 

pieejamība & kvalitāte

Ilgtspējīgas, inovatīvas un drošas transporta sistēmas – zaļās 

mobilitātes īpatsvars (velobraucēji, kājām gājēji), kā arī ekonomisku 

automobiļu un elektromobiļu izmantojums



VIEDA VIDE (DABAS RESURSI)

Dabas apstākļu pievilcība (zaļo teritoriju īpatsvars, daudzveidība, 

savdabība, dabiskuma pakāpe, sakoptība)

Piesārņojums (mantots, radīts pašlaik, potenciāls)

VIDES AIZSARDZĪBA privātās iniciatīvas & viedokļi & LĪDZSVARS

Ilgtspējīga resursu pārvaldība un apsaimniekošana – efektīvs, lietderīgs 

resursu izmantojums, patēriņa apjoms)



VIEDA DZĪVOŠANA (DZĪVES KVALITĀTE)

KULTŪRAS telpa (muzeju, teātra, kino, u.c. pasākumu pieejamība, 

apmeklētība, kvalitāte, intensitāte. Pašdarbība)

VESELĪBAS APRŪPE (pieejamība, kvalitāte, veselības stāvoklis)

Individuālā drošība (kriminalizācijas pakāpe, aizsardzības kvalitāte)

IZGLĪTĪBAS iespējas: pieejamība & kvalitāte & izglītoto īpatsvars

MĀJOKĻU kvalitāte (pieejamība, kvalitāte, apmierinātība)

Pievilcība tūrismam (tūrisma pakalpojumi – objekti, nakšņošana)

Sociālā kohēzija (vidusslāņa īpatsvars, nabadzības risks)



VIEDA PĀRVALDĪBA (POLITISKĀ LĪDZDALĪBA)

Savstarpēja UZTICĪBA - paļāvība (sabiedrība – pārvaldība - sabiedrība)

SADARBĪBA (vertikāla, horizontāla – rezultatīva, līdzsvarota, neformāla)

Politiskā aktivitāte (līdzdalība lēmumu pieņemšanā: aktivitāte ikdienā, 

dalība sapulcēs, interese un spēja sadarboties visos līmeņos)

Politikas nozīmība (Dalība EP, LR Saeimas, Pašvaldību vēlēšanās, 

interese, zināšanas politikas jomā, par aktualitātēm)

Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte (iedzīvotāju apmierinātība)



RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA VIEDAS ATTĪSTĪBAS 

SPECIALIZĀCIJAS IESPĒJU ANALĪZE:

- RPR pašvaldību rangs un salīdzinājumi pēc tradicionālajiem 

attīstības pamatrādītājiem;

- RPR pašvaldību stiprās, vājās puses, iespējas un draudi 

reģiona kontekstā;

- Priekšrocības un ierobežojumi viedai attīstībai RPR



Iedzīvotāju 

blīvums 

2014.g.sāk.

Iedz. skaita 

izmaiņas no 

2009.-2014.g. 

Demogrāfiskā 

slodze 

2014.g.sāk.

Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām 

2014.g. sāk

Iedz. IN 

ieņēmumi 

pašv.budž. uz 

1 iedz. (2013)

Bezdarba 

līmenis 

2014.g.sāk.

Ek. aktīvo 

tirgus sekt. 

stat.vien.sk., 

2012.g.

līdz darbsp. 

vecumam

darbspējas 

vecumā

virs darbsp. 

vecuma

Rangs pēc attīstības 

pamatrādītājiem

(VARAM, 2014.g.sāk.)

13 2 5 4 5 2 1 5 17

5 1 24 1 24 1 2 3 5

12 4 12 2 12 3 7 2 13

4 7 9 7 9 5 8 10 12

16 3 13 3 13 4 4 8 11

8 8 22 5 22 6 5 6 6

10 5 29 6 29 8 3 4 14

20 10 1 19 1 7 20 9 24

3 14 18 10 18 13 10 19 9

11 15 11 15 11 15 14 20 10

18 12 17 8 17 9 16 1 27

14 9 21 9 21 11 15 22 8

2 11 25 21 25 24 9 17 2

9 18 7 16 7 12 17 27 26

1 17 23 24 23 27 11 12 1

29 16 4 18 4 10 13 18 30

15 20 14 12 14 17 21 16 18

7 6 28 20 28 25 6 7 21

21 22 3 22 3 16 23 21 22

28 23 2 28 2 21 18 15 25

19 24 19 11 19 18 26 26 4

17 21 27 17 21 22 19 14 3

22 28 10 14 10 14 24 23 28

6 13 30 25 30 30 12 13 23

25 27 16 13 16 20 29 24 16

27 25 6 23 6 19 28 28 29

26 30 8 30 8 28 25 25 15

21 19 26 29 26 29 22 11 20

24 26 20 26 20 26 27 30 7

30 29 15 27 15 23 30 29 19

1 Garkalnes novads

2 Mārupes novads

3 Ādažu novads

4 Stopiņu novads

5 Babītes novads

6 Ķekavas novads

7 Ikšķiles novads

8 Ropažu novads

9 Salaspils novads

10 Olaines novads

11 Baldones novads

12 Siguldas novads

13 Jūrmala

14 Inčukalna novads

15 Rīga

16 Sējas novads

17 Lielvārdes novads

18 Carnikavas novads

19 Krimuldas novads

20 Ķeguma novads

21 Tukuma novads

22 Ogres novads

23 Mālpils novads

24 Saulkrastu novads

25 Kandavas novads

26 Jaunpils novads

27 Salacgrīvas novads

28 Engures novads

29 Limbažu novads

30 Alojas novads



Rīgas Plānošanas reģiona pašvaldību 

pozīcijas reģionā – vidējais rādītājs pēc 

attīstības pamatrādītāju apkopojuma
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Vieta pēc iedz. blīvuma 2014.g. sākumā

Vieta pēc iedz.sk.izm.(2009.g.sāk.-
2014.g.sāk.)

Vieta pēc demogrāfiskās slodzes
2014.g.sāk.

Vieta pēc iedz.sk. līdz darbspējas
vecumam

Vieta pēc iedz.sk. darbspējas vecumā
Vieta pēc iedz.sk. virs darbspējas

vecuma

Vieta pēc iedz.IN ieņ.pašv.budžetos uz
1 iedz.(2013)

Vieta pēc bezdarba līmeņa 2014.g. sāk.

Vieta pēc ek. aktīvo tirgus sektora
stati.vien.sk., 2012.g.

Rīgas pašvaldības un Pierīgas pašvaldību rangu salīdzinājums. 
Rangs (pozīcija starp reģiona 30 pašvaldībām) pēc attīstības pamatrādītājiem

Rīga (15) Garkalnes novads (1) Mārupes novads (2) Ādažu novads (3) Stopiņu novads (4)

Babītes novads (5) Ķekavas novads (6) Ikšķiles novads (7) Ropažu novads (8) Salaspils novads (9)

Olaines novads (10) Baldones novads (11) Jūrmala (13) Carnikavas novads (18)



o Kā redzams, tradicionālie par attīstības pamatrādītājiem noteiktie dati, 

galvenokārt fokusējas uz demogrāfiskiem un ekonomiskiem rādītājiem, 

neraksturojot pašvaldību specializācijas potenciālus.

o Pētījuma ietvaros vērsta uzmanība uz pašvaldību potenciālo attīstību 

pēc viedu attīstību raksturojošajiem rādītājiem 

- raksturot to stiprās, vājās puses, priekšrocības, potenciālus, ciktāl 

iespējams noteikt pēc statiskiem rādītājiem un teritoriju attīstības 

plānošanas dokumentiem.

o Savukārt, izvēlētajai pilotteritorijai – Olaines pašvaldībai tiek 

izstrādātas viedas attīstības stratēģijas vadlīnijas.



Rīgas Plānošanas reģiona pašvaldību 

stiprās, vājās puses, iespējas un draudi 

reģiona kontekstā



Priekšrocības un ierobežojumi viedai 

attīstībai Rīgas Plānošanas reģionā



Priekšnosacījumi un ieteicamās rīcības viedai attīstībai nacionālā, 

reģionālā un vietējā līmenī

Piemēri un pieejamie finanšu instrumenti un atbalsta programmas



Priekšnosacījumi viedai attīstībai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī

Nacionālā Līmenī - RIS 3 (atbalsta programmas)
Viedas specializācijas stratēģija - balstīta uz esošajām salīdzinošajām priekšrocībām (tehnoloģijas un 

inovācijas, lauksaimniecības, pārtikas, zivsaimniecības un meža nozares -

tie pierādīti eksporta tirgū un tiem ir pievienotās vērtības izaugsmes potenciāls  

Reģiona Ilgtspējīgas Attīstības Stratēģija - SM 3 / P8 (koordinācija, sadarbība)
Vieda attīstība balstās uz zināšanām, gatavību pārmaiņām, aktivitāti, vietas un globālo procesu respektēšanu

Reģiona PAŠVALDĪBU līmenis (integrācija TAP dokumentos un ikdienas darbā)
Atbilstība resursiem, salīdzinošo priekšrocību apzināšanās, izmantojums / Ilgtspējības sapratne un 

dzīvesveids / Paļāvība, savstarpēja uzticība, saskaņota darbība
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Viedi cilvēki Vieda 

pārvaldība 
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mobilitāte 

Vieda vide Vieda 

dzīvošana 

produktivitāte & 
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kvalifikācija & 

mūžizglītība
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(h&v kvalitatīva)

Sabiedriskais 

transports

Dabas apstākļu 

pievilcība 

Kultūras un 

izglītības telpa

ekonomiskais 

tēls (profils)

kreativitāte & 

elastīgums 

savstarpēja 

uzticība

IKT pārklājums, 

kvalitāte

vides aizsardz.,

piesārņojums

Veselības 

aprūpe, drošība

Priekšrocību 

izmantojums & 

novitāte
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sabiedr. dzīvē,

kosmopolītisms

politiskā 

aktivitāte,

nozīmība

Ilgtspējīgas, 

inovatīvas

transporta sist. 

Ilgtspējīga 

resursu pārv. un 

apsaimniekoš.

Mājokļu kvalit., 

piev. tūrismam, 

sociālā kohēzija



Ieteicamās rīcības viedai attīstībai

nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī

• According to the analysis of secondary data and

preliminary original data for RPR municipalities, general

priorities appear to be:

– Coordinated smart development strategies (innovative

governance structure and channels);

– Awareness of interconnection of smart development axes, which

implies possible positive and negative synergies

• Need for integrated local development strategies and

acknowledgment of possible conflicts



Ieteicamās rīcības viedai attīstībai

nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī

Stakeholder’s platforms : voluntary but not non-committal

steered by Lord Mayors 

involving representatives/themes

involving representative institutions, ngo,....

Territorial context: metropolitan: Rīga agglomeration

rural subregions: Tukums, Limbaži, Sigulda, Ogre....

regional/ cross-border: Zemgale, Vidzeme,....

Themes: Education, economy, culture, mobility,

environment, governance

Actuality: shared points of interest

Initiator: Planning Region:

prepares, moderates, reports, communicates,... 



Piemērs 1

“Leiedal” Inter-Municipal organisation for 

Kortrijk region

Working fields (Year Programme 2012)
• Space for businesses (last 10 years:  100 hectares sold)

• Local policy for housing

• Local economy

• Planning and project management

• Mobility and transport

• Public space

• Environment, water and energy

• Nature, landscape and recreation

• Local e-government

http://www.leiedal.be/



Piemērs 2

Case “Westhoek” (1994- )

Origin
Originating out of “Community Work” (1970- )

Dissatisfaction with higher level policies, authorities,…

Feeling of being abandoned 

Facts
Shrinking population, employment, services, mobility,…

Growing municipalities on the coastline

Weakening centres in rural area

Vacant houses, businesses, farms,…

Monthly meetings of Lord Mayors
Preparing a new informal type of cooperation



PIEEJAMIE FINANŠU INSTRUMENTI,

ATBALSTA PROGRAMMAS

Both the 8° FP for research & innovation and structural 

funds (national and international) programmes:

– Emphasize smart development of cities and territories as main

priority for EU regions;

– Imply – often explicitly – an attention to the human dimensions of

smartness next to technological ones

• E.g. calls focused on non-technological / social innovation,

citizenship awareness and attitudes



„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” Nr.4.3-24/NFI/INP-002

VIEDA SPECIALIZĀCIJA – lozungs, brends vai kvalitatīvas attīstības ceļš
Rīgas Plānošanas reģiona viedas attīstības specializācijas iespēju analīze, reģiona un pilotteritoriju viedas attīstības 

atbalsta instrumentu izveide un privāto investīciju sekmēšanas pasākumi.
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IZMANTOTIE RESURSI :

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment/ 

http://www.oecd.org/daf/inv/FDI-in-Figures-April-2014.pdf 

http://www.oecd.org/sti/inno/smart-specialisation.pdf 

http://www.vraa.gov.lv/uploads/Development_of_Regions_in_Latvia_2010_web_ENG.pdf 

http://www.atkearney.com/research-studies/foreign-direct-investment-confidence-index 

http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=13&h=legislation 

http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=511 

http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=512 

http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=312 

http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=355 

https://innovationpolicyplatform.org/content/smart-specialization 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home;jsessionid=h185TM0P38QQvZkh7NJTfTn2GTgyfbG2NVC

16STnR9Zk1Wfncq2t!1363157316!1401713839387 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/LV 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/EE 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/ITF4/tags/ITF4 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/NO071/tags/NO071

http://www.csb.gov.lv

http://www.varam.lv

Rīgas Plānošanas reģiona pašvaldību interneta vietnes, teritorijas attīstības plānošanas dokumenti

Vīnes tehniskās universitātes pētījuma projekta interneta vietne:

http://www.smart-cities.eu/


