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1. Strauji augošie jaunie tirgi

2. Sabiedrības novecošana 

attīstītajās valstīs 

3. Jaunās tehnoloģijas





Notiek ekonomikas 

“dematerializēšanās” 



“ Candy Crash Saga”  
vērtība biržā 7,6 mljrd $ (2014.)  



Facebook iegādājas 

“ What’s up” par 19 mljrd. $



Facebook iegādājas 

“Oculus” par 2 mljrd $ (2014) 



3 D PRINTERI RADA JAUNAS IESPĒJAS un maina 

tradicionālo uzņēmumu darbību

Clarks, using a 3D ZPrinter

www.dezeen.com





http://www.3ders.org/articles/20130104-turning-children-drawings-into-3d-printed-
figurines.html
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http://www.oecd.org/sti/inno/knowledge-based-capital-synthesis.pdf
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2. Reģionu izaugsmes veicināšanas aktualitātes un 

jaunākās pieejas

Izmaiņas ārējā vidē 

nosaka nepieciešamību 

pēc jaunām pieejām; 

jaunām pārvaldības 

formām, jaunām 

attīstības metodēm;



Globālās ekonomikas krīzes ietekme uz Latviju





Reģionu izaugsmes veicināšanas aktualitātes

 Reģionālo atšķirību saglabāšanās un pat 
padziļināšanās globālās finanšu krīzes 
ietekmē aktualizēja jautājumu par 
nepieciešamību veikt izmaiņas reģionālās 
attīstības plānošanā;  

 «Atšķirības starp ES reģioniem ir 
palielinājušās» (Eurostat, 2012);

 Reģionu attīstība ietver ekonomiskās, sociālās 
un vides jautājumus;



Reģionu izaugsmes veicināšanas 

aktualitātes

 Lielākā daļa Latvijas reģionu 

sociālekonomisko rādītāju ir zem ES līmeņa; 

 Latvijā reģionu loma valsts attīstībā ir diskusiju 

objekts un vienota nostāja nav panākta;

 Reģioni nav skatīti kā būtiskas reģionālās 

attīstības plānošanā iesaistītās institūcijas ar 

skaidriem mērķiem;



Avots:Ekonomikas ministrija



Reģionu izaugsmes veicināšanas 

jaunākās pieejas
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Valsts izaugsme ir atkarīga no resursu 

pārvaldības prasmēm;

 Teritorijas pievilcīgums un izaugsmes iespējas 

balstās ne tikai uz dabas resursiem, pieejamību, 

apkārtējās vides kvalitāti, bet gan uz zināšanām 

un prasmi tās izmantot;

 Reģionālās attīstības procesu pārvaldība ir vēl 

svarīgāka nekā teritoriālo resursu pieejamība;

 Sabiedrības līdzdalība reģionālās attīstības 

nodrošināšanā ir ļoti būtiska;



3. Reģionu izaugsmes veicināšanas risinājumi

 Pāreja no hierarhiskās vadības uz sadarbību 
un sadarbības tīklu veidošanu;

 Potenciālo iespēju dinamikas pieeja  -
reģiona spēja radīt pieejamo resursu 
mijiedarbību mainīgā vidē (inovācijas, 
mācīšanās, sadarbības un prognozēšanas 
spēju) (Eisenhardt et. al, 2000)

 Uz vietu balstīta pieeja kā viena no metodēm 
reģionālās attīstības sekmēšanai;



Bagātā Ķekavas pašvaldība 

šobrīd uz bankrota sliekšņa

“Viena no Latvijas turīgākajām pašvaldībām 

nostājusies uz bankrota sliekšņa. Ja tuvākajā laikā 

finanšu situāciju uzlabot neizdosies, tas jau būtu 

otrais gadījums, kad dažu gadu laikā bagātās 

vietvaras piedzīvo finanšu krahu. Ķekavas novada 

dome ilgstoši neesot sabalansējusi savus 

ienākumus ar iecerētajiem tēriņiem. Tā kā naudas 

netrūka, arī vēlmes kļuva aizvien lielākas….” 

(kasjauns.lv. 16.06.14.)



Resursu pārvaldes kapacitāte

 Pastāv tieša sakarība starp pastāvošajām 

reģionālajām atšķirībām un publiskās 

pārvaldes efektivitātes līmeni; 

 Pārvaldība, kas virzīta uz atvērtību, sadarbību, 

izmaiņām un inovāciju, var sekmēt izaugsmi, 

bet tā, kas vērsta uz ierobežojumiem, 

ilgtermiņā to kavē (Howitt, 2007)



Uz vietu balstīta pieeja 

reģionālajā plānošanā

 Virzība uz visu reģionu ekonomiskā potenciāla 
attīstību, nevis uz mazāk attīstīto reģionu 
subsidēšanu;

 Uzsver teritoriālo resursu izmantošanu un 
attīstību, nevis ārējo investīciju lomu;

 Pamatojas uz teritoriālo resursu apzināšanu un 
efektīvu izmantošanu, veidojot  labvēlīgu 
ekosistēmu  cilvēku dzīves kvalitātes 
paaugstināšanai noteiktā reģionā; 

 Iedzīvotāji izvēlas tādu dzīves vietu, kas tiem rada 
augstāku dzīves kvalitāti ilgtermiņā; 



Uz vietu balstīta pieeja reģionālās 

attīstības veicināšanai
 Noteiktai teritorijai, atrašanās vietai piemēroti 

pasākumi;

 Pašvaldības struktūra, kas atbalsta vietējo 
iedzīvotāju iniciatīvu; 

 Teritorijas pārvaldes kapacitāte - vietējā līmeņa 
pārvaldes spēja noteikt un izvērtēt reģionālās 
attīstības problēmas;

 Teritoriālo resursu apzināšana;

 Uzņēmējdarbības veicināšana reģionā ( «Silikona 
ielejas» efekts)



Teritoriālie resursi:

 Starppersonu 
attiecības (sociālais 
kapitāls ), 

 Individuālās un 
kolektīvās 
Zināšanas (zināšanu 
kapitāls);

 Spējas kā īpašs 
resurss;

 Radošums kā 
resurss; 

 Vides pievilcība;

 Personības un to 
starptautiskā 
atpazīstamība;

 Vietējās tradīcijas;

 Vietas zīmols;

 Kultūras resursi;

 Latvietība kā resurss;





Latvijā radītā velo zeķe – pagaidām vienīgā pasaulē

http://nekrize.lv/latvija-radita-velo-zeke-pagaidam-vieniga-pasaule/



Šī zeķe ir funkcionāls dizaina izstrādājums, kas paredzēts, lai izvairītos no 

smilšu, dubļu un citu netīrumu ienešanas telpā pēc brauciena. Tā izgatavota 

no elastīga, viegli kopjama materiāla (traipus, ja nepieciešams, var izmazgāt 

veļasmašīna 30 – 40 grādu temperatūrā, bet sakrājušās smiltis vienkārši 

izbērt). Velo zeķi var viegli uzvilkt uz velosipēda, paceļot priekšējo riteni un 

uzvelkot to visā garumā



Bazalta mēbeles 
 Uzņēmuma ražotie krēsli izceļas ne 

vien ar dizainu, bet arī ar to 
izgatavošanai izmantoto materiālu 
– tie veidoti no bazalta šķiedras. 
Sākotnēji tas ir vulkānisks akmens, 
kas iegūts Krievijā. 

 To kausē augstā temperatūrā un 
iegūst šķiedru, kas satīta spolēs un 
atgāgina matus. Ražošanas procesā
tos apstrādā ar sveķiem, izveidojot 
pārklājumu, kas mēbeles pasargā
no laika apstākļiem.

Gatis Silenieks, SIA Maffam Freeform 



Šobrīd uzņēmuma radītās dārza mēbeles un dizaina priekšmeti 

nopērkami desmit pasaules valstīs – Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Vācijā, 

Austrijā, Itālijā, Spānijā, Nīderlandē, Krievijā un ASV.



http://spoki.tvnet.lv/foto-izlases/Znak-tapetes/292738



http://spoki.tvnet.lv/foto-izlases/Znak-tapetes/292738



http://spoki.tvnet.lv/foto-izlases/Znak-tapetes/292738
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blissfulbeingacutherapies.com.au
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Sabiedrības attīstības centrā – cilvēks un viņa 

“labizjūta” (well being);



Cilvēka laimīgas esības pamatā 

 Spēja dzīvot saskaņā ar sevi; 

 Justies labi savā dzīvesvietā, dzimtenē; 

 Realizēt sevi, pašizpausties un pašrealizēties; 

 Iespēja svinēt savas dzīves izdošanos;

Jo izglītotāka sabiedrība, jo lielāka vēlme 

dzīvot radošu dzīvi. 



http://www.tvnet.lv/izklaide/tv_radio/500098-astrofizikas_genijs_taisons_raidijumu_cikla_kosmoss_visuma_odiseja



Paldies par uzmanību!

Tatjana Volkova
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