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Avots: VARAM



Gandrīz visur Latvijā 
samazinās iedzīvotāju 
skaits, ko ietekmē 
starpvalstu migrācija 
(galvenokārt uz ES 
valstīm), iekšējā 
migrācija (jo īpaši uz 
Pierīgas novadiem, kur 
ir mazāks iedzīvotāju 
blīvums), kā arī negatīva 
dabiskā kustība 
(mirstība > dzimstība).

Avots: CSP, Latvijas statistikas gadagrāmata, 2020



Līdz ar novadu apvienošanu pieaug arī 
vidējais novadu lielums (mazākajos 
novados turpmāk dzīvos 7-9 tūkst.).

Lielākajā daļā novadu notiek iedzīvotāju 
skaita kritums līdz ar novecošanos. 
Izņēmums – atsevišķi Pierīgas novadi.

Krītošs iedzīvotāju skaits novados 
nozīmē vietējā tirgus samazināšanos un 
pieaugošu demogrāfisku slodzi. Ja tajos 
neattīstās ‘tirgojamās nozares’, tad 
atlikušie darbspējīgie iedzīvotāji dosies 
strādāt citur un attiecīgās teritorijas vēl 
straujāk novecos.

Avots: CSP, LDDK aprēķini

Iedzīvotāju skaits Latvijas novados                                        % izmaiņas 



Darbspējas vecuma 
iedzīvotāju skaits ik gadu 
kļūst aizvien mazāks, jo 
pensijā aizejošo cilvēku ir 
vairāk nekā darba tirgū ienāk 
no jauniešu vidus.

Līdz ar darbspējīgo 
iedzīvotāju skaita 
samazināšanos nepieciešams 
būtiski palielināt ražīgumu, 
t.sk. uz izglītības rēķina.

Pieaugs reģionu un novadu 
konkurence par darbarokām. 
Šai procesā priekšrocības būs 
tiem novadiem, kuros ir 
lielāka ekonomiskā aktivitāte 
un kuri piedāvās labākus 
apstākļus.

Avots: CSP



Rīga ir vairāk nekā puse no Latvijas ekonomikas
un ar būtiski augstāku dzīves līmeni.
Pēdējos gados attīstās arī atsevišķi reģionālie 
ekonomikas centri.

Avots: CSP



Aptuveni 80% no visām darbvietām 
atrodas Rīgas un lielāko pilsētu tuvumā.

Darbvietu skaita īpatsvars norāda uz 
aptuveno novada īpatsvaru Latvijas IKP 
(taču jāņem vērā arī algu līmenis, kas 
mēdz ļoti atšķirties).

Darbavietu skaits pēdējos gados ļoti 
strauji palielinājies Pierīgas novados. Tas 
pieaug arī ap lielākajiem 
ekonomiskajiem centriem.

Svarīga ir arī šo darbvietu kvalitāte.

Avots: CSP, LDDK aprēķini

Vidējais darbinieku skaits pēc faktiskās darba vietas                 % izmaiņas 



VSAOI uz darbinieku ir 
proporcionāls [legāli 
uzrādītajai] algai un raksturo arī 
attiecīgo uzņēmumu 
produktivitātes līmeni.

Ilgtspējīgas darba vietas ir tās, 
kurās ir augstākas algas un 
labāks sociālais nodrošinājums 
– jo īpaši tur, kur ražo preces 
un pakalpojumus ar eksporta 
potenciālu.

Avots: VID*, LDDK aprēķini

VSAOI uz darbinieku novados reģistrētajos uzņēmumos

* Šeit un tālāk izmantotajos datos (kuru avots ir VID) ietverti tikai komersanti – nodokļu maksātāji. Tas nozīmē, ka nav ietvertas 
dažādas budžeta iestādes / to filiāles (pašvaldības, izglītības un sociālās aprūpes iestādes, NVA, VID, VSAA u.tml.).
Dalījums ir nevis pēc faktiskās darbvietu atrašanās vietas, bet nodokļu maksātāja reģistrētās adreses. Līdz ar to iespējamas 
situācijas, kad novadu datos nav ietverti uzņēmumi / to filiāles, kuru galvenais birojs vai reģistrētā adrese ir citur (piemēram, 
Swedbank, Luminor, Rimi, Maxima, Mēness aptieka, Balta u.tml.).



Lai veicinātu vispārējo 
labklājību (un noturētu 
iedzīvotāju skaitu) novadā, 
svarīgi ir attīstīt tās nozares, 
kurās ir salīdzinoši augstāks 
atalgojums.

Avots: CSP*, LDDK aprēķini

Vidējais bruto atalgojums nozarēs 2020.gadā

K64 Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu2 293 €

H51 Gaisa transports 2 277 €

H50 Ūdens transports 2 261 €

J62 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības 2 174 €

K65 Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu2 074 €

M70 Centrālo biroju darbība, konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās 1 813 €

J61 Telekomunikācija 1 796 €

K66 Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības 1 790 €

C21 Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana 1 718 €

M72 Zinātniskās pētniecības darbs 1 702 €

C26 Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana 1 612 €

J63 Informācijas pakalpojumi 1 605 €

J60 Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide 1 591 €

N78 Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu 1 549 €

C106_C109 Graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana; dzīvnieku barības ražošana1 492 €

C23 Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 1 468 €

M73 Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi 1 422 €

D35 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 1 413 €

Q86 Veselības aizsardzība 1 386 €

N82 Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības 1 374 €

O84 Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana 1 371 €

G46 Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 1 370 €

A01 Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības 933 €

P85 Izglītība 913 €

C31 Mēbeļu ražošana 909 €

R91 Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība 893 €

C32 Cita veida ražošana 889 €

H49 Sauszemes transports un cauruļvadu transports 889 €

I55 Izmitināšana 874 €

R90 Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības 859 €

C102 Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana 857 €

C107 Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana 837 €

N81 Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi 831 €

G47 Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 807 €

C13 Tekstilizstrādājumu ražošana 782 €

Q87 Sociālā aprūpe ar izmitināšanu 761 €

E39 Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi 759 €

Q88 Sociālā aprūpe bez izmitināšanas 752 €

S95 Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts732 €

N80 Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana 727 €

I56 Ēdināšanas pakalpojumi 692 €

C15 Ādas un ādas izstrādājumu ražošana 684 €

S96 Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana 667 €

C14 Apģērbu ražošana 659 €

Nozares ar augstāko atalgojumu Latvijā: Nozares ar zemāko atalgojumu Latvijā:



Augstāks
atalgojums

Lieli eksporta 
ieņēmumi

Zemāks 
atalgojums

Zemi eksporta 
ieņēmumi 

(pārsvarā vietējais 
tirgus)

Vēlams, lai būtu lielāks 
tādu nozaru īpatsvars, 
kurās ir ne tikai augstāks 
atalgojuma līmenis, bet arī 
spēja eksportēt.

Lielāks eksports => vairāk 
nodokļu ieņēmumu, 
labāka maksātspēja iekšējā 
tirgū, augstāks kopējais 
dzīves līmenis.

(2)
Farmācija,  

programmēšana, 
aviācija

(4)
Apdrošināšana, 

profesionālie pakalpojumi, 
enerģētika

(1)
Zivju pārstrāde,

apģērbu un apavu 
ražošana, tūrisms

(3)
Sadzīves pakalpojumi, iekšējie 

pasažieru pārvadājumi, 
apsardze, uzkopšana, izglītība, 

sociālā aprūpe



Rīgā ir salīdzinoši neliels 
apstrādes rūpniecības 
īpatsvars, bet vienlaikus -
augsts tirdzniecības un 
dažādu pakalpojumu 
nozaru (transporta, IKT, 
operācijas ar NĪ, 
profesionālie un 
administratīvie 
pakalpojumi) īpatsvars.

Avots: CSP



Liepājā ir pietiekami plaši 
izkliedēta nozaru struktūra, 
kas ietver gan rūpniecību 
(apģērbu un tekstila 
izstrādājumu, metāla 
konstrukciju, iekārtu 
ražošanu), gan arī dažādus 
eksportspējīgus 
pakalpojumus (būvniecība, 
transports). Pietiekami 
noturīga ekonomikas 
izaugsme.

Avots: CSP



Ventspilī ilgāku laiku ir 
bijusi ļoti izteikta vienas 
nozares (transporta) 
dominējošā loma, kura 
turklāt pēdējos gados 
piedzīvo nopietnas 
grūtības. Rezultātā vietējā 
ekonomika stagnē. Cerības 
vieš apstrādes rūpniecība, 
kas ietver datoru un sakaru 
iekārtu ražošanu, 
mašīnbūvi.

Avots: CSP



Jelgavā ir pietiekami plaši 
izkliedēta nozaru 
struktūra, kurā galvenā 
loma ir rūpniecībai 
(mašīnbūve un 
metālapstrāde, 
plastmasas ražošana, 
poligrāfija), tirdzniecībai 
un būvniecībai.

Avots: CSP



Daugavpilī ir pietiekami 
nozīmīga rūpniecības 
(pārtikas ražošanas, 
metālapstrādes un 
mašīnbūves), kā arī 
būvniecības un 
transporta pārvadājumu 
loma. Pietrūkst 
attīstības.

Avots: CSP



Valmierā ir izteikti augsts 
rūpniecības īpatsvars, kurā 
nozīmīgākais spēlētājs ir 
Valmieras stikla šķiedra, 
bet ir arī uzņēmumi, kas 
ražo iekārtas, pārtiku u.c. 
Pēdējos gados attīstās 
tirdzniecība, būvniecība un 
dažādi pakalpojumi.

Avots: CSP



Jūrmalā ir kūrortpilsētai un 
‘guļamrajonam’ raksturīga 
ekonomikas struktūra, kurā  
dominē nekustamā 
īpašuma apsaimniekošana 
un viesmīlības pakalpojumi 
(viesnīcas, sanatorijas). Lai 
arī šobrīd trūkst svaigu 
datu, visticamāk, Jūrmala 
pandēmijas dēļ cietusi 
vairāk nekā citas lielās 
pilsētas.

Avots: CSP



Rēzeknē ir pietiekami 
nozīmīga rūpniecības 
(pārtikas, elektrisko 
iekārtu, tekstila ražošanas) 
un transporta (tostarp -
kravu pārvadājumu) loma. 
Šīs nozares arī nosaka 
kopējo izaugsmes gaitu.

Avots: CSP



Jēkabpilī lielākās nozares ir 
rūpniecība (kokapstrāde, 
pārtikas, tekstila un 
apģērbu ražošana), 
būvniecība un tirdzniecība.

Avots: CSP



Novadi sarindoti secībā pēc 
nomaksātā VSAOI uz darbinieku. 
Zaļā krāsā – nozares ar 
paaugstinātu īpatsvaru (pret LV 
vidējo līmeni), sarkanā – ar 
pazeminātu īpatsvaru.

Bagātākie novadi 
specializējušies ienesīgākās 
nozarēs (IKT, finanšu 
pakalpojumi, farmācija, 
vairumtirdzniecība, aviācija).

Nabadzīgākajos novados ir 
lielāks strādājošo īpatsvars 
veselības un sociālās 
aprūpes iestādēs, 
komunālajos uzņēmumos, 
un kuru klienti ir galvenokārt 
vietējie iedzīvotāji.

Avots: VID*, LDDK aprēķini

Max 
VSAOI 

uz 
darbi
nieku

Min 
VSAOI 

uz 
darbi
nieku

Darbinieku īpatsvars, % no kopējā darbinieku skaita novadā reģistrētajos uzņēmumos.



Arī izmēram ir nozīme!

Lielos un nobriedušos 
uzņēmumos ir labāks 
atalgojums un augstāka 
produktivitāte (jo ir lielākas 
tirgus daļas, mazāks 
administratīvo izmaksu 
īpatsvars u.tml. «mēroga 
efekti»).

Jāveicina vide, kurā 
uzņēmumi attīstās un 
palielina savu efektivitāti.

Avots: VID*, LDDK aprēķini

VSAOI uz darbinieku novados reģistrētajos uzņēmumos

* Šeit izmantotajos datos (kuru avots ir VID) ietverti tikai komersanti – nodokļu maksātāji. Tas nozīmē, ka nav ietvertas dažādas 
budžeta iestādes / to filiāles (pašvaldības, izglītības un sociālās aprūpes iestādes, NVA, VID, VSAA u.tml.).
Dalījums ir nevis pēc faktiskās darbvietu atrašanās vietas, bet nodokļu maksātāja reģistrētās adreses. Līdz ar to iespējamas 
situācijas, kad novadu datos nav ietverti uzņēmumi / to filiāles, kuru galvenais birojs vai reģistrētā adrese ir citur (piemēram, 
Swedbank, Luminor, Rimi, Maxima, Mēness aptieka, Balta u.tml.).



• Lielākajā daļā Latvijas jauno novadu – krītošs iedzīvotāju skaits un novecošanās.

• Esošās demogrāfijas tendences nozīmē aizvien šaurāku iekšējo tirgu novados, infrastruktūras uzturēšanas 
sadārdzināšanos.

• Darba tirgū notiek nevienmērīga paaudžu nomaiņa, kā rezultātā starp novadiem aizvien pieaugs 
konkurence par darbiniekiem.

• Priekšrocības būs ekonomiski spēcīgākajiem novadiem, kuros ir labi atalgotas darba vietas un notiek 
attīstība. Pārējiem draud vēl straujāka iztukšošanās un kļūšana par «darbaroku donoriem».

• Vājākajiem novadiem, lai ierobežotu iedzīvotāju skaita samazināšanos, nepieciešams veicināt ekonomisko 
aktivitāti un uzņēmumu izaugsmi, jo īpaši ‘tirgojamās nozarēs’, kuras spējīgas pārdot preces un 
pakalpojumus ārpus novada.

Galvenie secinājumi
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