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ESF 1.1.1.2. aktivitātes projekts

„Inovatīvu reģionālās attīstības diagnostikas instrumentu izstrāde”

Projekta mērķis : 

Izstrādāt inovatīvus instrumentus reģionālās attīstības diagnosticēšanai 
vairākos tematiskajos virzienos: 

(1) darbaspēka reģionālā pieprasījuma novērtēšana un prognozēšana; 

(2) sociālo pakalpojumu kvalitātes un nākotnes pieprasījuma novērtēšana; 

(3) vietējo kopienu attīstība; 

(4) dažādiem pielietošanas mērķiem atbilstošu teritoriju attīstības 
kompozītindikatoru izstrāde.



Reģionālās attīstības problēmu diagnosticēšanas un monitoringa instrumenti

(1) inovatīvi un kam Latvijā nav analogu; 

(2) ietvertu kā kvantitatīvu, tā kvalitatīvu 
informāciju par pašvaldību teritoriju attīstību; 

(3) būtu vērsti uz dažādu attīstības instrumentu 
ietekmes novērtējumu;

(4) sniegtu ieguldījumu reģionālās politikas 
pilnveidošanā saskaņā ar NAP prioritātēm.



Reģionālās attīstības problēmu diagnosticēšanas un monitoringa instrumenti

• darbaspēka pieprasījuma barometrs; 

• teritoriju ilgtspējas indekss;

• teritoriju sociālās drošības indekss;

• politiskās konkurences indekss;

• cilvēkkapitāla indekss.



Projekta realizācijas gaitā plānots:

• izveidot reģionālās attīstības mērīšanas konceptuālo 
ietvaru;

• apzināt un izvērtēt esošos reģionālās attīstības 
mērīšanas instrumentus; 

• identificēt un precizēt diagnostikas specifiskos  
mērķus (ieinteresētās grupas, institūcijas, 
diagnostikas vajadzības utt.);

• izpētīt etalonteritorijas (tipoloģiski atšķirīgu teritoriju 
attīstības parauganalīze, tā veicot šo instrumentu 
empīrisko aprobāciju). 



Teritorijas attīstības indeksa attīstības posmi

• 1997.gada metodika (LSI) - Rangi Īpaši atbalstāmo reģionu 
programmai 1998.-2001.g.

• 2000.gada metodika (LSI) – indekss:
• 2001.-2004.g. Īpaši atbalstāmo teritoriju programmai 
• 2004.-2006. ES grantu shēma
• 2007.-2013. LIAA programma VSID ietvaros

• Reģionālās attīstības likums (2002.), MK noteikumi

• TA indekss pēc administratīvi teritoriālās reformas2009.g.

• 2010. – TAI: teritorijas attīstības līmeņa indekss un teritorijas 
attīstības līmeņa izmaiņu indekss

• Diskusijas par pilnveidošanu

• Pēdējais oficiāli pieejamais TAI – par  2011.g.



Teritorijas attīstības indeksa rādītāji un to svari



Ko un kā mērīt?

• Kas ir teritoriju attīstība?

• Ko nozīmē «teritoriju ilgtspējīga attīstība»?

• Kas ir «teritoriju dzīvotspēja (resilience)» ?



Ko un kā mērīt?

• Dzīves kvalitāte, labklājība (labbūtība?) well-being

• labklājības (well-being) jēdziens ir daudzdimensionāls, tas ietver 
sociālo, vides un ekonomisko dimensiju;

• daudzi autori norāda, ka «ienākumu, bagātības, patēriņa mērījumi 
nav pietiekami, lai ar tiem novērtētu cilvēku labklājību. Tie ir 
jāpapildina ar ne-monetāriem dzīves kvalitātes indikatoriem»*

* Stiglitz, J., et al., (2009): Report of the Commission on the measurement of economic 
performance and social progress. Retrieved:http://www.stiglitz-sen-
fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf. Access: 05.02.2015.



Projekta norise 

• Lai izvērtētu līdzšinējos diagnostikas instrumentus un 
noteiktu atšķirīgās attīstības vajadzības un problēmas 
teritoriju attīstības novērtēšanā, tika organizēti 
ekspertu semināri; 

• Jūnija beigās-jūlija sākumā un augustā - lauka darbs 
Jaunpils, Talsu un Kandavas novadā un Rēzeknes, 
Viļānu un Gulbenes novadā;

• Rīgas pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 
74 gadiem un Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju vecumā no 
18 līdz 74 gadiem aptauja;

• Monogrāfija «Ilgstspējīgas reģionālās attīstības sociālā 
dimensija» (darba nosaukums) 



Plānotie nodevumi

• Indeksi;

• Promocijas darbi

• Publicēti un iesniegti raksti starptautiski 
citētos izdevumos

• Monogrāfija 


