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IEVADS 
 
2015. gada decembrī Latvijas Vides pārvaldības asociācija uzsāka īstenot Latvijas 
vides aizsardzības fonda administrācijas finansētu pētījumu/projektu “Baldones 
novada sociāli-ekonomiskās attīstības un iedzīvotāju veselību raksturojošo datu 
izvērtējums” (projekta Reģ. Nr. 1-08/375/2015), un tas ilga līdz 2016. gada maijam. 
Projekts tika īstenots Valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds”, 
apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” vadlīniju "Multisektoriālie projekti" 
aktivitātes “Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības 
sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā” ietvaros.  
 
Projekts tika sagatavots, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas iniciatīvu un Baldones novada domes izteiktām bažām attiecībā uz 
radioaktīvās atkritumu glabātavas “Radons” potenciālo ietekmi uz novada sociāli-
ekonomisko attīstību un iedzīvotāju veselību.  
 

1. ielikums. Konteksts 
 
Kopš 1962. gada visi radioaktīvie atkritumi Latvijā tiek apglabāti vai arī ilgstoši glabāti 
tikai vienā vietā – glabātavā “Radons”, kas atrodas Baldones novadā 5 km attālumā 
no Baldones pilsētas centra. 2003. gadā Ministru kabinetā tika akceptēta Radioaktīvo 
atkritumu glabāšanas koncepcija, kas paredz, ka arī turpmāku radioaktīvo atkritumu 
apglabāšanu veiks glabātavā “Radons”, nodrošinot to drošu apsaimniekošanu. 
Ievērojot, ka šobrīd glabātavā “Radons” ir nepietiekams brīvais tilpums, lai apglabātu 
tos radioaktīvos atkritumus, kas radīsies Salaspils kodolreaktora likvidēšanas 
rezultātā, kā arī lai nodrošinātu pietiekamu rezervi glabātavas darbībai turpmākajiem 
gadiem, koncepcija paredz divu radioaktīvo atkritumu tvertņu būvniecību, kā arī 
ilgtermiņa glabātavas būvniecību, lai nodrošinātu lietoto slēgto starojuma avotu 
ilgtermiņa glabāšanu. Plānotajai darbībai ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums, un 
2008. gadā divu radioaktīvo atkritumu tvertņu būvniecību akceptēja Ministru 
kabinets. 
 

 
Projekta mērķis bija izvērtēt Baldones novada sociāli-ekonomisko attīstību 
ietekmējošos nozīmīgākos faktorus un iedzīvotāju veselības stāvokli raksturojošos 
datus pēdējo divdesmit gadu posmā, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem līdzīgos 
apkārtnes novados un Latvijā. Projekta mērķa sasniegšanai tika izvirzīti trīs uzdevumi: 
 

1. Veikt Baldones sociāli-ekonomisko attīstību ietekmējošo rādītāju izpēti un 
analīzi; 

2. Veikt iedzīvotāju veselību raksturojošo datu izvērtējumu un analīzi; 
3. Organizēt izvērtējuma rezultātu apspriešanu Baldones novada pašvaldībā, 

piesaistot ieinteresētās puses. 
 
Projekta ietvaros tika veikts starpdisciplinārs pētījums, kas apvieno vairākus 
sabiedrības veselības un cilvēku labklājības jautājumus, tādējādi atbildot uz Baldones 
novada domes jautājumiem attiecībā uz glabātavas “Radons” iespējamo ietekmi. 
Izvērtējuma rezultāti ir svarīgi Baldones novada domei, Vides aizsardzības un 
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reģionālās attīstības ministrijai un citām valsts pārvaldes iestādēm, pieņemot 
stratēģiskus lēmumus attiecībā uz šī novada attīstību. 
 
Šīs atskaites 1. nodaļā ir iekļauts sociāli-ekonomiskās attīstības izvērtējuma 
kopsavilkums, savukārt pilni sociāli-ekonomiskā pētījuma materiāli ir pievienoti kā 1. 
pielikums (“Baldones novada sociāli-ekonomiskās attīstības analīze”) un 2. pielikums 
(“Baldones novada iedzīvotāju aptauja. Metodoloģija un aptaujas rezultāti”). 
Iedzīvotāju veselību raksturojošo datu izvērtējuma kopsavilkums ir iekļauts atskaites 
2. nodaļā, savukārt pilns izvērtējuma un analīzes teksts atrodams 3. pielikumā 
(“Veselības novērtējuma ziņojums”). 
 

1. Sociāli-ekonomiskās attīstības un dzīvesvietas izvēles faktoru 
izvērtējums 
 
Pētījuma ietvaros veikts sociāli-ekonomisko rādītāju izvērtējums, salīdzinot Baldones 
novada attīstību ar pēc sociāli-ekonomiskās attīstības līdzīgiem novadiem: Ikšķiles, 
Inčukalna, Krimuldas un Ropažu novadiem. Esošās situācijas salīdzinājums veikts arī 
ar novadiem, ar kuriem Baldones novadam ir kopīga robeža (Iecavas novads, Ķeguma 
novads Ķekavas novads, Olaines novads, Vecumnieku novads). Analīzē tika aplūkotas 
tādas tēmas kā demogrāfija, labklājība, uzņēmējdarbība, vide un infrastruktūra. 
Papildus veikta analīze arī par nekustamā īpašuma tirgus situāciju Baldones un pēc 
sociāli-ekonomiskās attīstības līdzīgos novados. 
 
Analizējot esošo situāciju novadā, secināts, ka Baldones novadā sociāli-ekonomiskā 
attīstība raksturojama kā laba – tā ir labāka nekā vidēji pārējos analizētajos novados. 
Taču vislabākā attīstība starp analizētajiem novadiem ir Ikšķiles un Ķekavas novados. 
 
Baldones novada galvenās priekšrocības, salīdzinot ar citiem novadiem, ir zema 
iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence, turklāt atšķirībā no vidējā rādītāja 
Pierīgas reģionā, Baldones novadā krīze būtiski nav ietekmējusi iedzīvotāju skaitu. 
Tāpat Baldones novada priekšrocība ir zemais bezdarba līmenis un zems trūcīgo 
iedzīvotāju īpatsvars. Savukārt salīdzinoši sliktāka situācija nekā vidēji citos novados 
bijusi attiecībā uz darba samaksu un noziedzības līmeņa izmaiņām. 
 
Attiecībā uz nekustamā īpašuma tirgus situāciju, analizējot sludinājumu portālos 
publicēto informāciju, Baldones novada nekustamā īpašuma tirgus piedāvājums nav 
plašs, salīdzinot ar citiem analizētajiem novadiem. Sludinājumu piedāvājumā 
galvenokārt bija privātmājas. Attiecībā uz dzīvokļiem – piedāvājums bija zems. Vidēji 
gadā pārdoto dzīvokļa īpašumu skaits (ar m2 pārdošanas cenu virs 100 EUR) novadā 
veido vien septiņus darījumus, kamēr citos novados darījumu skaits 2014.-2015. 
gadā bijis vismaz divas reizes augstāks. Kopumā īpašuma cena novadā ir vidēja, 
salīdzinot ar citiem līdzīgajiem novadiem. 
 
Izvērtējuma ietvaros ar regresijas analīzes metodi, balstoties uz statistikas analīzi, 
tika noteikti rādītāji, kuri visbūtiskāk ietekmē novada sociāli-ekonomisko attīstību – 

3 
 



iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) ieņēmumus uz 1000 iedzīvotājiem. Analīzes 
rezultāti uzrāda, ka statistiski nozīmīgi faktori, kas ietekmē IIN uz 1000 iedzīvotājiem, 
ir neto vidējā darba alga, ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits, bezdarba līmenis, ceļā 
pavadāmais laiks līdz Rīgai, dabiskais pieaugums un iedzīvotāju skaits. 
 
Pētījuma ietvaros tika modelēta situācija, kāda būtu bijusi novada attīstība jeb IIN, ja 
situācija būtu attīstījusies citādāk. Ir aprēķināts, ka 

• pieaugot vidējai algai par 10% (t.i., no 426 EUR uz 469 EUR), pašvaldības IIN 
ieņēmumi novadā pieaugtu par aptuveni 150 tūkst. EUR gadā,  

• pieaugot uzņēmumu skaitam par 10% (t.i., no 196 uz 216 uzņēmumiem), 
pašvaldības IIN novadā pieaugtu par aptuveni 50 tūkst. EUR gadā, 

• samazinoties ceļā pavadāmajam laikam līdz Rīgas centram (t.i., ja 
sasniedzamība uzlabotos par 4 min), tad pašvaldības IIN novadā pieaugtu par 
aptuveni 8 tūkst. EUR gadā. 

 
 
Pētījuma ietvaros tika veikta arī Baldones novada pastāvīgo iedzīvotāju vecumā 18-
64 gadi aptauja, izmantojot stratificētu nejaušo izlasi un veicot tiešās intervijas 
respondentu dzīvesvietās. Iedzīvotājiem tika uzdoti jautājumi par dzīvesvietas izvēli 
un dzīves vides raksturojumu, dzīvesveida paradumiem un veselības rādītājiem, 
informētību par glabātavu “Radons”. Aptaujas rezultāti tika izmantoti, lai novērtētu 
dzīvesvietas izvēli ietekmējošos faktorus un novada attīstību iedzīvotāju skatījumā, 
kā arī raksturotu iedzīvotāju veselības rādītājus nodaļā par Baldones novada 
iedzīvotāju veselību. Kopskaitā aptaujā piedalījās 352 iedzīvotāji no visas novada 
teritorijas.  
 
Aptaujā secināms, ka novadā ir salīdzinoši daudz ienācēji, piemēram, tie, kuri uz 
novadu pārcēlušies pēdējo desmit gadu laikā, ir 28% iedzīvotāju. Uz dzīvi Baldones 
novadā pēdējos gados biežāk pārceļas jaunās ģimenes ar bērniem un personas no 
pilsētām, īpaši Rīgas. Vienlaikus secināts, ka personas, kas uz dzīvi Baldones novadā 
pārcēlušās nesenāk, arī biežāk nav deklarētas novadā. Lai arī aptaujā netika meklēti 
nedeklarēšanās cēloņi, tie galvenokārt varētu būt saistīti ar bērna pieteikšanu 
konkrētā izglītības iestādē galvaspilsētā, braukšanas maksas vai nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumiem. Tāpat daļa iedzīvotāju, iespējams, nav iedomājušies par 
pārdeklarēšanos no iepriekšējās dzīvesvietas. 
 
Liels nedeklarēto personu īpatsvars starp darbspējas vecuma iedzīvotājiem, kas 
strādā algotu darbu, no novada attīstības viedokļa kopumā vērtējams negatīvi, jo šīs 
personas izmanto novada infrastruktūru un pakalpojumus, taču viņu nodokļi aiziet 
citu pašvaldību attīstībai. Ja novadā deklarētos tajā pastāvīgi dzīvojošās darbspējas 
vecumā esošās nodarbinātās personas, tad ik gadu novadam būtu iespēja iegūt ap 
340 tūkst. EUR gadā dažādu investīciju projektu īstenošanai.  
 
Nozīmīgākie faktori dzīvesvietas izvēlē Baldones novadā ir vides faktori (droša, 
mierīga dzīves vide, zaļās zonas pieejamība un ainaviskums, vides kvalitāte), labi 
kaimiņi un sasniedzamība (labs autoceļu stāvoklis un tīkls, attālums līdz Rīgai un 
sabiedriskā transporta nodrošinājums, attālums līdz darbam). 
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Kopumā 85% aptaujātie ir apmierināti un 11% ir drīzāk apmierināti ar dzīvi novadā, 
kas ir augsts rādītājs. Puse no iedzīvotājiem uzskata, ka dzīves vides apstākļi novadā 
pēdējo piecu gadu laikā ir uzlabojušies, tikai 4% aptaujāto uzskatījuši, ka apstākļi ir 
pasliktinājušies. Visvairāk iedzīvotāji ir apmierināti ar savas dzīvesvietas ģeogrāfisko 
novietojumu, dabu un ainavām, drošību.  
 
Ņemot vērā, ka iedzīvotāji vidi noteikuši par viņiem svarīgu faktoru un ņemot vērā šī 
pētījuma ierosināšanas mērķi saistībā ar faktu, ka novadā ir radioaktīvo atkritumu 
glabātava “Radons”, aptaujā tika vērtētas iedzīvotāju zināšanas par un attieksme 
pret atkritumu glabātavu “Radons”. 
 
Gandrīz visi novada iedzīvotāji ir informēti vai ir ko dzirdējuši par to, ka Baldones 
novadā atrodas atkritumu glabātava “Radons” (par to nav dzirdējuši vien nepilni 2% 
aptaujāto). Vairāk ir iedzīvotāju, kurus šāda atkritumu glabātava netraucē vai 
nebaida (61%), nekā to, kurus tā baida vai traucē (36%). Atkritumu glabātava biežāk 
baida un satrauc gados vecākus iedzīvotājus. 
 
Aptaujā ceturtā daļa respondentu norādīja, ka viņi kādreiz ir nopietni apsvēruši 
iespēju pārcelties dzīvot uz citu teritoriju – ārpus Baldones novada. Pamatā personas 
vēlējušās pārcelties uz Rīgu vai tuvāk Rīgai un uz ārvalstīm. Kā galvenie iemesli tiek 
norādītas lielākas darba un karjeras iespējas un augstākas algas citviet vai tas, ka 
strādā citur un, pārceļoties, tiktu samazināts ceļā pavadāmais laiks un izmaksas. 
Atkritumu glabātava “Radons” nav norādīta kā pārcelšanās iemesls. 
 
Ieteikumi turpmākiem pētījumiem par sociāli-ekonomisko attīstību un dzīvesvietas 
izvēli: 

• Veikt intervijas ar personām, kuras uz novadu dzīvot ir pārcēlušās nesen, lai 
padziļināti izpētītu pārcelšanās iemeslus, lēmumu pieņemšanas procesa 
īpatnības, pārrunātu kritērijus, kas ietekmēja izvēli vai kas radīja šaubas.  

• Apzināt to personu viedokli, kuras ir interesējušās par mājokļa īres 
piedāvājumiem novadā vai īpašuma iegādi, lai gūtu padziļinātāku izpratni par 
mājokļa izvēles kritērijiem, novērtējumu. Īpaši rekomendējams noskaidrot to 
personu viedokli, kuras ir izrādījušas interesi par nekustamo īpašumu 
novadā, taču nav to iegādājušās. Šāds pētījums būtu jāveic sadarbībā ar 
nekustamā īpašuma mākleriem vai nekustamā īpašuma īpašniekiem. 

 

2. Iedzīvotāju veselība 
 
Pētījuma ietvaros tika veikts detalizēts pieejamo Baldones novada iedzīvotāju 
veselību raksturojošo datu izvērtējums. Izvērtējums veikts ar mērķi novērtēt 
Baldones iedzīvotāju veselības rādītājus un pārbaudīt hipotēzi, vai saslimstība 
(atsevišķas diagnozes) Baldones novadā ir salīdzinoši augstāka, kā citos Pierīgas 
reģionos un Latvijā kopumā. Papildus valsts reģistros esošiem datiem tika izmantoti 
divi citi informācijas avoti: 
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1. Intervijas ar Baldones novada ģimenes ārstiem, kas tika veiktas pēc statistikas 

datu analīzes, lai noskaidrotu papildus informāciju, kā arī izrunātu iespējamos 
pamatojumus identificētajām tendencēm. 

2. Iedzīvotāju aptauja – veicot iedzīvotāju aptaujas sociāli – ekonomisko izpēti, 
anketās tika iekļauti arī daži iedzīvotāju veselību raksturojoši jautājumi, kas 
palīdz gan interpretēt statistikas datus (saskatot cēloņsakarības ar iedzīvotāju 
veselības paradumiem), gan identificēt vispārīgu veselību raksturojošu 
informāciju. 

 
Valsts reģistros esošie dati tika apkopoti gan no brīvpieejas resursiem Centrālā 
statistikas pārvaldes, Slimību profilakses un kontroles centra un Nacionālā veselības 
dienesta mājaslapās, gan speciāli pieprasīti no Slimību profilakses un kontroles 
centra un Nacionālā veselības dienesta.  Datu ieguves gaitā tika konstatēts, ka daļu 
nepieciešamo datu nav iespējams iegūt novadu griezumos, vai arī tie nav ticami vai 
salīdzināmi, tādēļ tālāk tie netika analizēti (piem., hospitalizācijas sirds un asinsvadu 
slimību dēļ).  
 
Papildus iedzīvotāju veselības stāvokli raksturojošo datu izvērtējumam, tika analizēta 
arī Baldones novada iedzīvotāju līdzestība valsts apmaksātajās skrīninga 
programmās. Šāda datu analīze ir svarīga, lai novērtētu, vai iedzīvotāji aktīvi iesaistās 
savlaicīgā vēža atklāšanā (kas paaugstina pilnīgas izārstēšanās iespējas), kā arī, lai 
indikatīvi noskaidrotu, kādā mērā Baldones novada iedzīvotāji būtu gatavi iesaistīties 
vēl citās padziļinātās veselības pārbaudēs. 
 
Mirstība 
 
Kopējā mirstība (vidējā aprēķinātā mirstība) Baldones novadā laika posmā no 1999. 
gada līdz 2014. gadam ir zemāka gan kā Latvijā, gan Rīgā, bet nedaudz augstāka, kā 
Pierīgas reģionā. Analizējot mirstību no sirds un asinsvadu sistēmas slimībām, 
novērojami līdzīgi rezultāti, kā ar kopējo mirstību. Vidējā aprēķinātā mirstība no sirds 
un asinsvadu sistēmas slimībām Baldones novadā laika posmā no 1999. gada līdz 
2014. gadam ir zemāka gan kā Latvijā, gan Rīgā, bet nedaudz augstāka, kā Pierīgas 
reģionā. Analizējot mirstību no ļaundabīgajiem audzējiem, novērojami līdzīgi rezultāti 
kā ar kopējo mirstību un mirstību no sirds un asinsvadu sistēmas slimībām, tikai 
atšķirība starp Baldoni un Pierīgas reģionu ir vēl mazāka. 
 
Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem 
 
Dati liecina, ka saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem Baldones novadā pieaug 
līdzīgi, kā tas ir raksturīgs visā Latvijā. Vidējā aprēķinātā saslimstība ar ļaundabīgajiem 
audzējiem Baldones novadā laika posmā no 1999. gada līdz 2014. gadam ir zemāka 
gan kā Latvijā, gan Rīgā, gan Pierīgas reģionā. Līdzīgi kā Latvijā, arī Baldonē raksturīgs, 
ka saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem vīriešu vidū ir augstāka nekā sieviešu 
vidū.  
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Iedzimtās anomālijas 
 
Dati liecina, ka iedzimto anomāliju biežums Baldones novadā ir augstāks gan kā Rīgā, 
gan vidēji Latvijā. Lai noskaidrotu papildus informāciju, jautājumi par jaundzimušo 
anomālijām tika apspriesti ar Baldones novadā praktizējošajiem ģimenes ārstiem.  
Diskusijai par jaundzimušo iespējamo iedzimto anomāliju skaitu tika izvēlēti divi gadi 
– 2013. gads un 2014. gads divu iemeslu dēļ: tie ir jaunākie dati, tāpēc ārstu pieredze 
un spēja atcerēties konkrēto gadījumu detaļas ir visprecīzākā, kā arī 2014. gadā 
salīdzinājumā ar citiem pēdējiem pieciem gadiem jaundzimušo anomālijas Baldones 
novadā konstatētas visbiežāk. Tomēr, intervējot Baldones novada ģimenes ārstus, 
tika noskaidrots, ka nevienam no intervētajiem ģimenes ārstiem uzskaitē nav 2014. 
gadā dzimušu pacientu, ar iedzimtām anomālijām, kam nepieciešama stingra 
uzraudzība, specifiska terapija un rehabilitācija vai kas varētu izraisīt invaliditāti. 
Šādai situācijai iespējami vairāki skaidrojumi: 

• Jaundzimušo datu bāzē jaundzimušie tiek reģistrēti pēc mātes deklarētās 
dzīvesvietas, nevis faktiskās dzīvesvietas; 

• Jaundzimušie ar iedzimtajām anomālijām pie ģimenes ārstiem tiek reģistrēti 
un ārstējas citur (piemēram, Rīgā utt.); 

• Diagnozes, kas tiek uzstādītas dzemdību iestādē / nodaļā neapstiprinās tālākā 
izmeklēšanas gaitā. 

 
Iedzīvotāju līdzestība valsts apmaksātajās skrīninga programmās 
 
Valsts organizētā un apmaksātā krūts dziedzera, dzemdes kakla un kolorektālā jeb 
zarnu ļaundabīgo audzēju savlaicīgas atklāšanas programma Latvijā tika uzsākta 
2009. gadā. Programmas mērķis ir savlaicīgi atklāt iepriekš minētos audzējus, 
tādejādi samazinot mirstību, kuras iemesls bijis vēzis. Baldones novadā, tāpat kā 
Latvijā kopumā, iedzīvotāju atsaucība valsts apmaksātai vēža profilakses programmai 
ir zema un būtiski neatšķiras no līdzestības Latvijā. 
 
Citi veselības stāvokli raksturojoši dati 
 
Lai būtu iespējams salīdzināt Baldones novada iedzīvotāju veselību ietekmējošos ar 
dzīvesveidu saistītos faktorus ar vidējiem Latvijas iedzīvotāju rādītājiem, tika veikta 
iedzīvotāju aptauja, kurā tika iekļauti jautājumi, kas tika formulēti Latvijas iedzīvotāju 
veselību ietekmējošo paradumu pētījumā1. Kopumā tika analizēti pieci rādītāji un 
konstatēti šādi novērojumi: 

• Ķermeņa masas indekss – normāla ķermeņa masa konstatēta tikai 41,7% 
Baldonē aptaujāto cilvēku (Latvijā – 45,4% respondentu). Atšķirības 
novērotas vīriešu vidū (Baldonē – 36,7%, vidēji Latvijā – 44,4%). Sieviešu 
vidū būtiskas atšķirības nav konstatētas. Pazemināts svars tika konstatēts 
tikai sievietēm. 

• Smēķēšana – Baldonē katru dienu smēķē vidēji 26,1%, kas ir mazāk nekā 
vidēji Latvijā (36,1%). 

1 Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 2014, pieejams - 
http://www.spkc.gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petijumi/, skatīts 23.04.2016. 
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• Fiziskās aktivitātes – iedzīvotāju aptaujas laikā tika uzdots arī jautājums, 
par iedzīvotāju paradumiem attiecībā uz fiziskajām aktivitātēm. Iegūstot 
aptaujas datus, tika secināts, ka rezultāti Baldones novadā ir būtiski 
labāki nekā vidēji Latvijā, kas gan var būt izskaidrojams ar nelielām 
atšķirībām jautājuma formulējumā (Baldones novada aptaujas ietvaros 
Latvijas mēroga aptaujā formulētais jautājums tika precizēts). 

• Alkohols – lai gan kopējie rādītāji liecina, ka Baldonē ir nedaudz mazāks 
iedzīvotāju īpatsvars, kas nelieto alkoholu, tomēr satraucoša ir situācija 
sieviešu vidū. Ja vidēji Latvijā 22,2% sieviešu nelieto alkoholu, tad 
Baldonē dzīvojošo sieviešu vidū tādu ir tikai 14,9%, turklāt 18-25 gadus 
vecu sieviešu vidū šādu sieviešu nebija vispār. 

• Regulārs ārsta apmeklējums – Baldones novadā pēdējā gada laikā ārstu 
nav apmeklējuši 18,6% iedzīvotāju, kas ir labāks rādītājs nekā vidēji 
Latvijā. Arī šajā gadījumā Baldones novadā novērojama būtiska atšķirība 
dzimumu starpā – sievietes biežāk apmeklē ārstu nekā vīrieši, bet tomēr 
abos gadījumos situācija Baldonē ir labāka nekā vidēji Latvijā. 

 
 
Lai uzlabotu Baldones novada iedzīvotāju veselības rādītājus, ir nepieciešams 
stiprināt un popularizēt veselības veicināšanas aktivitātes, turklāt akcentējamas ne 
tikai uz izglītojošās aktivitātes, bet veicama pasākumu īstenošana, kurās iedzīvotāji 
varētu apgūt jaunas prasmes (piemēram, veselīga ēdiena gatavošana, regulāra dalība 
sportiskās aktivitātēs). Papildus tam jāuzsver, ka nozīmīga loma, lai veidotu 
visaptverošu un profesionālu veselības veicināšanas programmu pašvaldībā, ir 
veselības un sabiedrības veselības speciālistu komandu veidošanai novadā un 
sadarbībai ar nozares profesionāļiem, kas strādā nacionālajā līmenī.  
 
Analizējot Baldones novada iedzīvotāju līdzestības datus, var secināt, ka, ja tiktu 
izlemts veikt padziļinātu pētījumu, iedzīvotāju līdzestību tajā būtiski varētu 
paaugstināt ārstniecības personu proaktīva rīcība un pakalpojuma pieejamība 
novada teritorijā. 
 
Attiecībā uz jaundzimušo anomālijām Slimību profilakses un kontroles centrs 
situācijas precīzākai izpētei ir rekomendējis izmantot papildus citu datu avotus kā 
slimības vēstures izpētes reģionā dzīvojošajiem, iedzīvotāju aptaujas par veselības 
datiem u.c., kas nozīmētu padziļināta pētījuma veikšanu. Tomēr, ņemot vērā esošā 
pētījuma ietvaros veiktās intervijas ar ģimenes ārstiem, iedzīvotāju līdzdalības līmeni 
vēža skrīningā, kā arī apgrūtinājumus, kas saistīti ar piekļuvi datiem un 
konfidencialitātes nosacījumiem, nav iespējams prognozēt, ka tiks iegūti ticami 
rezultāti, kas izskaidrotu situāciju Baldones novadā. 
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Kopsavilkums 
 

Pēc biedrības “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” pasūtījuma SIA „AC Konsultācijas” ir 
veikusi Baldones novada sociāli-ekonomiskās attīstības analīzi. Pētījuma ietvaros ir apzināti 
svarīgākie sociāli-ekonomisko attīstību ietekmējošie rādītāji un veikta Baldones novada un 
līdzīgu novadu sociāli-ekonomiskās attīstības analīze. Sociāli-ekonomiskā attīstība izvērtēta, 
veicot sociāli-ekonomisko attīstību ietekmējošo faktoru, regresijas un nekustamā īpašuma 
tirgus situācijas analīzi. 
 
Baldones novada sociāli-ekonomiskās attīstības rādītāji tika salīdzināti ar Ikšķiles, Inčukalna, 
Krimuldas un Ropažu novadiem. Līdzīgo novadu izvēles pamatā bija ģeogrāfiskais novietojums, 
labklājības, iedzīvotāju, ekonomikas un vides rādītāji. Esošās situācijas salīdzinājums veikts arī 
ar novadiem, ar kuriem Baldones novadam ir kopīga robeža (Iecavas novads, Ķeguma novads 
Ķekavas novads, Olaines novads, Vecumnieku novads). 
 
Baldones un līdzīgo novadu salīdzinājums veikts, izvērtējot šādus rādītājus: 
 

• iedzīvotāju skaits un to ietekmējošie faktori – deklarēto iedzīvotāju skaits, pastāvīgo 
iedzīvotāju skaits, iedzīvotāju blīvums, migrācijas saldo, dabiskais pieaugums, 
iedzīvotāju īpatsvars virs 62 gadiem; 

• iedzīvotāju labklājība – bezdarba līmenis, neto vidējā mēneša darba alga, reģistrēto 
noziedzīgo nodarījumu skaits; 

• ekonomika – ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits, pašvaldības budžeta iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumi, pašvaldības budžeta nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumi, pašvaldības budžeta sociālo pabalstu izdevumi, ārvalstu tiešo investīciju 
ieguldījumi; 

• novada vide – lauksaimniecības teritoriju īpatsvars, mežu īpatsvars, valsts un 
reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti, piesārņotas vietas. 

 
Kopš 2011. gada Baldones novada pastāvīgo un deklarēto iedzīvotāju skaits ir nedaudz 
samazinājies, turklāt samazināšanas temps ir zemāks nekā valstī kopumā. Baldones novadā ir 
zems bezdarba līmenis, taču neto darba alga ir zemāka nekā līdzīgajos novados. Attiecībā uz 
pašvaldības budžeta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem uz 1 000 iedzīvotājiem starp 
līdzīgajiem novadiem Baldones novadam ir otrais augstākais rādītājs. 2014. gadā ekonomiski 
aktīvo uzņēmumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem Baldones novadā bija 68 uzņēmumi, kas ir 
zemāk, salīdzinot ar kopējo Latvijas (88 uzņēmumi uz 1 000 iedzīvotājiem) un Pierīgas reģiona 
(81 uzņēmums uz 1 000 iedzīvotājiem) rādītāju. 
 
Kopumā no līdzīgajiem novadiem labākus sociāli-ekonomiskās attīstības rādītājus uzrāda 
Ikšķiles novads, savukārt zemākie rādītāji ir Krimuldas novadā. Baldones novada sociāli-
ekonomisko rādītāju tendences vērtējamas kā labas. 
 
Regresijas analīzē tika izmantoti 19 mainīgo rādītāji laika periodā no 2012.gada līdz 
2014.gadam 110 novadu griezumā. Analīzes ietvaros atkarīgais mainīgais (sociāli-ekonomiskās 
attīstības rādītājs šī pētījuma ietvaros) ir pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 
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uz 1 000 iedzīvotājiem. Neatkarīgie mainīgie (pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumus ietekmējošie faktori) ietver šādas nozares: 

• demogrāfija (deklarēto iedzīvotāju skaits, iedzīvotāju skaits virs 62 gadiem, 
migrācijas saldo, dabiskais pieaugums); 

• labklājība (trūcīgo iedzīvotāju skaits, bezdarba līmenis, neto vidējā mēneša darba 
alga, reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits); 

• izglītība (vidusskolēnu skaits, centralizēto eksāmenu rezultāti matemātikā); 
• uzņēmējdarbība (ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits, piesaistīto ārvalstu 

investīciju apjoms); 
• pašvaldības darbība (pašvaldības izdevumi sociālajiem pabalstiem, vēlētāju 

aktivitāte pēdējās pašvaldību vēlēšanās); 
• vide (piesārņoto vietu skaits, valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objektu 

skaits, reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objektu skaits); 
• infrastruktūra (ceļā pavadāmais laiks līdz Rīgai). 
 

Regresijas analīzes rezultāti uzrāda, ka statistiski nozīmīgi faktori, kas ietekmē pašvaldības 
budžeta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus uz 1 000 iedzīvotājiem, ir neto vidējā darba 
alga, ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits, bezdarba līmenis, ceļā pavadāmais laiks līdz Rīgai, 
dabiskais pieaugums un iedzīvotāju skaits. Atbilstoši regresijas analīzes modelim, palielinoties 
neto vidējai darba algai un ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitam, palielinās arī pašvaldības 
budžeta iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumi uz 1 000 iedzīvotājiem, savukārt, 
palielinoties dabiskajam pieaugumam, ceļā pavadāmajam laikam līdz Rīgai, iedzīvotāju skaitam 
un bezdarba līmenim, samazinās pašvaldības budžeta iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumi 
uz 1 000 iedzīvotājiem.  
 
Ņemot vērā regresijas analīzes rezultātus par statistiski nozīmīgo faktoru iespējamo ietekmi uz 
pašvaldības nodokļa ieņēmumiem (2015.gada salīdzināmajās cenās), ir aprēķināts, ka: 

• pieaugot vidējai algai par 10% (t.i., no 426 EUR uz 469 EUR), pašvaldības IIN ieņēmumi 
novadā pieaugtu par aptuveni 150 tūkst. EUR gadā, 

• pieaugot uzņēmumu skaitam par 10% (t.i., no 196 uz 216 uzņēmumiem), pašvaldības 
IIN novadā pieaugtu par aptuveni 50 tūkst. EUR gadā, 

• samazinoties ceļā pavadāmajam laikam līdz Rīgas centram (t.i., ja sasniedzamība 
uzlabotos par 4 min), tad pašvaldības IIN novadā pieaugtu par aptuveni 8 tūkst. EUR 
gadā. 

 
Regresijas rezultāti norāda uz to, ka, pieaugot iedzīvotāju skaitam, pašvaldības IIN ieņēmumi 
uz 1000 iedzīvotājiem samazinās. Jāņem vērā, ka iedzīvotāju skaitā ietverti visi iedzīvotāji, t.sk. 
pirms un pēc darbspējas vecuma un gan nodarbinātas personas, gan personas bez darba. Līdz 
ar to, analizējot situāciju sīkākā grupu dalījumā, regresijas rezultāti varētu atšķirties. 
Piemēram, ja novadā pieaugtu tieši darbspējas vecuma personu skaits, kuri novadā dzīvo 
pastāvīgi (t.sk. izmanto novada infrastruktūru un pakalpojumus), bet tajā nav deklarēti, tad IIN 
novadā pieaugtu. 
 
Pētījuma ietvaros tika veikts aktīvo sludinājumu monitorings portālos ss.lv un latio.lv laika 
periodā no 2015. gada 21. decembra līdz 2015. gada 26. janvārim. Tāpat tika veikta pārdoto 
dzīvokļu īpašumu statistikas analīze pēc Zemesgrāmatas datiem. 
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Analizējot sludinājumu portālos publicēto informāciju, Baldones novada nekustamā īpašuma 
tirgus piedāvājums nav plašs, salīdzinot ar citiem analizētajiem novadiem. Sludinājumu 
piedāvājumā galvenokārt bija privātmājas. Attiecībā uz dzīvokļiem - piedāvājums bija zems, arī 
vidēji gadā pārdoto dzīvokļa īpašumu skaits novadā veido vien septiņus darījumus, kamēr citos 
novados darījumu skaits 2014.-2015. gadā bijis vismaz divas reizes augstāks. 
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1. Sociāli-ekonomiskās attīstības analīzes metodoloģija 
 
Metodoloģijas apraksts strukturēts trīs daļās. Pirmajā daļā ir aprakstīti datu ieguves avoti. 
Otrajā daļā ir identificēti faktori sociāli-ekonomiskās attīstības analīzei, savukārt datu un 
izvirzīto faktoru analīzes metode ir aprakstīta trešajā daļā. 
 
1.1. Datu ieguve 
 
Lai identificētu nozīmīgākos un atbilstošākos faktorus sociāli-ekonomiskās attīstības analīzei, 
tika veikta esošo pētījumu un literatūras sekundārā analīze. Izpētes darba gaitā tika analizēti 
gan iepriekš veiktie pētījuz 
mi par dažādu valstu un reģionu sociāli-ekonomisko attīstību ietekmējošajiem faktoriem, gan 
analizēta informācija par pasaulē lietotiem attīstības indeksiem1, tai skaitā ilgtspējīgu attīstību 
un to veidojošajām komponentēm.  
 
Indikatorā “Sustainable Society Foundation”2 tiek iekļautas tādas dimensijas kā sabiedrības, 
ekonomiskā un vides labklājība, iekļaujot 21 rādītāju, piemēram, pamatvajadzību 
nodrošinājums, izglītība, veselība, ienākumu sadalījums, dabas resursu un enerģijas 
izmantošanas veids, nodarbinātība. Savukārt indikatorā “Canadian Index of Wellbeing”3 tiek 
vērtētas 8 dimensijas (sabiedrības iesaiste, demogrāfija, izglītība, vide, veselība, kultūra, dzīves 
apstākļi, indivīda laika izlietojums), no kurām katrā ir iekļauti 8 rādītāji. Indikators “Genuine 
progress indicator”4 tika radīts kā alternatīva metode sabiedrības labklājības un ilgtspējas 
novērtēšanai (alternatīvs rādītājs iekšzemes kopprodukta rādītājam). Novērtējumā tiek ņemti 
vērā 26 rādītāji, kas aptver ekonomiku, vidi un sociālo sfēru (piemēram, ienākumu 
nevienlīdzība, investīcijas, oglekļa dioksīda emisijas, gaisa un ūdens piesārņojums, brīvprātīgais 
darbs).  
 
Arī iepriekš veiktajos pētījumos sociāli-ekonomiskās attīstības izvērtējums galvenokārt tiek 
balstīts uz iepriekš minētajām dimensijām. Literatūrā5 galvenokārt tiek iekļauti šādi rādītāji: 
 

• demogrāfija – mirstība, jaundzimušo mirstība, dzimstības līmenis, migrācijas 
līmenis, dzīves ilguma prognozes; 

• izglītība – izglītības iestāžu skaits uz 1000 izglītojamajiem, pedagogu skaits uz 1000 
izglītojamajiem, vietu skaits bērnudārzos uz 1000 bērniem vecumā no 1 līdz 6 
gadiem, lasītprasme, izglītības līmenis dažādās vecuma grupās; 

1 Piemēram, genuine progress indicator (http://rprogress.org/index.htm), Canadian index of well-being 
(https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/), human development index (http://hdr.undp.org/en/content/human-
development-index-hd) 
2 Sustainable Society Foundation, http://www.ssfindex.com/  
3 Canadian Index of wellbeing, https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/  
4 Genuine Progress Indicator , http://rprogress.org/sustainability_indicators/genuine_progress_indicator.htm  
5 Malganova I., Zagladina H. 2015. Regional socio-economic development on the basis of scenario forecasting method. 
International Conference on Applied Economics, ICOAE 2015, 2-4 July 2015, Kazan, Russia. http://ac.els-
cdn.com/S2212567115006838/1-s2.0-S2212567115006838-main.pdf?_tid=274940b8-c413-11e5-aa6c-
00000aacb361&acdnat=1453802404_1fda526e035a96b17710887d87c06e56 
Adelle C., Pallemaerts M. 2009. Sustainable Development Indicators. Overview of relevant FP-funded research and identification of 
further needs. http://www.ieep.eu/assets/443/sdi_review.pdf 
Baltic University Urban Forum. http://www.balticuniv.uu.se/buuf  
Diaz-Chavez, R. 2014. Indicators for Socio-Economic Sustainability Assessment. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-
3-319-03829-2_2  
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http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-03829-2_2
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-03829-2_2


• veselība – ārstu skaits uz 1000 iedzīvotājiem, gultas vietu skaits slimnīcās uz 1000 
iedzīvotājiem, pašnāvību skaits, saslimstība ar noteiktām slimībām; 

• vide – piesārņojošo vielu emisijas apjomi, ūdens piesārņojums, elektroenerģijas un 
siltumenerģijas patēriņš, atjaunojamo energoresursu izmantošanas apmērs; 

• ekonomika – vidējā mēneša darba alga, bezdarba līmenis, darbaspēka 
produktivitāte, investīcijas, iekšzemes kopprodukts uz 1 iedzīvotāju; 

• labklājība – šķirto laulību skaits, noziedzības līmenis, grāmatu skaits bibliotēkās uz 
1000 iedzīvotājiem, nabadzības līmenis; 

• infrastruktūra – mājsaimniecību skaits, kam ir pieejams internets, investīcijas 
transporta infrastruktūrā, dzīvesvietas apstākļi (mājoklis). 

 
Statistikas dati analīzes veikšanai šī pētījuma ietvaros ir apkopoti no dažādiem statistikas 
avotiem, piemēram, Centrālās statistikas pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts 
izglītības satura centra, Reģionālās attīstības indikatoru moduļa. 
 
Dati ir apkopoti par 110 novadiem6 laika periodā no 2011. līdz 2014. gadam. Pētījuma ietvaros 
detalizētāka sociāli-ekonomiskās attīstības analīze veikta par Baldones, Ikšķiles, Inčukalna, 
Krimuldas un Ropažu novadiem, kā arī ar novadi, ar kuriem Baldones novadam ir kopīga 
robeža, tika iekļauti novadu attīstības tendenču salīdzinājumā. 
 
1.2. Sociāli-ekonomisko attīstību ietekmējošie faktori 
 
Sociāli-ekonomisko attīstību ietekmējošo faktoru izvēles pamatā tika definēta ilgtspējīga 
attīstība7, kuras pamatā ir balanss starp sociālajām, ekonomiskajām un vides vajadzībām un 
mērķiem8. Pētījuma ietvaros izvirzītie faktori aptver demogrāfiju, labklājību, ekonomiku, vidi, 
infrastruktūru, veselību, izglītību un pašvaldības darbību. Rādītāju izvēle ir balstīta uz 
literatūras analīzi. 
 
Vienlaicīgi pētījuma ietvaros tika veikta loģikas analīze – izvērtējums, nosakot rādītāju 
savstarpējo ietekmi. Izvērtējuma rezultātā tika novērtēts, kuri ir tie faktori, kas ir galvenie citu 
faktoru ietekmētāji (apzīmējami kā aktīvie faktori) un kuri faktori ir tie, kurus ietekmē sistēma 
un kas paši maz ietekmē citus faktorus (apzīmējami kā pasīvie faktori). Tādējādi tika novērtēta 
cēlonība. Savstarpējās ietekmes noteikšanu veica piesaistīti eksperti9. 
 
1. tabulā ir apkopoti analīzē izmantojamie faktori10 un sniegts to skaidrojums.  
 

6 Novadu skaits noteikts atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam. Regresijas analīzē tiek iekļauti dati par 
visiem novadiem, kas ļauj precīzāk noteikt dažādu faktoru ietekmi uz sociāli-ekonomisko attīstību. 
7 Saskaņā ar 1992. gada ANO konferences Riodežaneiro “Vide un attīstība” laikā formulēto skaidrojumu ilgtspējīga attīstība ir 
“attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai”. Līdz ar 
to ilgtspējīgas attīstības pamatā ir procesi, kas nodrošina integrētu un līdzsvarotu attīstību, ņemot vērā sabiedrības labklājības, 
vides un ekonomiskās intereses aspektus. 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Ilgtspējīga attīstība. http://www.varam. 
gov.lv/lat/darbibas_veidi/ilgtspejiga_attistiba/ 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. http://www.pkc. gov.lv/images/LV2030/Latvija_2030.pdf 
8 The World Bank Group. What is Sustainable Development. http://www.worldbank.org/depweb/english/sd.html 
9 Piesaistītie eksperti pārstāv medicīnas, transporta, izglītības, finanšu, vides, socioloģijas, telpiskās attīstības plānošanas nozares. 
10 Tabulā apkopoti rādītāji, ko, balstoties uz literatūras analīzi, var izmantot sociāli-ekonomiskās attīstības analīzes veikšanā (taču šī 
pētījuma ietvaros pētnieki neizmantoja visus rādītājus datu ierobežotās pieejamības dēļ) 
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1. tabula. Sociāli-ekonomiskās attīstības analīzē izmantojamie faktori 
N.p.k. Faktors Mērvienība Datu avots Skaidrojums Faktora iekļaušana 

turpmākajā analīzē 
1 2 3 4 5 6 

Demogrāfija  
1.  Deklarēto 

iedzīvotāju skaits 
iedzīvotāju 
skaits 

PMLP Rādītāja apraksts: Iedzīvotāju, kuri ir 
deklarējuši savu dzīvesvietu 
attiecīgajā administratīvajā teritorijā, 
skaits uz gada 1. janvāri. 
 
Cita informācija: Lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu ekonomisko attīstību, 
ilgtermiņā iedzīvotāju skaita 
izmaiņām ir jābūt pakāpeniskām. 

Faktors iekļauts 
turpmākajā analīzē. 

2.  Iedzīvotāju virs 62 
gadiem skaits 

iedzīvotāju 
skaits 

RAIM Rādītāja apraksts: Iedzīvotāju skaits, 
kuri ir sasnieguši 62 gadu vecumu. 
 
Cita informācija: Iedzīvotāju skaita 
virs 62 augsts īpatsvars indikatīvi 
norāda uz populācijas novecošanas 
tendencēm. Šādas izmaiņas ietekmē 
darba tirgus struktūru, ienākumu 
sadalījumu, kā arī var radīt negatīvas 
sekas ekonomiskās attīstības 
tempiem, ja laikus netiek piemēroti 
atbilstoši pasākumi.11  
Jāatzīmē, ka arī no vecuma pensijas 
ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli.12 
Pašvaldības kontekstā tas nozīmē, ka 
pašvaldības pamatbudžets tiek 
papildināts arī no šīs iedzīvotāju daļas 
nodokļa ieturējumiem, taču tā 
apmērs ir salīdzinoši mazāks nekā no 
nodokļu maksājumiem par 
darbspējas vecumā esošajiem 
iedzīvotājiem. 

Faktors iekļauts 
turpmākajā analīzē. 

3.  Migrācijas saldo iedzīvotāju 
skaits 

CSP Rādītāja apraksts: Starpība starp 
konkrētajā administratīvajā teritorijā 
uz pastāvīgo dzīvi ieradušos un no tās 
uz citām pastāvīgajām dzīvesvietām 
izbraukušo iedzīvotāju skaitu 
kalendārā gada laikā. 13 
 
Cita informācija: Negatīvs migrācijas 
saldo liecina par iedzīvotāju 
emigrāciju no konkrētās 
administratīvās teritorijas. Cēloņi 
emigrācijai var būt gan ekonomiski, 
gan sociāli. Emigrācija lielos apjomos 
rada negatīvu ietekmi uz konkrētās 
administratīvās teritorijas attīstību. 

Faktors iekļauts 
turpmākajā analīzē. 

4.  Dabiskais 
pieaugums 

iedzīvotāju 
skaits 

CSP Rādītāja apraksts: Starpība starp 
dzimušo un mirušo iedzīvotāju skaitu 
kalendārā gada laikā.14 
 
Cita informācija: Negatīvs dabiskais 

Faktors iekļauts 
turpmākajā analīzē. 

11 Bloom D.E., Canning D., Fink G. 2011. Implications of population aging for economic growth. 
http://www.hsph.harvard.edu/program-on-the-global-demography-of-aging/WorkingPapers/2011/PGDA_WP_64.pdf 
12 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/vecuma-pensija 
13 Centrālā statistikas pārvalde, http://www.csb. gov.lv/statistikas-temas/metodologija/iedzivotaju-ilgtermina-migracija-36811.html 
14 Centrālā statistikas pārvalde, http://www.csb. gov.lv/statistikas-temas/metodologija/iedzivotaju-skaits-un-galvenie-
demografiskie-raditaji-36803.html 
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N.p.k. Faktors Mērvienība Datu avots Skaidrojums Faktora iekļaušana 
turpmākajā analīzē 

1 2 3 4 5 6 
pieaugums norāda uz iedzīvotāju 
skaita samazināšanos, kas ilgtermiņā 
ietekmē darba tirgus struktūru un 
sociālā budžeta apjomu, kā arī būtiski 
tiek ietekmētas tādas nozares kā 
izglītība, labklājība, veselība un 
ekonomika. 

Labklājība  
5.  Trūcīgo iedzīvotāju 

skaits 
iedzīvotāju 
skaits 

RAIM Rādītāja apraksts: Personas, kam 
piešķirts trūcīgās personas statuss. 
 
Cita informācija: Saskaņā ar Ministru 
kabineta 2010. gada 30. marta 
noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu" 
nosacījumiem trūcīgās personas 
statuss tiek piešķirts, ja  vidējie 
ienākumi katram ģimenes loceklim 
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā 
nepārsniedz 128,06 EUR un izpildās 
normatīvajos aktos noteiktie 
kritēriji.15 
Liels trūcīgo iedzīvotāju īpatsvars 
rada papildu slodzi pašvaldības 
sociālajam budžetam. 

Faktors iekļauts 
turpmākajā analīzē. 

6.  Bezdarba līmenis % NVA  Rādītāja apraksts: Nodarbinātības 
valsts aģentūrā reģistrēto 
bezdarbnieku darbspējas vecumā (15 
– 61 gads)  īpatsvars ekonomiski 
aktīvo iedzīvotāju darbspējas vecumā 
skaitā.16 
 
Cita informācija: Paaugstinātam 
bezdarba līmenim ir negatīva 
ietekme uz ekonomikas attīstību. Tas 
liecina par nesabalansētu darba tirgu 
un ekonomisko aktivitāti. Taču jāņem 
vērā, ka bezdarba līmenis zem 
dabiskā bezdarba līmeņa17 nav 
uzskatāms par ilgtspējīgas 
ekonomikas attīstības rādītāju.  

Faktors iekļauts 
turpmākajā analīzē. 

7.  Vidējā mēneša 
neto darba alga 

EUR CSP Rādītāja apraksts: Vidējā mēneša 
darba samaksa, kas tiek aprēķināta, 
no bruto darba samaksas atņemot 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, ko maksā 
strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma 
nodokli.  
 
Cita informācija: Vidējā mēneša neto 

Faktors iekļauts 
turpmākajā analīzē. 

15 Labklājības ministrija, http://www.lm. gov.lv/text/860  
16 Nodarbinātības valsts aģentūra. Nodarbinātības un bezdarba jēdzienu skaidrojums. http://www.nva. 
gov.lv/index.php?cid=6#skaidrojums 
(novadu griezumā bezdarba līmenis NVA statistikā tiek aprēķināts pēc citas formulas: bezdarbnieku skaits / iedzīvotāju skaits 
darbspējas vecumā * 100) 
17 Dabiskais bezdarba līmenis – bezdarba līmenis, kas pastāv pie pilnīgas nodarbinātības, kad pieprasītais darba spēks atbilst 
piedāvātajam darba spēkam un indivīdi, kas grib un var strādāt, ir nodarbināti. Dabisko bezdarba līmeni veido galvenokārt 
darbmaiņas un strukturālais bezdarbs. 
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N.p.k. Faktors Mērvienība Datu avots Skaidrojums Faktora iekļaušana 
turpmākajā analīzē 

1 2 3 4 5 6 
darba alga norāda uz iedzīvotāju 
labklājības līmeni un pirktspēju. 

8.  Reģistrēto 
noziedzīgo 
nodarījumu skaits  

gadījumu 
skaits uz 
10 000 
iedzīvotājiem 

CSP Rādītāja apraksts: 
Kriminālpārkāpumu un noziegumu, 
par kuriem ziņots tiesību aizsardzības 
iestādēm un par kuriem ierosināta 
krimināllieta, skaits uz 10 000 
iedzīvotājiem18.  
 
Cita informācija: Paaugstināts 
noziedzības līmenis negatīvi ietekmē 
sabiedrības un uzņēmējdarbības 
attīstību, kā arī pašvaldības kontekstā 
samazina tās pievilcību gan esošo, 
gan potenciālo iedzīvotāju vidū.19 

Faktors iekļauts 
turpmākajā analīzē. 

Izglītība  
9.  Vidusskolēnu 

skaits 
skolēnu skaits RAIM,IZM Rādītāja apraksts: Skolēnu skaits, 

kuri apgūst vispārējās vidējās 
izglītības programmu vispārējās 
izglītības iestādes 10.-12. klasē. 
 
Cita informācija: Rādītājs ietver 
informāciju par demogrāfiskajām 
tendencēm un izglītības pievilcību 
konkrētajā administratīvajā teritorijā. 

Faktors iekļauts 
turpmākajā analīzē. 

10.  Centralizēto 
eksāmenu rezultāti 
matemātikā 

% VISC Rādītāja apraksts: Administratīvās 
teritorijas vidusskolu vidējais 
kopprocenta vērtējums centralizētajā 
eksāmenā matemātikā. 
 
Cita informācija: Augsti rezultāti 
centralizētajā eksāmenā var liecināt 
par sniegtās izglītības kvalitāti un 
vidusskolēnu spējām eksaktajos 
mācību priekšmetos. 

Faktors iekļauts 
turpmākajā analīzē. 

11.  Iedzīvotāju ar 
augstāko izglītību 
īpatsvars 

% CSP Rādītāja apraksts: Iedzīvotāju, kuri ir 
ieguvuši augstāko izglītību, skaita 
attiecība pret ekonomiski aktīvajiem 
iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 
gadiem. 
 
Cita informācija: Augstākās izglītības 
iegūšana paaugstina iespējas darba 
tirgū un dod iespēju saņemt lielāku 
atalgojumu. 20 

Faktors nav iekļauts 
turpmākajā analīzē. 
 
Iedzīvotāju ar augstāko 
izglītību īpatsvars netiek 
apkopots novadu līmenī 
katru gadu. Dati novadu 
līmenī ir pieejami par 
2011. gadu (tautas 
skaitīšanas rezultāti), 
savukārt regresijas 
analīze tiek veikta par 
laika periodu no 2012.-
2014. gadam. 

Veselība  
12.  Ģimenes ārstu 

skaits uz 1000 
iedzīvotājiem 

indivīdu skaits NVD Rādītāja apraksts: Administratīvajā 
teritorijā reģistrēto ģimenes ārstu 
skaits uz 1000 iedzīvotājiem. 

Faktors nav iekļauts 
turpmākajā analīzē. 
 

18 Centrālā statistikas pārvalde, http://www.csb. gov.lv/statistikas-temas/metodologija/likumparkapumi-un-tiesu-sistema-
36907.html?order=name&sort=asc 
19 Powell B., Manish G.P., Nair M. Corruption, crime and economic growth. http://www.benjaminwpowell.com/scholarly-
publications/book-chapters/corruption-crime-and-economic-growth-proofs.pdf 
20 Krasnopjorovs Oļegs. 2010. Kāpēc izglītība ir tiks svarīga ekonomikas attīstībā. https://www.makroekonomika.lv/kapec-izglitiba-
ir-tik-svariga-ekonomikas-attistiba 
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N.p.k. Faktors Mērvienība Datu avots Skaidrojums Faktora iekļaušana 
turpmākajā analīzē 

1 2 3 4 5 6 
 
Cita informācija: Primārās veselības 
aprūpes nodrošinājums un augsta 
kvalitāte veicina iedzīvotāju kopējā 
veselības stāvokļa uzlabošanos un 
savlaicīgu slimību diagnostiku, kas 
ilgtermiņā ietekmē gan iedzīvotāju 
labklājību, gan darba tirgus un 
ekonomikas attīstību. 

Nacionālā veselības 
dienesta mājaslapā tiek 
publicēta tikai aktuālā 
informācija par ģimenes 
ārstu praksēm. Papildus 
tiek ņemts, ka Latvijā 
ģimenes ārstu prakses 
vietas ir tieši saistītas ar 
iedzīvotāju skaitu. 

13.  Saslimstība ar sirds 
un asinsvadu 
slimībām 

indivīdu skaits SPKC Rādītāja apraksts: Iedzīvotāju skaits, 
kuriem diagnosticēta saslimšana ar 
sirds un asinsvadu slimībām. 
 
Cita informācija: Saslimstība ar sirds 
un asinsvadu slimībām ir būtiskākais 
nāves cēlonis Latvijā. Saslimstību ar 
sirds un asinsvadu slimībām veicina 
tādi faktori kā stress, mazkustīgs 
dzīvesveids, smēķēšana, pārmērīga 
alkohola lietošana, neveselīgi ēšanas 
paradumi, kurus zināmā mērā 
ietekmē iedzīvotāju labklājības 
stāvoklis. Vienlaicīgi augsta 
saslimstības ar sirds un asinsvadu 
slimībām ietekmē darba tirgu, kā arī 
rada papildu slodzi uz veselības un 
sociālo budžetu.21 

Faktors nav iekļauts 
turpmākajā analīzē. 
 
Par laika periodu no 
2012.-2014.gadam 
informācija par 
saslimstību ar sirds un 
asinsvadu slimībām 
novadu līmenī nav 
publiski pieejama. 

14.  Saslimstība ar 
ļaundabīgiem 
audzējiem 

indivīdu skaits SPKC Rādītāja apraksts: Iedzīvotāju skaits, 
kuriem ir diagnosticēts ļaundabīgs 
audzējs.  
 
Cita informācija: Ļaundabīgi audzēji 
ir otrs būtiskākais nāves cēlonis 
Latvijā. Ļaundabīga audzēja attīstību 
ietekmē tādi faktori kā mazkustīgs 
dzīvesveids, smēķēšana, pārmērīga 
alkohola lietošana, neveselīgi uztura 
paradumi, vides piesārņojums. 
Augsta saslimstība ar ļaundabīgiem 
audzējiem ietekmē darba tirgu, kā arī 
rada papildu slodzi uz veselības un 
sociālo budžetu.22 

Faktors nav iekļauts 
turpmākajā analīzē. 
 
Par laika periodu no 
2012.-2014.gadam 
informācija par 
saslimstību ar 
ļaundabīgiem 
audzējiem novadu 
līmenī nav publiski 
pieejama. 

15.  Cukura  
diabēta pacientu 
skaits 

indivīdu skaits SPKC Rādītāja apraksts: Iedzīvotāju skaits, 
kuriem diagnosticēts cukura diabēts. 
 
Cita informācija: Cukura diabēta 
attīstību ietekmē tādi faktori kā 
uztura paradumi, mazkustīgs 
dzīvesveids, alkohola lietošana, 
smēķēšana un aptaukošanās. Cukura 
diabēts rada būtiskas komplikācijas 
pie citu slimību saasinājumiem, kā arī 
ir uzskatāms par riska faktoru 
saslimstībai ar citām slimībām 

Faktors nav iekļauts 
turpmākajā analīzē. 
 
Par laika periodu no 
2012.-2014.gadam 
informācija par cukura 
diabēta pacientu skaitu 
novadu līmenī nav 
publiski pieejama. 

21 Slimību profilakses un kontroles centrs. 2013. Latvijas iedzīvotāju veselība 2002-2012. http://www.spkc. 
gov.lv/file_download/1744/LV_iedzivotaju_veseliba_2000_2012.pdf  
22 Slimību profilakses un kontroles centrs. 2013. Latvijas iedzīvotāju veselība 2002-2012. http://www.spkc. 
gov.lv/file_download/1744/LV_iedzivotaju_veseliba_2000_2012.pdf 
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(piemēram, ļaundabīga audzēja 
gadījumā).23 

Uzņēmējdarbība  
16.  Ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaits 
uzņēmumu 
skaits 

CSP Rādītāja apraksts: Uzņēmumu, kas 
pārskata periodā ražoja produkciju, 
sniedza pakalpojumus vai 
nodarbināja cilvēkus neatkarīgi no tā, 
vai tie bija aktīvi visu pārskata 
periodu vai tikai daļu no tā, skaits.  
 
Cita informācija: Ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaits liecina par 
attiecīgās administratīvās teritorijas 
uzņēmējdarbības vides pievilcību. 

Faktors iekļauts 
turpmākajā analīzē. 
 

17.  Ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu 
īpatsvars 
lauksaimniecībā 

% CSP Rādītāja apraksts: Uzņēmumu, kas 
pārskata periodā lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un zivsaimniecības 
nozarē24 ražoja produkciju, sniedza 
pakalpojumus vai nodarbināja 
cilvēkus neatkarīgi no tā, vai tie bija 
aktīvi visu pārskata periodu vai tikai 
daļu no tā, skaita attiecība pret 
ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem. 
 
Cita informācija: Ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu sadalījums pa nozarēm 
norāda uz attiecīgās teritorijas 
ekonomisko struktūru un profilu. 

Faktors nav iekļauts 
turpmākajā analīzē. 
 
Ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaits 
lauksaimniecībā ir 
pieejams par laika 
periodu no 2009.-2012. 
gadam, savukārt 
regresijas analīzē 
iekļauti dati par laika 
periodu no 2012.-2014. 
gadam. Tikai 2012. gada 
datu iekļaušana modelī 
izslēgtu no regresijas 
analīzes datus par 2013. 
un 2014. gadu. 

18.  Ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu 
īpatsvars apstrādes 
rūpniecībā 

% CSP Rādītāja apraksts: Uzņēmumu, kas 
pārskata periodā apstrādes nozarē25 
ražoja produkciju, sniedza 
pakalpojumus vai nodarbināja 
cilvēkus neatkarīgi no tā, vai tie bija 
aktīvi visu pārskata periodu vai tikai 
daļu no tā, skaita attiecība pret 
ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem. 
 
Cita informācija: Ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu sadalījums pa nozarēm 
norāda uz attiecīgās teritorijas 
ekonomisko struktūru un profilu. 

Faktors nav iekļauts 
turpmākajā analīzē. 
 
Ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaits 
apstrādes rūpniecībā ir 
pieejams par laika 
periodu no 2009.-2012. 
gadam, savukārt 
regresijas analīzē 
iekļauti dati par laika 
periodu no 2012.-2014. 
gadam. Tikai 2012. gada 
datu iekļaušana modelī 
izslēgtu no regresijas 
analīzes datus par 2013. 
un 2014. gadu. 

19.  Ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu 
īpatsvars 
pakalpojumu 
nozarē 

% CSP Rādītāja apraksts: Uzņēmumu, kas 
pārskata periodā pakalpojumu 
nozarē26 ražoja produkciju, sniedza 
pakalpojumus vai nodarbināja 
cilvēkus neatkarīgi no tā, vai tie bija 
aktīvi visu pārskata periodu vai tikai 

Faktors nav iekļauts 
turpmākajā analīzē. 
 
Ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaits 
pakalpojumu nozarē ir 

23 Slimību profilakses un kontroles centrs. 2013. Latvijas iedzīvotāju veselība 2002-2012. http://www.spkc. 
gov.lv/file_download/1744/LV_iedzivotaju_veseliba_2000_2012.pdf 
24 Pēc NACE 2.red. A sekcija. 
25 Pēc NACE 2.red. C sekcija. 
26 Pēc NACE 2.red. G, I, J, K, L, M, N, R, S sekcijas. 
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daļu no tā, skaita attiecība pret 
ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem. 
 
Cita informācija: Ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu sadalījums pa nozarēm 
norāda uz attiecīgās teritorijas 
ekonomisko struktūru un profilu. 

pieejams par laika 
periodu no 2009.-2012. 
gadam, savukārt 
regresijas analīzē 
iekļauti dati par laika 
periodu no 2012.-2014. 
gadam. Tikai 2012. gada 
datu iekļaušana modelī 
izslēgtu no regresijas 
analīzes datus par 2013. 
un 2014. gadu. 

20.  Ārvalstu piesaistīto 
investīciju 
apjoms27 

milj. EUR Lursoft Rādītāja apraksts: Ārvalstu tiešo 
investīciju apjoms attiecīgajā 
administratīvajā teritorijā. 
 
Cita informācija: Ārvalstu tiešo 
investīciju piesaiste veicina attiecīgās 
administratīvās teritorijas 
uzņēmējdarbības vides ilgtermiņa 
attīstību, jaunu darbavietu radīšanu, 
kā arī zināšanu un tehnoloģiju 
pārnesi, tādā veidā radot pozitīvu 
ietekmi uz teritorijas ekonomisko 
attīstību.28 

Faktors iekļauts 
turpmākajā analīzē. 

Pašvaldība  
21.  Iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa 
ieņēmumi uz 1000 
iedzīvotājiem 

EUR RAIM Rādītāja apraksts: Pašvaldības 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
apmērs uz 1000 iedzīvotājiem. 
 
Cita informācija: Iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumi 
pašvaldības budžetā ir cieši saistīti ar 
deklarēto iedzīvotāju skaitu un to 
labklājības līmeni, kā arī novada 
pievilcību gan dzīves vides, gan 
ekonomiskajā dimensijā. 

Faktors iekļauts 
turpmākajā analīzē. 

22.  ES fondu un citu 
fondu ieguldījumi 
2007.-2013. gada 
periodā 

milj. EUR RAIM Rādītāja apraksts: Kopējais 
piesaistītais ES fondu un citu fondu 
līdzfinansējums 2007.-2013. gada 
plānošanas periodā. 
 
Cita informācija: Rādītājs norāda uz 
pašvaldības kapacitāti piesaistīt 
papildu līdzfinansējumu dažādu 
projektu īstenošanai, kā arī raksturo 
pašvaldības veiktos ieguldījumus 
novada attīstībā. 

Faktors nav iekļauts 
turpmākajā analīzē. 
 
Informācija nav 
apkopota par visām 
novada pašvaldībām 
(regresijas analīzē ir 
nepieciešams iekļaut 
faktora rādītājus par 
visiem novadiem, lai 
novērtētu tā ietekmi). 

23.  Pašvaldības 
izdevumi 
sociālajiem 
pabalstiem 

EUR RAIM Rādītāja apraksts: Pašvaldības 
izdevumu apjoms sociālajiem 
pabalstiem. 
 
Cita informācija: Rādītāja apmērs 
liecina par novada iedzīvotāju 
labklājības līmeni, kā arī norāda uz 
slodzi pašvaldības sociālajam 
budžetam. 

Faktors iekļauts 
turpmākajā analīzē. 

27 Pētījuma ietvaros tiek izmantots ārvalstu piesaistīto investīciju apjoms datu pieejamības dēļ. 
28 Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnes 2013.-2019. gadam. 
http://polsis.mk. gov.lv/documents/4376 
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24.  Pašvaldības 

iestādēs 
nodarbināto 
personu skaits uz 
1000 iedzīvotājiem 

indivīdu skaits Pašvaldība Rādītāja apraksts: Pašvaldībā un tās 
padotības iestādēs nodarbināto 
personu skaits uz 1000 iedzīvotājiem. 
 
Cita informācija: Tiek raksturota 
pašvaldības cilvēkresursu 
efektivitāte. 

Faktors nav iekļauts 
turpmākajā analīzē. 
 
Informācija nav 
apkopota par visām 
novada pašvaldībām 
(regresijas analīzē ir 
nepieciešams iekļaut 
faktora rādītājus par 
visiem novadiem, lai 
novērtētu tā ietekmi). 

25.  Vēlētāju aktivitāte 
pēdējās pašvaldību 
vēlēšanās 

% CVK Rādītāja apraksts: Iedzīvotāju skaita, 
kas ir piedalījušies pēdējās 
pašvaldības vēlēšanās, attiecība pret 
visiem attiecīgās administratīvas 
teritorijas balsstiesīgajiem 
iedzīvotājiem. 
 
Cita informācija: Rādītājs norāda uz 
iedzīvotāju formālo pilsonisko 
līdzdalību, tai skaitā vēlmi novērtēt 
un ietekmēt novada tālāko attīstību. 
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
savu balsi pašvaldības vēlēšanās 
iedzīvotāji var nodot konkrētā 
vēlēšanu iecirknī, līdz ar to augsti 
vēlētāju rādītāji var liecināt par īpašu 
iedzīvotāju aktivitāti (var norādīt gan 
uz negatīvu, gan pozitīvu pašvaldības 
darbības novērtējumu iepriekšējā 
periodā). 

Faktors iekļauts 
turpmākajā analīzē. 

Vide  
26.  Rūpniecības, 

transporta un 
tehniskās apbūves 
teritoriju īpatsvars 

% Pašvaldība Rādītāja apraksts: Funkcionālo zonu 
“Rūpniecības apbūves teritorija” un 
“Tehniskās apbūves teritorija” 
attiecība pret kopējo novada 
platību.29 
 
Cita informācija: Esošās un 
perspektīvās rūpniecības teritorijas 
norāda uz novada uzņēmējdarbības 
strukturālo sadalījumu un iespējām 
novada ekonomiskajai attīstībai. 

Faktors nav iekļauts 
turpmākajā analīzē. 
 
Informācija nav 
apkopota par visām 
novada pašvaldībām 
(regresijas analīzē ir 
nepieciešams iekļaut 
faktora rādītājus par 
visiem novadiem, lai 
novērtētu tā ietekmi). 

27.  Lauksaimniecī- 
bas teritoriju 
īpatsvars 

% Pašvaldība Rādītāja apraksts: Funkcionālo zonas 
“Lauksaimniecības teritorija” 
attiecība pret kopējo novada 
platību.30 
 
Cita informācija: Esošās un 
perspektīvās lauksaimniecības 
teritorijas norāda uz novada 
uzņēmējdarbības strukturālo 
sadalījumu un iespējām novada 
ekonomiskajai attīstībai. Plašas 
lauksaimniecības teritorijas var 

Faktors nav iekļauts 
turpmākajā analīzē. 
 
Informācija nav 
apkopota par visām 
novada pašvaldībām 
(regresijas analīzē ir 
nepieciešams iekļaut 
faktora rādītājus par 
visiem novadiem, lai 
novērtētu tā ietekmi). 

29 Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi”. http://likumi.lv/doc.php?id=256866 
30 Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi”. http://likumi.lv/doc.php?id=256866 
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norādīt uz novada uzņēmējdarbības 
vides specializēšanos 
lauksaimniecības pakalpojumu 
sniegšanā. 

28.  Mežu, dabas un 
apstādījumu 
teritoriju īpatsvars 

% Pašvaldība Rādītāja apraksts: Funkcionālo zonu 
“Mežu teritorija” un “Dabas un 
apstādījumu teritorija” attiecība pret 
kopējo novada platību.31 
 
Cita informācija: Rādītājs norāda uz 
zaļo zonu pieejamību novadā. 

Faktors nav iekļauts 
turpmākajā analīzē. 
 
Informācija nav 
apkopota par visām 
novada pašvaldībām 
(regresijas analīzē ir 
nepieciešams iekļaut 
faktora rādītājus par 
visiem novadiem, lai 
novērtētu tā ietekmi). 

29.  Piesārņoto vietu 
skaits 

objektu skaits LVĢMC Rādītāja apraksts: Piesārņoto vietu 
(augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, 
kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, 
kas satur piesārņojošas vielas) 
skaits.32 
 
Cita informācija: Viens no rādītājiem, 
kas norāda uz vides piesārņojumu 
administratīvajā teritorijā. 

Faktors iekļauts 
turpmākajā analīzē. 

30.  Valsts un 
reģionālās nozīmes 
bīstamo objektu 
skaits novadā 

objektu skaits Valsts civilās 
aizsardzības 
plāns 

Rādītāja apraksts: Valsts un 
reģionālas nozīmes paaugstinātas 
bīstamības objektu skaits 
administratīvajā teritorijā. 
 
Cita informācija: Paaugstinātas 
bīstamības objekti ir saistīti ar 
bīstamo vielu, tai skaitā bioloģiski 
aktīvo, radioaktīvo, indīgo, ķīmisko 
vielu ražošanu, lietošanu, 
apsaimniekošanu, pārkraušanu un 
uzglabāšanu, elektromagnētisko 
lauku izstarojošām superjaudas 
iekārtām, hidroelektrostaciju 
hidrotehniskajām būvēm un 
atsevišķiem publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūras objektiem. 
Negadījuma rezultātā var tikt izraisīta 
nacionālas un reģionālas nozīmes 
ārkārtas situācija.33 Līdz ar to minētie 
apstākļi samazina attiecīgās 
teritorijas pievilcību no esošo un 
perspektīvo iedzīvotāju puses. 

Faktors iekļauts 
turpmākajā analīzē. 

Infrastruktūra  
31.  Asfaltēto ceļu 

īpatsvars 
% Pašvaldība Rādītāja apraksts: Pašvaldības 

autoceļu ar melno segumu garums 
pret kopējo pašvaldības autoceļu 
kopgarumu. 

Faktors nav iekļauts 
turpmākajā analīzē. 
 
Dati par laika periodu 

31 Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi”. http://likumi.lv/doc.php?id=256866 
32 Latvijas vides meteoroloģijas un ģeoloģijas centrs. 2012. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas Latvijā. 
http://projects.centralbaltic.eu/images/files/result_pdf/BECOSI_result5_3_brochure_inventoryLAT 
33 Ministru kabineta 2007. gada 18. septembra noteikumi Nr.626 „Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas 
kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai”. 
http://likumi.lv/doc.php?id=163503 
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Cita informācija: Nodrošinot 
atbilstošu transporta infrastruktūru, 
tiek uzlabota novada pievilcība esošo 
un potenciālo iedzīvotāju skatījumā.  

no 2012.-2014. gadam 
novadu līmenī nav 
pieejami. 

32.  Sabiedriskā 
transporta 
pieejamība 

skaits Pašvaldība Rādītāja apraksts: Vietējās nozīmes 
sabiedriskā transporta reisu skaits 
dienā.34 
 
Cita nozīmīga informācija: Labs 
sabiedriskā transporta nodrošinājums 
veicina novada pievilcību esošo un 
potenciālo iedzīvotāju perspektīvā. 

Faktors nav iekļauts 
turpmākajā analīzē. 
 
Dati par laika periodu 
no 2012.-2014. gadam 
novadu līmenī nav 
pieejami. Ir pieejama 
aktuālā informācija, 
taču tās izmantošana 
minētajā laika periodā 
neatspoguļos faktisko 
situāciju. 

33.  Ceļā pavadāmais 
laiks līdz Rīgai 

minūtes Autoru 
aprēķini 

Rādītāja apraksts: Ceļā pavadītais 
laiks nokļūšanai Rīgas pilsētas centrā 
pulksten 8:30 no administratīvās 
teritorijas centra otrdienā. 
 
Cita informācija: Rādītājā tiek 
ietverta informācija par attālumu līdz 
Rīgai. Jo tuvāk atrodas galvaspilsēta, 
jo lielāka iespējamība, ka 
administratīvās teritorijas iedzīvotāji 
ikdienā pārvietojas uz Rīgu kā savu 
darbavietu. Rīgas tuvums papildina 
arī administratīvās teritorijas 
pievilcību potenciālo iedzīvotāju 
perspektīvā. 

Faktors iekļauts 
turpmākajā analīzē. 

34.  Mājsaimniecību 
īpatsvars, kas 
pieslēgtas 
centralizētajai 
kanalizācijas 
sistēmai 

% Pašvaldība Rādītāja apraksts: Mājsaimniecību 
skaits, kurām ir pievads 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai 
un kuras ir noslēgušas līgumu ar 
pakalpojuma sniedzēju par 
centralizēto kanalizācijas sistēmas 
pakalpojumu izmantošanu. 
 
Cita informācija: Centralizētās 
kanalizācijas sistēmas pieejamība 
norāda uz sadzīves pakalpojumu 
nodrošinājumu, radot labvēlīgus 
apstākļus dzīvesvietā. Pēdējo gadu 
laikā pašvaldības veikušas būtiskas 
investīcijas centralizētās 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu paplašināšanai un 
nodrošināšanai. 

Faktors nav iekļauts 
turpmākajā analīzē. 
 
Mājsaimniecību 
īpatsvars, kas pieslēgts 
centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, ir 
zināms katrai 
pašvaldībai vai 
pašvaldības 
uzņēmumiem, kas 
nodrošina 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas 
pakalpojumus. Novadu 
līmenī informācija 
publiski nav pieejama. 
Dati novadu līmenī ir 
pieejami par 2011. gadu 
(tautas skaitīšanas 
rezultāti), kurā ir 
apkopoti dati par 
labierīcību pieejamību 
mājoklī, savukārt 
regresijas analīze tiek 

34 Eboli L., Mazzulla G. Performance indicators for an objective measure of publicē transport service quality. 
https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/6119/1/ET_2012_51_3%20-%20Eboli%20e%20Mazzulla.pdf 
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veikta par laika periodu 
no 2012.-2014. gadam. 

 
 

1.3. Sociāli-ekonomiskās attīstības analīze 
 
Datu analīzei pielietota multiplās regresijas metode. Regresijas metode ir matemātiskās 
statistikas metode, ar kuras palīdzību tiek pētīta sakarība starp atkarīgo mainīgo un neatkarīgo 
mainīgo. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, ir iespējams prognozēt, kā mainās atkarīgais 
mainīgais, ja mainās neatkarīgais mainīgais.  
 
Analīzes rezultātā tiek identificētas likumsakarības starp sociāli-ekonomiskās attīstības rādītāju 
un to ietekmējošajiem faktoriem. Regresijas analīzes rezultātā tiek noteikts, kādā un cik lielā 
mērā neatkarīgie mainīgie ietekmē atkarīgo mainīgo un cik statistiski nozīmīga ir to ietekme. 
Analīzes ietvaros atkarīgais mainīgais (sociāli-ekonomiskās attīstības rādītājs) ir pašvaldības 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz 1000 iedzīvotājiem. Atkarīgā mainīgā izvēles pamatā 
bija iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas kārtība, kā arī tajā ietvertie aspekti. Saskaņā ar 
likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”35 26. pantu iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas 
tiek ieskaitītas maksātāja deklarētās dzīvesvietas pašvaldības budžetā un valsts pamatbudžetā 
atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajam sadalījumam. Atbilstoši likumam “Par 
valsts budžetu 2016. gadam”36 2016. gadā noteiktais sadalījums paredz, ka 80% no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumiem ir novirzīti pašvaldības budžetam, savukārt valsts budžetā – 
20%. Līdz ar to iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā ir cieši saistīti ar 
deklarēto iedzīvotāju skaitu un to labklājības līmeni, kā arī dzīves vides un novada pievilcību. 
Vienlaicīgi izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos var raksturot tendenci novada 
sociālajai un ekonomiskajai attīstībai (pozitīvā vai negatīvā virzienā), kā arī norādīt uz novada 
stratēģisko mērķu atbilstību. Piesaistot arvien jaunus iedzīvotājus, var tikt nodrošināta arī 
novada ekonomiskā attīstība. Jāatzīmē, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir 
būtiskākā komponente no pašvaldības kopējā budžeta. 
 
Regresijas modelī atkarīgie mainīgie ir iepriekš noteiktie sociāli-ekonomisko attīstību 
ietekmējošie faktori (skatīt 1. tabulu). Būtiski atzīmēt, ka nepieciešams izmantot saprātīgu 
skaitu ietekmējošo faktoru, proti, pārāk maz ietekmējošo faktoru skaita izmantošana var 
neizskaidrot sociāli-ekonomiskās attīstības aspektus, savukārt pārāk daudzu faktoru iekļaušana 
modelī var neatspoguļot kāda faktora patieso nozīmību. Modelī tiek iekļauti tikai būtiskākie 
rādītāji, kas identificēti loģikas un analīzes ceļā. 
 
Analīze paredz šādu regresijas modeļa vienādojumu: 
 

Y = α + β1x1 + β2x2 + β3x3 + … + βnxn + ε, kur 
 

Y – atkarīgais mainīgais (pētījuma ietvaros – iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1000 
iedzīvotājiem), 

35 Par iedzīvotāju ienākuma nodokli. http://likumi.lv/doc.php?id=56880 
36 Par valsts budžetu 2016. gadam. http://likumi.lv/ta/id/278623-par-valsts-budzetu-2016-gadam 
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α – konstante; 
β1, β2, β3, …, βn – regresijas koeficienti; 
x1, x2, x3, …, xn – neatkarīgie mainīgie (pētījuma ietvaros – izvirzītie sociāli-ekonomisko attīstību 
ietekmējošie faktori); 
ε – regresijas kļūda; 
n – neatkarīgo mainīgo skaits. 
 
Jāņem vērā, ka minētās metodes pielietošanai tiek izvirzīti vairāki nosacījumi37, lai varētu 
uzskatīt, ka iegūtie rezultāti ir pietiekoši ticami: 
 

1. Lineāra attiecība starp atkarīgo un neatkarīgo mainīgo. 
2. Mainīgo vērtības ir skaitliski novērojumi. 
3. Mainīgo vērtības atbilst normālajam sadalījumam. 
4. Novērojumi ir neatkarīgi. 
5. Mainīgo vērtībās nav izteikti atšķirīgu vērtību. 
6. Kļūdas izkliedei ir jābūt vienādai visos līmeņos. 
7. Neatkarīgie mainīgie nav kolineāri (funkcionāli lineārā sakarība starp mainīgajiem). 

 
Minēto nosacījumu izpilde tiks pārbaudīta ar matemātiskās statistikas testiem.  
 
Pirms regresijas analīzes veikšanas datu apstrādei tika izmantota korelāciju analīze un faktoru 
analīze. Korelācijas analīzes rezultātā tiek noteikta mainīgo savstarpējais ciešums un tā 
statistiskā nozīmība. Korelācijas koeficients atspoguļo savstarpējo ietekmes stiprumu un 
virzienu, kādā mērā viena mainīgā izmaiņas ir saistītas ar otra mainīgā izmaiņām. Jānorada, ka 
korelācijas analīze norāda tikai savstarpējo saistību, taču datu apstrādes rezultātā netiek 
noteikta cēlonība. Faktora analīzes metode ļauj identificēt mainīgo savstarpējās saistības un 
starp tiem pastāvošās likumsakarības. 
 
Pētījuma ietvaros par statistisko būtiskuma līmeni tiek pieņemts 0,05, kas raksturo varbūtību, 
ar kādu pieņēmums būs kļūdains (ticamības līmenis ir 95%). 
 
Datu analīzei tiek izmantota statistiskās analīzes programma SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences). 
  

37 Ballance D.L. Assumptions in Multiple Regression: A Tutorial. 
http://www.dianneballanceportfolio.com/uploads/1/2/8/2/12825938/assumptions_in_multiple_regression.pdf 
Brant R. 2007. Multiple Linear Regression. http://www.stat.ubc.ca/~rollin/teach/BiostatW07/reading/MLR 
Osborne J.W., Waters E. Four Assumptions of Multiple Regression that Researchers Should Always Test. http://www-
psychology.concordia.ca/fac/kline/601/osborne.pdf 
Assumptions of Multiple Linear Regression. http://www.statisticssolutions.com/assumptions-of-multiple-linear-regression 
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2. Sociāli ekonomiskās attīstības analīze 
 
Sociāli-ekonomiskās analīzes nodaļā ir aprakstīti līdzīgo novadu izvēles principi, analīzē 
izmantotie mainīgie, korelāciju, faktoru un regresijas analīzes rezultāti, kā arī veikts sociāli-
ekonomiskās analīzes izvērtējums. 
 
2.1. Līdzīgo novadu izvēle 
 
Baldones novada sociāli-ekonomiskās attīstības analīzes ietvaros tika veikts Baldones novada 
salīdzinājums ar atsevišķiem novadiem, kuriem ir līdzīgi attīstības rādītāji. Līdzīgo novadu 
izvēles pamatā bija labklājības, iedzīvotāju, ekonomikas un vides rādītāji, kā arī ģeogrāfiskais 
novietojums. 
 
Ģeogrāfiskais novietojums 
 
Baldones novads ir izvietots Latvijas centrālajā daļā. Ņemot vērā novada atrašanās vietu, 
līdzīgu novadu analīzē netiek iekļauti piejūras novadi, kas atšķiras gan no vides apstākļiem, gan 
uzņēmējdarbības perspektīvas, salīdzinot ar novadiem, kas ir izvietoti centrālajā daļā. Tāpat arī 
tika ņemts vērā, ka no Baldones novada centra līdz Rīgas pilsētas centram ir aptuveni 35 
kilometri, kas ir aptuveni 40 minūšu braucienā ar automašīnu, kā rezultātā novadi, kas nav 
izvietoti Rīgas pilsētas tuvumā (sasniedzama aptuveni 60 minūšu braucienā ar automašīnu), 
netika iekļauti, lai ņemtu vērā to, ka daļai no Rīgai tuvumā esošo novadu iedzīvotājiem 
pastāvīgā darbavieta ir Rīga. Līdzīgo novadu izvēles pamatā tika ņemta vērā arī novada kopējā 
platība. 
 
Labklājība 
 
2014. gadā Baldones novadā vidējā neto darba alga bija 426 EUR, kas ir zemākā no Pierīgas 
reģiona novadiem. Vidējā neto darba alga līdz 451 EUR bija šādos novados: Alojas, Jaunpils, 
Kandavas, Lielvārdes, Limbažu un Siguldas novadā. Augstākie vidējie atalgojumi savukārt bija 
Stopiņu, Mārupes, Salaspils, Olaines un Garkalnes novadā.38 
 
Augsts trūcīgo iedzīvotāju īpatsvars bija Kandavas, Limbažu un Alojas novadā, savukārt zemi 
rādītāji ir konstatēti Mārupes, Ķekavas, Olaines un Ādažu novados. Baldones novadā 2014. 
gadā trūcīgo iedzīvotāju skaita īpatsvars bija salīdzinoši zems (2,2% no deklarēto iedzīvotāju 
skaita).39 
 
Iedzīvotāji 
 
Deklarēto iedzīvotāju skaits uz 2014. gada 1. janvāri robežās no 5200 līdz 6200 bija Pierīgas 
reģiona Alojas, Baldones, Krimuldas, Ķeguma un Saulkrastu novados. Lielākais iedzīvotāju 
skaits bija Ogres un Tukuma novados, pārsniedzot 30 000 iedzīvotāju, kā arī Salaspils, Ķekavas 

38 CSP, datubāzes, 2014 
39 RAIM datubāze (Labklājības ministrija, 2014) 
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un Olaines novados, kur iedzīvotāju skaits pārsniedz 20 000. Iedzīvotāju skaits zem 5 000 bija 
Sējas, Jaunpils un Mālpils novadā.40 
 
Augsti dabiskā pieauguma rādītāji 2014. gadā bija Mārupes, Ķekavas, Siguldas un Ādažu 
novados, savukārt viszemākie rādītāji bija Ogres, Engures, Salacgrīvas un Limbažu novados.41 
 
Ekonomika 
 
Lielākais ekonomiski aktīvo komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem ir Mārupes, 
Stopiņu, Babītes un Ķekavas novadā, savukārt zemākie – Jaunpils, Alojas un Kandavas novadā. 
Baldones novada rādītājam tuvi ir Krimuldas, Olaines, Ropažu un Ogres novada rādītāji. Tomēr 
jāņem vērā, ka sadalījumam par pamatu tiek ņemtas komercsabiedrību juridiskās adreses. 42 
2014. gadā Baldones novadā un Ropažu novadā bezdarba līmenis bija 2,9%. Par 0,1 
procentpunktu augstāks rādītājs bija Ādažu un Ķekavas novadā, savukārt par 0,1 
procentpunktu mazāks – Garkalnes un Mārupes novadā.43 
 
Vide 
 
Baldones novadā atrodas viens valsts nozīmes paaugstināts bīstamības objekts (radioaktīvo 
atkritumu glabātava “Radons”), kā arī viena piesārņota vieta. No Pierīgas reģiona novadiem 
valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti atrodas Krimuldas novadā (kopā 1 objekts - 
A/S „Latvijas Gāze”, ekspluatācijas iecirknis Inčukalna pazemes gāzes krātuve), Olaines novadā 
(kopā 2 objekti - SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS”” un SIA „LUKoil Baltija R”, Olaines 
naftas bāze), Ķeguma novadā (kopā 1 objekts - Ķeguma HES) un Salaspils novadā (kopā 2 
objekti - Rīgas HES un Valsts SIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Salaspils 
kodolreaktors).  
 
Pierīgas reģionā ne valsts un reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objektu, ne 
piesārņotu vietu nav trīs novados – Alojas, Carnikavas un Sējas novadā. Visvairāk piesārņoto 
vietu ir Ogres novadā (kopā 7) un Saulkrastu novadā (kopā 6). 
 
Balstoties uz rādītāju izvērtējumu, sociāli-ekonomiskās attīstības analīzē ir iekļauti Baldones, 
Ikšķiles, Inčukalna, Krimuldas un Ropažu novadi. Papildus jāatzīmē, ka Inčukalna novads tika 
iekļauts padziļinātā analīzē, jo tajā atrodas gudrona dīķi (piesārņota vieta), Ropažu novads – 
izvietots patvēruma meklētāju centrs, savukārt Ikšķiles novads – tā attīstības tendenču dēļ 
(pozitīvs dabīgais pieaugums, lielāki pašvaldības ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju, novads bez 
paaugstinātas bīstamības objektiem). 
 
2.2. Analīzē izmantotie mainīgie 
 
Sociāli ekonomiskās attīstības analīzē tika izmantoti 19 mainīgo rādītāji laika periodā no 2012. 
gada līdz 2014. gadam. Dati ir apkopoti novadu griezumā (110 novadu rādītāji trīs gadu 
periodā).  
 

40 RAIM datubāze (PMLP, 2014) 
41 CSP, datubāzes, 2014 
42 CSP, datubāzes, 2014 
43 RAIM datubāze (NVA, 2014) 
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Analīzē nav iekļauti visi iepriekš identificētie sociāli-ekonomiskās attīstības analīzē 
izmantojamie faktori, galvenokārt datu pieejamības dēļ, proti, atsevišķi rādītāji netiek regulāri 
apkopoti novadu līmenī vai arī datu iegūšana visu novadu līmenī (nepieciešama regresijas 
analīzes metodes pielietošanai) ir ierobežota (skatīt 1.tabulu). 
 
Analīzē izmantotie mainīgie ir apkopoti 2. tabulā: 
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2. tabula Sociāli-ekonomiskās attīstības analīzē izmantotie faktori 
N.p.k. Mainīgais Mainīgā 

saīsinājums 
Mērvienība Vērtību 

skaits 
Vidējais 
rādītājs 
2012. gadā 

Vidējais 
rādītājs 
2013. gadā 

Vidējais 
rādītājs 
2014. gadā 

Vidējais 
rādītājs 2012.-
2014.gadā 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Migrācijas saldo MIGR iedzīvotāju 

skaits 
330 -49,35 -96,63 -37,12 -60,70 

2. Dabiskais 
pieaugums 

DPIEAUG iedzīvotāju 
skaits 

330 -36,81 -40,84 -48,12 -41,92 

3. Neto vidējā 
darba alga 
(privātā sektora 
komersantiem 
ar nodarbināto 
skaitu virs 50) 

VIDALGA EUR 330 457,52 423,35 400,05 426,97 

4. Reģistrēto 
noziedzīgo 
nodarījumu 
skaits 

NOZIEDZ noziedzīgo 
nodarījumu 
skaits uz 10000 
iedzīvotājiem 

330 172,97 153,14 184,46 170,19 

5. Ceļā pavadāmais 
laiks līdz Rīgai 

LAIKS minūtes 330 112,37 112,37 112,37 112,37 

6. Ekonomiski 
aktīvo 
uzņēmumu 
skaits 

UZNEMUMI uzņēmumu 
skaits 

330 244,15 226,86 209,85 226,95 

7. Vēlētāju 
aktivitāte 
pēdējās 
pašvaldību 
vēlēšanās 

VELAKT % 328 45,01 45,01 52,84 47,59 

8. Iedzīvotāju 
skaits gada 
sākumā 

IEDZIV iedzīvotāju 
skaits 

330 9 611,25 9 780,92 11 549,91 10 314,03 

9. Iedzīvotāju 
skaits virs 62 
gadiem 

IEDZIV62 iedzīvotāju 
skaits 

330 1 984,09 2 207,65 1 978,56 2 056,77 

10. Personu skaits, 
kam konstatēta 
atbilstība 
trūcīgas 
ģimenes 
statusam 

TRUCIEDZ iedzīvotāju 
skaits 

330 628,35 790,69 1 015,22 881,42 

11. Bezdarba 
līmenis 

BEZDLIM % 330 8,30 8,90 10,40 9,20 

12. Ārvalstu tiešo 
investīciju 
ieguldījumi 

INVEST EUR uz 1000 
iedzīvotājiem 

330 169 575,49 151 136,73 88 901,70 136 537,97 

13. Pašvaldības 
budžeta 
iedzīvotāju 
ienākuma 
nodokļa 
ieņēmumi 

IIN EUR uz 1000 
iedzīvotājiem 

330 416 335,27 390 052,67 297 621,91 368 003,28 

14. Pašvaldības 
budžeta sociālo 
pabalstu 
izdevumi 

SOCIZD EUR uz 1000 
iedzīvotājiem 

330 36 012,74 38 512,27 35 759,85 36 761,62 
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N.p.k. Mainīgais Mainīgā 
saīsinājums 

Mērvienība Vērtību 
skaits 

Vidējais 
rādītājs 
2012. gadā 

Vidējais 
rādītājs 
2013. gadā 

Vidējais 
rādītājs 
2014. gadā 

Vidējais 
rādītājs 2012.-
2014.gadā 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15. Valsts nozīmes 

paaugstinātas  
bīstamības 
objekti44 

VOBJEKTI objektu skaits 330 - - - - 

16. Reģionālas 
nozīmes 
paaugstinātas  
bīstamības 
objekti45 

REGOBJEKTI objektu skaits 330 - - - - 

17. Piesārņoto vietu 
skaits46 

PIESVIETA vietu skaits 330 - - - - 

18. Vidusskolēnu 
skaits 

VIDUSSK skolēnu skaits 312 549,09 149,63 171,15 292,45 

19. Centralizēto 
eksāmenu 
rezultāti 
matemātikā 

CEMAT % 330 45,48 39,55 45,38 43,46 

 
2.3. Korelāciju analīze 
 
Korelāciju analīzes rezultātā tika noskaidrota mainīgo savstarpējā saistība, proti, kādā mērā un 
kādā virzienā, mainoties vienam mainīgajam, mainās otrs. Tomēr korelācijas analīzes rezultātā 
netiek iegūtas cēloņsakarības. 
 
Pozitīva korelācijas koeficienta gadījumā, mainoties vienam mainīgajam, palielinās otrs, 
savukārt, ja korelācijas koeficients ir negatīvs, tad, palielinoties vienam mainīgajam, otrs 
mainīgais samazinās. Korelācijas faktori starp pašvaldības budžeta iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumiem uz 1000 iedzīvotājiem (atkarīgais mainīgais regresijas analīzē) un 
pārējiem mainīgajiem (neatkarīgie mainīgie regresijas analīzē) ir apkopoti 3. tabulā: 
 

44 Maksimālais valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objektu skaits novadā ir 2 objekti (kopā 3 novados). Viens valsts nozīmes 
paaugstinātas bīstamības objekts ir 5 novados. 
45 Maksimālais reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objektu skaits novadā ir 9 objekti (kopā 1 novadā). 6 un 5 reģionālas 
nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti ir vienā novadā (viens novads ar 6 objektiem, viens novads – ar 5 objektiem). 54 
novados nav identificēti reģionālas nozīmes paaugstināti objekti, savukārt 1 objekts ir konstatēts 32 novados, 2 objekti – 14 
novados, 3 objekti – 4 novados un 4 objekti – 3 novados. 
46 Maksimālais piesārņoto vietu skaits novadā ir 7 vietas (kopā 1 novadā), savukārt piesārņotas vietas nav konstatētas 54 novados. 
1 piesārņota vieta ir noteikta 28 novados, 2 piesārņotas vietas – 13 novados, 3 piesārņotas vietas – 4 novados, 4 piesārņotas 
vietas – 8 novados, 5 piesārņotas vietas – 1 novadā un 6 piesārņotas vietas – 1 novadā. 
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3. tabula Korelācijas koeficienti starp atkarīgo mainīgo  
un neatkarīgajiem mainīgajiem 

N.p.k. Mainīgais Mainīgā 
saīsinājums 

Korelācijas 
koeficients 
(korelācija ar IIN) 

1 2 3 4 
1. Migrācijas saldo MIGR 0,210* 
2. Dabiskais pieaugums DPIEAUG 0,535* 
3. Neto vidējā darba alga (privātā sektora 

komersantiem ar nodarbināto skaitu 
virs 50) 

VIDALGA 0,750* 

4. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits NOZIEDZ -0,092 
s Ceļā pavadāmais laiks līdz Rīgai LAIKS -0,698* 
6. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits UZNEMUMI 0,575* 
7. Vēlētāju aktivitāte pēdējās pašvaldību 

vēlēšanās 
VELAKT -0,100 

8. Iedzīvotāju skaits gada sākumā IEDZIV 0,126* 
9. Iedzīvotāju skaits virs 62 gadiem IEDZIV62 0,078 

10. Personu skaits, kam konstatēta 
atbilstība trūcīgas ģimenes statusam 

TRUCIEDZ -0,260* 

11. Bezdarba līmenis BEZDLIM -0,646* 
12. Ārvalstu tiešo investīciju ieguldījumi INVEST 0,259* 
13. Pašvaldības budžeta sociālo pabalstu 

izdevumi 
SOCIZD -0,266* 

14. Valsts nozīmes paaugstinātas  
bīstamības objekti 

VOBJEKTI 0,176* 

15. Reģionālas nozīmes paaugstinātas  
bīstamības objekti 

REGOBJEKTI -0,080 

16. Piesārņoto vietu skaits PIESVIETA 0,386* 
17. Vidusskolēnu skaits VIDUSSK 0,245* 
18. Centralizēto eksāmenu rezultāti 

matemātikā 
CEMAT -0,085 

 *statistiski nozīmīgs (α<0,05) 
 
Statistiski nozīmīga augsta korelācija tika identificēta pašvaldības budžeta iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumiem uz 1000 iedzīvotājiem (IIN) ar neto vidējo darba algu 
(VIDALGA) un ceļā pavadāmo laiku līdz Rīgai (LAIKS) (korelācijas koeficients virs 0,70 un -0,70). 
Pašvaldības budžeta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļa ir tieši atkarīga no 
pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju algas un nomaksāto nodokļu apmērā, savukārt korelācijas 
koeficients ar mainīgo – ceļā pavadāmais laiks līdz Rīgai (LAIKS) – atspoguļo attīstības 
tendences Latvijā, ka Pierīgas reģiona ekonomiskā aktivitāte, tai skaitā novadu līmenī, ir 
augstāka. Jāatzīmē, ka analīzē netiek ietverti nosacījumi par attālumu līdz reģionālajiem 
attīstības centriem. 
 
Tāpat rezultāti norāda uz nozīmīgu korelāciju starp pašvaldības budžeta iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumiem uz 1000 iedzīvotājiem (IIN) un dabisko pieaugumu (DPIEAUG), 
ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitu (UZNEMUMI) un bezdarba līmeni (BEZDLIM). Lielāks 
ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits ir saistīts ar lielākiem pašvaldības ieņēmumiem no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa, savukārt augstāks bezdarba līmenis – ar zemākiem. 
 
Atbilstoši korelācijas analīzes rezultātiem pašvaldības budžeta iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumiem uz 1000 iedzīvotājiem (IIN) ir statistiski nozīmīga negatīva korelācija ar ceļā 
pavadāmo laiku līdz Rīgai (LAIKS), personu skaitu, kam konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes 
statusam (TRUCIEDZ), bezdarba līmeni (BEZDLIM) un pašvaldības budžeta sociālo pabalstu 
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izdevumiem (SOCIZD), kas atbilst plānotajam korelācijas virzienam (piemēram, palielinoties 
attālumam līdz Rīgai, samazinās pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1000 
iedzīvotājiem, tāpat arī, palielinoties bezdarba līmenim, samazinās iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem).  
 
Ļoti vāja korelācija ir konstatēta ar vairākiem mainīgajiem, tomēr tā nav uzskatāma par 
statistiski nozīmīgu. Statistiski nozīmīga ļoti vāja korelācija ir starp pašvaldības budžeta 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem uz 1000 iedzīvotājiem (IIN) un iedzīvotāju skaitu 
(IEDZIV), kas liecina, ka pašvaldības sociāli ekonomiskā attīstība nevar tikt saistīta tikai ar 
iedzīvotāju skaitu, bet to būtiski ietekmē iedzīvotāju labklājības līmenis, uzņēmējdarbība un 
vides attīstības tendences. 
 
Vērtējot pārējo mainīgo savstarpējo saistību, statistiski nozīmīga augsta korelācija (korelācijas 
koeficients virs 0,7 vai -0,7) ir starp šādiem mainīgajiem: ceļā pavadāmais laiks līdz Rīgai (LAIKS) 
un bezdarba līmenis (BEZDLIM) (0,791), ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits (UZNEMUMI) un 
iedzīvotāju skaits (IEDZIV) (0,760), iedzīvotāju skaits (IEDZIV) un iedzīvotāju skaits virs 62 
gadiem (IEDZIV62) (0,970), iedzīvotāju skaits (IEDZIV) un personu skaits, kam konstatēta 
atbilstība trūcīgas ģimenes statusam (TRUCIEDZ) (0,797), iedzīvotāju skaits virs 62 gadiem 
(IEDZIV62) un personu skaits, kam konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam (TRUCIEDZ) 
(0,805), personu skaits, kam konstatēta atbilstības trūcīgas ģimenes statusam (TRUCIEDZ) un 
dabiskajam pieaugumam (DPIEAUG) (-0,711).  
 
Korelācijas koeficients starp -0,1 un 0,1 (nebūtiska korelācija vai korelācijas nav) ir 
konstatējams starp atsevišķiem mainīgajiem, taču tie nav statistiski nozīmīgi. 
 
2.4. Faktoru analīze 

 
Faktoru analīzes pamatā ir nepieciešams identificēt, vai starp atlasītajiem un regresiju analīzē 
izmantojamajiem rādītājiem eksistē mainīgie, no kuriem var izveidot vienu faktoru. Tas 
nozīmē, ka vairākus mainīgos apvieno vienā mainīgajā, balstoties uz to saistību ar faktoru un 
kopīgajām iezīmēm (piemēram, vairāki izglītību raksturojoši rādītāji var tikt apvienoti vienā 
indeksā “izglītība”). Analīzes laikā tiek pārbaudīts, vai var izveidot faktorus, kas atšķiras savā 
starpā. 
 
Tomēr jāatzīmē, ka statistiski iegūtie rezultāti ir jāizvērtē arī kvalitatīvi, proti, jāizvērtē mainīgo 
saistības, likumsakarības un ietekmes, lai varētu izveidot konkrētu faktoru. 
Saskaņā ar faktoru analīzes rezultātiem, no 18 mainīgajiem var izveidot 4 faktorus. Faktorā 
iekļaujamie mainīgie tiek noteikti pēc faktora koeficientiem, kuri norāda uz to, cik lielā mērā 
mainīgais ir saistīts ar konkrēto faktoru (jo augstāks koeficients, jo lielāka iespēja, ka mainīgais 
ir iekļaujams faktorā).  
 
Atbilstoši rezultātiem faktoru sadalījums varētu tikt noteikts šādi: 
 

• Faktors 1 – migrācijas saldo (MIGR), dabiskais pieaugums (DPIEAUG), vēlētāju aktivitāte 
pēdējās pašvaldību vēlēšanās (VELAKT), iedzīvotāju skaits gada sākumā (IEDZIV), 
iedzīvotāju skaits virs 62 gadiem (IEDZIV62), personu skaits, kam konstatēta atbilstības 
trūcīgās ģimenes statusam (TRUCIEDZ), vidusskolēnu skaits (VIDUSSK); 
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• Faktors 2 – ceļā pavadāmais laiks līdz Rīgai (LAIKS), bezdarba līmenis (BEZDLIM) un 
pašvaldības budžeta sociālo pabalstu izdevumi (SOCIZD); 

• Faktors 3 – neto vidējā darba alga (VIDALGA), ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits 
(UZNEMUMI), valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti (VOBJEKTI), piesārņoto 
vietu skaits (PIESVIETA), ārvalstu tiešo investīciju ieguldījumi (INVEST); 

• Faktors 4 – reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits (NOZIEDZ) un centralizēto 
eksāmenu rezultāti matemātikā (CEMAT).  

 
Vērtējot iegūtos rezultātus, Faktorā 1 noteiktie mainīgie galvenokārt ir saistīti ar iedzīvotāju 
struktūru, Faktorā 2 – nodarbinātību, Faktorā 3 – uzņēmējdarbību un vides raksturojumu. 
Faktorā 4 iekļauto mainīgo saistība nav viennozīmīgi interpretējama. Jāatzīmē, ka būtu 
izvērtējams, vai Faktorā 1 ir iekļaujami tādi rādītāji kā vēlētāju aktivitāte pēdējās pašvaldību 
vēlēšanās (VELAKT), vidusskolēnu skaits (VIDUSSK), Faktorā 2 - ceļā pavadāmais laiks līdz Rīgai 
(LAIKS), kā arī vai Faktors 3 būtu dalāms divos jaunos faktoros, iekļaujot vienā 
uzņēmējdarbības vidi raksturojošos rādītājus (neto vidējā darba alga (VIDALGA), ekonomiski 
aktīvo uzņēmumu skaits (UZNEMUMI), ārvalstu tiešo investīciju ieguldījumi (INVEST)) un otrā – 
vidi raksturojošos rādītājus (valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti (VOBJEKTI), 
piesārņoto vietu skaits (PIESVIETA)). 
 
Lai arī, balstoties uz faktora analīzes rezultātiem, varētu tikt izveidoti indeksi, turpmākajai 
analīzei indeksi netiek veidoti, jo viena faktora ietvaros mainīgo vērtības/skalas var atšķirties, 
kā arī indeksā ietverto katra specifiskā mainīgā ietekme uz pašvaldības iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumiem nevar tikt noteikta precīzi (indeksa izmaiņas tiek vērtētas kopumā, un 
atsevišķa rādītāja ietekme nav nosakāma regresijas analīzes ietvaros). 
 
2.5. Regresijas analīze 
 
Regresijas analīzes rezultātā tika noteikts matemātisks vienādojums, ar kuru izteikta attiecība 
starp atkarīgo mainīgo (pašvaldības budžeta ienākuma) un neatkarīgajiem mainīgajiem.  
 
Atkarīgais mainīgais ir pašvaldības budžeta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1000 
iedzīvotājiem. Kā neatkarīgie mainīgie tika izmantoti visi 18 identificētie rādītāji (skatīt 2. 
tabulu). Balstoties uz statistiskās nozīmības rādītāju, neatkarīgo mainīgo skaits tika samazināts 
līdz visi neatkarīgie mainīgie ir statistiski nozīmīgi (α<0,05). Pēc pirmās regresijas, kurā tika 
iekļauti 18 neatkarīgie mainīgie, veikšanas tika noteikts mainīgais, kurš bija statistiski 
nebūtiskākais (α>0,05 un vislielākā vērtība). Attiecīgais mainīgais tika izslēgts no analīzes un 
netika iekļauts turpmākajās regresijās. Otrajā regresijā tika iekļauti 17 mainīgie, kuras rezultātā 
tika noteikts mainīgais, kurš bija statistiski nebūtiskākais un ir izslēdzams no turpmākās 
analīzes. Turpinot samazināt neatkarīgo mainīgo skaitu atbilstoši statistiskajai nozīmībai, tika 
iegūts rezultāts, kurā visi neatkarīgie mainīgie ir statistiski nozīmīgi (neatkarīgo mainīgo skaits 
no 18 tika samazināts līdz 6 mainīgajiem). 
 
Balstoties uz datiem par laika periodu no 2012.-2014. gadam novadu griezumā, tika iegūta 
šāda sakarība: 
 
IIN = 176849,53 - 480,04*DPIEAUG + 657,37*VIDALGA - 386,72*LAIKS + +430,13*UZNEMUMI 
- 10,88*IEDZIV - 5603,31*BEZDLIM 
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Atbilstoši iegūtajam rezultātam pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu 
palielinājumu ietekmē vidējās algas līmenis novadā un ekonomiski aktīvo komercsabiedrību 
skaits, proti, jo augstāki ir šo parametru rādītāji, jo lielāki pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa. Sakarības virziens atbilst gaidītajam. Savukārt negatīva ietekme uz atkarīgo 
mainīgo ir dabiskā pieauguma rādītājam, attālumam līdz Rīgai izteiktam laika vienībā, 
iedzīvotāju skaitam un bezdarba līmenim. Negatīva sakarība starp pašvaldības budžeta 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem uz 1000 iedzīvotājiem un ceļā pavadāmo laiku līdz 
Rīgai, pašvaldības budžeta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem uz 1000 iedzīvotājiem 
un bezdarba līmeni ir atbilstoši gaidītajam. Savukārt iedzīvotāju skaita un dabiskā pieauguma 
rādītāju koeficienti pirms regresijas veikšanas tika prognozēti pozitīvi, proti, pieaugot 
iedzīvotāju skaitam vai dabiskā pieauguma rādītājam, pieaug arī pašvaldības iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem. Tomēr regresijas rezultāti norāda uz to, ka 
minētajiem rādītājiem palielinoties, samazinās pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem, kas ir skaidrojams ar to, ka iedzīvotāju skaita un pašvaldības 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izmaiņu tempi un apjomi ir atšķirīgi. 
 
Novērtējot modeļa atbilstību, determinācijas koeficients (R2) ir 0,78, kas norāda uz to, ka 78% 
no IIN izkliedes izskaidro neatkarīgie mainīgie, kas norāda uz pietiekoši augstām 
prognozēšanas spējām. Iekļauto faktoru savstarpējā saistība nav liela (Durbina-Vatsona testa 
vērtība ir 1,639, kas iekļaujas intervālā starp 1,5 un 2,5, kas uzskatāms par atbilstošu). Arī F-
testa rezultāti liecina, ka lineārās regresijas modelis ir statistiski būtisks. 
 
Lai novērtētu regresijas analīzes rezultātus, pētījuma ietvaros tika veikta arī loģikas analīze – 
izvērtējums, kura ietvaros eksperti noteica rādītāju savstarpējo ietekmi. Izvērtējumu veica 
eksperti, kuri pārstāv tādas nozares kā veselības aprūpe, transports, izglītība, finanses, 
socioloģija, vides zinātnes, telpiskās attīstības plānošana. Atbilstoši rezultātiem faktori, kas ir 
galvenie citu faktoru ietekmētāji (aktīvie faktori), ir ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz 
1000 iedzīvotājiem, bezdarba līmenis, vidējā mēneša neto darba alga un iedzīvotāju skaits, 
savukārt kā faktori, kurus ietekmē sistēma (pasīvie faktori), ir noteikti iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumi, piesaistīto investīciju apjoms un iedzīvotāju skaits. Ekspertu noteiktie 
būtiskākie aktīvie faktori regresijas analīzes rezultātā tika uzrādīti kā statistiski nozīmīgi. 
 
2.6. Sociāli-ekonomisko attīstību ietekmējošo faktoru analīze 
 
Iedzīvotāju skaits un to ietekmējošie faktori 
 
Uz 2015. gada sākumu Baldones novadā bija deklarēti 5680 iedzīvotāji47. Pastāvīgi novadā 
2015. gada sākumā dzīvoja par 4% mazāk iedzīvotāju – 5435 (skatīt 4. tabulu). Baldones 
novada pastāvīgo iedzīvotāju blīvums 2015. gadā bija 30 cilv./km2, kas ir par 17% mazāk nekā 
vidēji Pierīgā un par 3% mazāk nekā vidēji Latvijā (31 cilv./km2). Salīdzinājumā ar pārējiem 
salīdzināmajiem novadiem vēl zemāks iedzīvotāju blīvums ir bijis Krimuldas novadā (15 
cilv./km2) un Ropažu novadā (21 cilv./km2)48. 
 

47 PMLP, Iedzīvotāju reģistrs, 2015.01.01 
48 Centrālā statistikas pārvalde, datubāzes, 2015 (gada sākums) 
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4. tabula Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju blīvums 

  

2011. gads 2015. gads   

Iedz. 
blīvums 
(cilv. uz 
km2) 

Deklarēto 
iedz. skaits 
(gada 
sākums) 

Pastāvīgo 
iedz. skaits 
(gada 
sākums) 

Iedz. 
blīvums 
(cilv. uz 
km2) 

Deklarēto 
iedz. skaits 
(gada 
sākums) 

Pastāvīgo 
iedz. 
skaits 
(gada 
sākums) 

Pastāvīgo 
iedz. 
skaits 
(2011.-
2015.) 

Platība, 
km2 
(2015) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
LATVIJA 32 2236910 2074605 31 2160125 1986096 -4% 64573 

Pierīgas reģions 37 n.d. 371952 36 n.d. 367609 -1% 10135 

Pēc sociāli-ekonomiskās attīstības līdzīgie novadi 
Baldones 
novads 31 5729 5486 30 5680 5435 -1% 179 

Ikšķiles novads 67 8781 8808 71 9415 9314 6% 131 
Inčukalna 
novads 71 8542 7947 69 8240 7719 -3% 112 

Krimuldas 
novads 16 5753 5335 15 5485 5169 -3% 341 

Ropažu novads 21 7153 6903 21 6927 6700 -3% 325 

Kaimiņu novadi 

Iecavas novads 29 9773 9079 28 9406 8703 -4% 312 

Ķeguma novads 12 6301 5742 11 6009 5546 -3% 492 

Ķekavas novads 78 21848 21906 82 22788 22630 3% 275 

Olaines novads 68 20658 20144 66 20219 19718 -2% 298 
Vecumnieku 
novads 10 9638 8812 10 9077 8375 -5% 844 

Avots: CSP, 2015 (pastāvīgo iedz. skaits gada sākumā, iedzīvotāju blīvums un teritorijas 
platība), PMLP, 2015.01.01 (deklarēto iedz. skaits gada sākumā) 
 
Iedzīvotāju skaitam pēdējo piecu gadu laikā valstī ir tendence samazināties. Kopš 2011. gada 
Baldones novadā pastāvīgo iedzīvotāju skaits līdzīgi kā deklarēto iedzīvotāju skaits ir 
samazinājies par 1%,  līdzīgi kā tas ir Pierīgā (samazinājums vidēji valstī bijis augstāks - 4% ). Arī 
pārējos aplūkotajos novados novērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās, bet ar negatīvāku 
tendenci nekā Baldones novadā. Izņēmums ir Ikšķiles novads, kur iedzīvotāju skaits ir pieaudzis 
par 6%49 (un deklarēto personu skaits par 7%). 
 
Iedzīvotāju skaita izmaiņu galvenie ietekmējošie faktori ir dabiskais pieaugums un migrācijas 
saldo. Kopš 2011. gada Baldones novadā katru gadu dabiskais pieaugums bijis negatīvs (vidēji 
periodā -17). Turpretī migrācijas saldo pa gadiem bijis atšķirīgs: 2011. gadā tas bijis pozitīvs 
(+33), 2012.-2013. gadā tas bija negatīvs (-18 un -41), savukārt 2014. gadā atkal pozitīvs (+43)50 
(skatīt 5. tabulu). 
 
Vislabākie rādītāji starp salīdzinātajiem novadiem ir Ikšķiles novadā, kur gan migrācijas saldo, 
gan dabiskais pieaugums bijis pozitīvs. Pārējos novados šie rādītāji kopumā ir zemāki nekā 
Baldones novadā. 
 

49 Centrālā statistikas pārvalde, datubāzes, 2015 (gada sākums) 
50 Centrālā statistikas pārvalde, datubāzes, 2014 
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5. tabula Migrācijas saldo un dabiskais pieaugums 

 

Migrācijas saldo 
(2014. gada 
beigas) 

Dabiskais 
pieaugums (2014. 
gada beigas) 

Migrācijas saldo  
(vidēji 2011. gada 
beigas – 2014. 
gada beigas) 

Dabiskais 
pieaugums  
(vidēji 2011. gada 
beigas – 2014. 
gada beigas) 

1 2 3 4 5 
LATVIJA -8652 -6720 -13713 -8415 

Pierīgas reģions 594 -23 -808 -278 

Pēc sociāli-ekonomiskās attīstības līdzīgie novadi 

Baldones novads 43 -8 4 -17 

Ikšķiles novads 91 49 88 39 

Inčukalna novads 0 -29 -37 -20 

Krimuldas novads -5 -2 -38 -4 

Ropažu novads -19 -29 -31 -20 

Kaimiņu novadi 

Iecavas novads -16 -37 -63 -31 

Ķeguma novads -12 -28 -24 -26 

Ķekavas novads 136 159 51 131 

Olaines novads 3 -5 -88 -19 

Vecumnieku novads -76 -35 -57 -52 

Avots: CSP, 2014 
 

Pēc PMLP datiem, iedzīvotāju īpatsvars vecumā virs 62 gadiem 2015. gada sākumā Baldones 
novadā bijis 18% no kopējā iedzīvotāju skaita. Līdzīgs rādītājs bijis arī Ropažu novadā. Lielāks 
šīs vecuma grupas iedzīvotāju īpatsvars bijis Inčukalna un Krimuldas novados (katrā 20%). 
Turpretī Ikšķiles novadā personu vecumā virs 62 gadiem īpatsvars ir tikai 17%, kas skaidrojams 
ar novada pozitīvo migrācijas tendenci – jaunu ģimeņu pārcelšanos uz novadu. 
 
Iedzīvotāju labklājība 
 
Iedzīvotāju labklājība raksturota pēc trīs rādītājiem: bezdarba līmenis, vidējā mēneša neto 
darba samaksa un reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits. 
 
Laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam reģistrētais bezdarba līmenis51 Baldones novadā ir 
samazinājies par 36%, kas ir straujāks samazinājums nekā vidēji valstī un līdzīgs kā Pierīgas 
reģionā (salīdzinājumam vidēji valstī samazinājums bijis -26%, vidēji Pierīgā -37%)52 (skatīt 6. 
tabulu).  
 
Bezdarbs Baldones novadā 2014. gadā ir bijis 2,9%, kas ir zemāks rādītājs nekā vidēji Pierīgas 
reģionā (4,4%) un valstī (6,6%), un zemākais starp salīdzinātajiem novadiem. Būtiski augstāks 
bezdarba līmenis ir bijis Inčukalna un Krimuldas novadā53. 
 

51 Bezdarba līmenis aprēķināts pēc formulas = bezdarbnieku skaits / iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā * 100 
52 NVA, 2014. g. decembris 
53 Nodarbinātības Valsts aģentūra, 2014. g. decembris 
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6. tabula Bezdarba līmenis 
 Bezdarba līmenis 

(%, 2011) 
Bezdarba līmenis 
(%, 2014) 

Bezdarba līmeņa 
izmaiņas (%, 2011.-
2014) 

1 2 3 4 
LATVIJA 8,9% 6,6% -26% 
Pierīgas reģions 7,0% 4,4% -37% 

Pēc sociāli-ekonomiskās attīstības līdzīgie novadi 

Baldones novads 4,5% 2,9% -36% 

Ikšķiles novads 5,1% 3,1% -39% 

Inčukalna novads 9,6% 6,1% -36% 

Krimuldas novads 7,4% 5,8% -22% 

Ropažu novads 6,5% 2,9% -55% 

Kaimiņu novadi 

Iecavas novads 7,0% 5,2% -26% 
Ķeguma novads 7,5% 3,7% -51% 
Ķekavas novads 4,0% 3,0% -25% 
Olaines novads 7,7% 4,8% -38% 
Vecumnieku novads 6,9% 5,5% -20% 

Avots: NVA, 2014. g. decembris 
 

Baldones novada strādājošo vidējā mēneša neto darba samaksa 2014. gadā bija 426 EUR, kas ir 
par 24% zemāks rādītājs nekā Pierīgā un par 28% zemāks rādītājs nekā vidēji valstī (skatīt 7. 
tabulu). Visos pārējos salīdzināmajos novados neto darba samaksa bijusi augstāka nekā 
Baldones novadā (visaugstākā tā ir Inčukalna novadā (615 EUR) un Ropažu novadā (573 
EUR))54. 
 
Baldones novadā pretstatā valsts un reģiona tendencei kopš 2011. gada neto darba samaksa 
nav mainījusies. Pārējos novados no 2011. gada līdz 2014. gadam novērots darba samaksas 
pieaugums 16-41% apmērā. Visstraujākais algas pieaugums bijis Ropažu novadā55. 
 
7. tabula Vidējā darba samaksa  

 
Vidējā darba samaksa, 
neto 2011. gadā 

Vidējā darba samaksa, neto 
2014. gadā 

Darba samaksas izmaiņas, 
neto 2011.-2014. gadā 

1 2 3 4 
LATVIJA 506 599 18% 

Pierīgas reģions 473 561 19% 

Pēc sociāli-ekonomiskās attīstības līdzīgie novadi 

Baldones novads 427 426 0% 

Ikšķiles novads 485 563 16% 

Inčukalna novads 510 615 21% 

Krimuldas novads 394 466 18% 

Ropažu novads 405 573 41% 

Kaimiņu novadi 

Iecavas novads 463 588 27% 

54 Centrālā statistikas pārvalde, datubāzes, 2014 
55 Centrālā statistikas pārvalde, datubāzes, 2014 
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Vidējā darba samaksa, 
neto 2011. gadā 

Vidējā darba samaksa, neto 
2014. gadā 

Darba samaksas izmaiņas, 
neto 2011.-2014. gadā 

1 2 3 4 
Ķeguma novads 357 460 29% 

Ķekavas novads 459 530 15% 

Olaines novads 489 632 29% 

Vecumnieku novads 419 487 16% 

Avots: CSP, Vidējā darba alga, neto bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto 
skaitu <50, 2014 
 

Baldones novadā 2014. gadā, pēc Labklājības ministrijas informācijas, reģistrēta 121 persona, 
kam konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam (skatīt 8. tabulu). Tas veido 2,2% no 
deklarēto iedzīvotāju skaita (pret iedzīvotāju skaitu 2015. gada sākumā). Zemāks trūcīgo 
īpatsvars reģistrēts Ikšķiles, Ķekavas un Olaines novados. Visaugstākais trūcīgo personu 
īpatsvars 2014. gadā reģistrēts Vecumnieku, Ķeguma un Krimuldas novados56.  
 
Laikā no 2011. līdz 2014. gadam trūcīgo personu skaits ir būtiski samazinājies – Baldones 
novadā par 75%, pārējos novados nedaudz mazāk (Inčukalna novadā – 72%, Krimuldas novadā 
– 49%)57. 
 
8. tabula Personu skaits, kam konstatēta atbilstība trūcīgās ģimenes statusam 

  

Personu skaits, kam 
konstatēta atbilstība 
trūcīgas ģimenes 
statusam, 2011. gadā 

Personu skaits, kam 
konstatēta atbilstība 
trūcīgas ģimenes 
statusam, 2014. gadā 

Trūcīgo personu 
īpatsvars 2014.gadā  
(% no deklarēto 
personu skaits) 

Personu skaits, kam 
konstatēta 
atbilstība trūcīgas 
ģimenes statusam, 
izmaiņas 2011.-
2014. gadā 

1 2 3 4 5 
LATVIJA 87629 46594 2,1% -47% 

Pierīgas reģions n.d. n.d. n.d. n.d. 

Pēc sociāli-ekonomiskās attīstības līdzīgie novadi  

Baldones novads 490 121 2,2% -75% 

Ikšķiles novads 435 176 1,9% -60% 

Inčukalna novads 1241 347 4,2% -72% 

Krimuldas novads 488 250 4,5% -49% 

Ropažu novads 811 230 3,3% -72% 

Kaimiņu novadi  

Iecavas novads 870 378 4,0% -57% 

Ķeguma novads 805 353 5,8% -56% 

Ķekavas novads 1158 302 1,3% -74% 

Olaines novads 2244 315 1,5% -86% 

Vecumnieku novads 1173 557 6,1% -53% 

Avots: RAIM (Labklājības ministrija, 2014) 
 

Attiecībā uz noziedzību Baldones novadā reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits 2014. gadā 
bijis 173 noziedzīgi nodarījumi uz 10 000 iedzīvotājiem (skatīt 9. tabulu). Tas ir augstākais 

56 RAIM datubāze (Labklājības ministrija, 2014) 
57 RAIM datubāze (Labklājības ministrija, 2014) 
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rādītājs starp analizētajiem novadiem, bet par 1% zemāks rādītājs nekā vidēji Pierīgā un par 
29% zemāks rādītājs nekā vidēji Latvijā58.  
 
Laikā no 2012. līdz 2014. gadam pretstatā tendencei valstī un reģionā Baldones novadā par 
12% ir pieaudzis noziedzīgo nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem. Salīdzinājumam vidēji 
valstī noziedzības līmenis ir samazinājies par 1%, vidēji reģionā tas ir samazinājies par 4% un 
pārējos novados samazinājums bijis 8-28% apmērā (izņemot Iecavas novadu, kurā pieaugums 
sasniedza 43%)59. 
 
9. tabula Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem 

  

Reģistrēto noziedzīgo 
nodarījumu skaits uz 
10 000 iedzīvotājiem, 
2012. gadā 

Reģistrēto noziedzīgo 
nodarījumu skaits uz 
10 000 iedzīvotājiem, 
2014. gadā 

Noziedzīgo nodarījumu skaita 
izmaiņas 2012.-2014. gadā 

1 2 3 4 
LATVIJA 245 243 -1% 

Pierīgas reģions 183 175 -4% 

Pēc sociāli-ekonomiskās attīstības līdzīgie novadi 

Baldones novads 155 173 12% 

Ikšķiles novads 146 109 -25% 

Inčukalna novads 143 124 -13% 

Krimuldas novads 139 128 -8% 

Ropažu novads 120 86 -28% 

Kaimiņu novadi 

Iecavas novads 199 284 43% 

Ķeguma novads 203 124 -39% 

Ķekavas novads 197 138 -30% 

Olaines novads 211 161 -24% 

Vecumnieku novads 172 144 -16% 

Avots: CSP, 2014 
 
  

58 Centrālā statistikas pārvalde, datubāzes, 2014 
59 Centrālā statistikas pārvalde, datubāzes, 2014 
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Ekonomika 
 
Teritorijas ekonomiskās attīstības situācija raksturota pēc trīs rādītājiem: ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaits, piesaistīto ārvalstu tiešo investīciju apjoms un pašvaldības nodokļu 
ieņēmumi un izdevumi (iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 deklarēto iedzīvotāju, 
nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi uz 1 deklarēto iedzīvotāju, sociālo pabalstu izdevumi 
uz 1 deklarēto iedzīvotāju). 
 
Baldones novadā 2014. gadā reģistrēti 368 ekonomiski aktīvie uzņēmumi60, to skaits gada laikā 
(2013.-2014. gads) pieaudzis visstraujāk, salīdzinot ar citiem analizētajiem novadiem – par 14% 
(vidēji Pierīgā pieaugums bijis 8%, vidēji valstī pieaugums bijis 6%)61 (skatīt 10. tabulu).  
 
Izsakot uz 1000 iedzīvotājiem, uzņēmumu skaits 2014. gadā Baldones novadā bija 68. 
Salīdzinot ar Pierīgu, tas ir par 16% zemāks rādītājs, un salīdzinot ar valsti – par 23% zemāks 
rādītājs62. Starp novadiem augstāks uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem bijis Ikšķiles un 
Krimuldas novados, zemāks – Inčukalna novadā. Ropažu novadā rādītājs ir līdzīgs Baldones 
novadam63. 
 
10. tabula. Ekonomiski aktīvie uzņēmumi 

  

Ekonomiski 
aktīvie uzņēmumi 
2013. gadā 

Ekonomiski aktīvie 
uzņēmumi 2014. 
gadā 

Ekonomiski aktīvie 
uzņēmumi 2014. 
gadā uz 1000 iedz. 

Ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaita 
izmaiņas 2013.-2014. 

1 2 3 4 5 
LATVIJA 166653 176327 88 6% 

Pierīgas reģions 27709 29796 81 8% 

Pēc sociāli-ekonomiskās attīstības līdzīgie novadi 

Baldones novads 323 368 68 14% 

Ikšķiles novads 768 833 91 8% 

Inčukalna novads 410 430 55 5% 

Krimuldas novads 413 448 87 8% 

Ropažu novads 395 434 64 10% 

Kaimiņu novadi 

Iecavas novads 471 495 57 5% 

Ķeguma novads 397 415 74 5% 

Ķekavas novads 1889 2015 90 7% 

Olaines novads 990 1061 54 7% 

Vecumnieku novads 506 540 64 7% 

Avots: CSP, 2014 
 

Attiecībā uz budžetu Baldones novada budžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
2014. gadā veidoja 3,09 milj. EUR (salīdzinot ar 2011. gadu, tas ir par piektdaļu vairāk) (skatīt 
11. tabulu). Izsakot uz 1 deklarēto iedzīvotāju, tie ir 550 EUR. Līdzīgs un nedaudz zemāks 

60 Tirgus sektora uzņēmumi: pašnodarbinātās personas, individuālie komersanti, komercsabiedrības, zemnieku un zvejnieku 
saimniecības. Ārpus tirgus sektora uzņēmumi: komercsabiedrības, fondi, nodibinājumi un biedrības, valsts budžeta iestādes, 
pašvaldību budžeta iestādes. 
61 Centrālā statistikas pārvalde, datubāzes, 2014 
62 Centrālā statistikas pārvalde, datubāzes, 2014 
63 Centrālā statistikas pārvalde, datubāzes, 2014 

33 
 

                                                           



rādītājs bijis Ropažu un Inčukalna novados. Būtiski zemāki ieņēmumi bijuši Krimuldas novadā 
(467 EUR/1 iedz.), bet būtiski augstāki – Ikšķiles novadā (795 EUR / 1 iedz.)64. 
 
Attiecībā uz ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa Baldones novadā tie uz 1 deklarēto 
iedzīvotāju ir bijuši līdzīgi kā Ikšķiles un Krimuldas novadā. Visaugstākie nekustamā īpašuma 
nodokļa ieņēmumi bijuši Ropažu novadā, viszemākie – Inčukalna novadā65. 
 
Attiecībā uz sociālo pabalstu izdevumiem Baldones novadā uz 1 deklarēto iedzīvotāju tie ir 
nedaudz augstāki nekā Ikšķiles un Ropažu novadā, bet zemāki nekā Krimuldas un Inčukalna 
novadā66. 
 
11. tabula Pašvaldības IIN un NĪN ieņēmumi, sociālo pabalstu izdevumi 

  

Pašvaldības budžeta IIN 
ieņēmumi (EUR), 2014. g 
uz 1 dekl. iedz. 

Pašvaldības budžeta NĪN 
ieņēmumi 2014. g. (EUR) uz 
1 dekl. iedz. 

Pašvaldības budžeta 
sociālo pabalstu izdevumi 
2014. g. (EUR) uz 1 dekl. 
iedz. 

1 2 3 4 
LATVIJA n.d. n.d. n.d. 

Pierīgas reģions n.d. n.d. n.d. 

Pēc sociāli-ekonomiskās attīstības līdzīgie novadi 

Baldones novads 550,39 65,46 21,75 

Ikšķiles novads 795,51 64,04 16,05 

Inčukalna novads 534,00 60,66 46,39 

Krimuldas novads 466,80 67,79 24,81 

Ropažu novads 521,92 78,69 19,83 

Kaimiņu novadi 

Iecavas novads 490,71 60,73 35,63 

Ķeguma novads 501,21 64,52 17,85 

Ķekavas novads 780,36 119,34 62,36 

Olaines novads 580,91 73,24 62,57 

Vecumnieku novads 414,13 58,60 31,54 

Avots: RAIM (VK, 2014) 
 

Vērtējot piesaistīto ārvalstu tiešo investīciju apjomu 2014. gadā, Baldones novadā investīciju 
apjoms uz 1 iedzīvotāju bijis 0,73 EUR, kas ir otrs zemākais rādītājs aiz Krimuldas novada67 
(skatīt 12. tabulu).  
 
Vērtējot vidējos ieguldījumus uz 1 iedzīvotāju laika periodā no 2012. līdz 2014. gadam, tiešo 
investīciju apjoms uz 1 iedzīvotāju Baldones novadā bijis būtiski zemāks nekā citos analizētajos 
novados (0,50 EUR). Gan 2014. gadā, gan periodā 2012.-2014. gads augstākais ārvalstu tiešo 
investīciju apjoms uz 1 iedzīvotāju bijis Inčukalna novadā, savukārt, piemēram, Ikšķiles novadā 
tas bijis otrais zemākais aiz Baldones novada. 
 
  

64 RAIM datubāze (VK, 2014) 
65 RAIM datubāze (VK, 2014) 
66 RAIM datubāze (VK, 2014) 
67 RAIM datubāze (UR, 2014) 
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12. tabula. Ārvalstu tiešo investīciju ieguldījumi 

  

Ārvalstu tiešo investīciju 
ieguldījumu kopsumma, 
EUR 2014. gadā 

Ārvalstu tiešo investīciju 
ieguldījumu kopsumma, 
EUR 2014. gadā uz 1 iedz. 

Ārvalstu tiešo investīciju 
ieguldījumu kopsumma, 
EUR 2012.-2014. gadā uz 1 
iedz. 

1 2 3 4 
LATVIJA n.d. n.d. n.d. 

Pierīgas reģions n.d. n.d. n.d. 

Pēc sociāli-ekonomiskās attīstības līdzīgie novadi 

Baldones novads 3935,70 0,73 0,50 

Ikšķiles novads 28 501,97 3,11 2,31 

Inčukalna novads 3 645 792,07 470,55 168,38 

Krimuldas novads 2000,00 0,39 3,26 

Ropažu novads 91 354,49 13,54 6,35 

Kaimiņu novadi 

Iecavas novads 9 960 825,95 1 137,60 418,53 

Ķeguma novads 6 089,09 1,09 0,54 

Ķekavas novads 39 420 558,18 1 764,97 1057,14 

Olaines novads 6 784 752,25 344,05 686,71 

Vecumnieku novads 6 183,97 0,73 6,31 

Avots: RAIM (UR, 2014) 
 
Novada vide 
 
Baldones novadā lielu īpatsvaru no teritorijas veido meži – 61%, lauksaimniecības teritorijas 
aizņem 28% no novada platības (skatīt 13. tabulu). Augstāks mežu īpatsvars starp 
salīdzinātajiem novadiem ir Inčukalna un Ropažu novados (attiecīgi 64% un 68%). Taču šajos 
novados ir mazāks lauksaimniecības zemju īpatsvars – 15-20%. Salīdzinot ar Baldones novadu, 
mazāks mežu īpatsvars, bet attiecīgi augstāks lauksaimniecības zemju īpatsvars ir Krimuldas un 
Ikšķiles novados (tur meži veido 45-46% no teritorijas, lauksaimniecības zemes veido 34-
36%)68.  
 
13. tabula. Lauksaimniecības teritoriju un mežu īpatsvars 

  

Lauksaimniecības teritoriju 
īpatsvars, 2015. gadā (sākumā) 

Mežu īpatsvars, 2015. gadā 
(sākumā) 

LATVIJA 37% 47% 

Pierīgas reģions n.d. n.d. 

Pēc sociāli-ekonomiskās attīstības līdzīgie novadi 

Baldones novads 28% 61% 

Ikšķiles novads 34% 46% 

Inčukalna novads 15% 64% 

Krimuldas novads 36% 45% 

Ropažu novads 20% 68% 

Kaimiņu novadi 

Iecavas novads 45% 43% 

68 Valsts zemes dienests, 2014.01.01 
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Lauksaimniecības teritoriju 
īpatsvars, 2015. gadā (sākumā) 

Mežu īpatsvars, 2015. gadā 
(sākumā) 

Ķeguma novads 27% 60% 

Ķekavas novads 25% 55% 

Olaines novads 15% 61% 

Vecumnieku novads 34% 54% 

Avots: VZD, 2015.01.01 
 

Baldones novadā atrodas valsts un reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objekts – 
bīstamo atkritumu glabātava “Radons”. Pārējos novados ir šādi valsts un reģionālas nozīmes 
paaugstinātas bīstamības objekti: 

• Krimuldas novadā ir viens objekts: A/S „Latvijas Gāze”, filiāle Inčukalna pazemes gāzes 
krātuve”; 

• Inčukalna novadā ir viens objekts – SIA „Bestoil”, naftas bāze „Meža miers”69. 
• No kaimiņu novadiem valsts un reģionālas nozīmes bīstamie objekti atrodas  

o Iecavas novadā (Grienvaldes HES),  
o Ķeguma novadā (Ķeguma HES),  
o Olaines novadā (SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS””, SIA „LUKoil Baltija R”, 

Olaines naftas bāze un A/s „Olainfarm”). 
 

Attiecībā uz piesārņotām teritorijām, pēc LVĢMC publicētajiem datiem uz 2016. gada februāri, 
aplūkotajos novados ir šādas piesārņotās vietas: 
 

• Baldones novadā – Baldones sadzīves atkritumu izgāztuve (80257/1405),  
• Inčukalna novadā – Dienvidu gudrona dīķis (80648/1474), A/S "Virši - A", Inčukalna pag. 

(80648/1402), naftas bāze "Vangaži" (80648/1401), Ziemeļu gudrona dīķis 
(80648/1400), 

• Krimuldas novadā – Siguldas sadzīves atkritumu izgāztuve (80688/1910),  
• Ropažu novadā – Ropažu mehāniskās darbnīcas, DUS "Nivals" (80848/1933), Ropažu 

sadzīves atkritumu izgāztuve (80848/1909)70. 
• Ikšķiles novadā – SIA "OVI" DUS (74948/3922), SIA "Šleins" DUS (74948/3640), bijusī 

sadzīves atkritumu izgāztuve "Luņģe" (74257/3636),  
• no kaimiņu novadiem piesārņotas teritorijas ir: 

o Olaines novadā – SIA "Biolar" ražošanas atkritumu izgāztuve (80808/3672), 
Olaines sadzīves atkritumu izgāztuve (80808/1430), "Lukoil-Baltija R" naftas 
bāze (80808/1542), Ekolauks (80808/1539); 

o Ķekavas novadā – SIA "Tilpums" DUS, automazgātava (80708/1481), DUS 
"Mellupe" (80708/1479),  

o Iecavas novadā – SIA "Zemnieks" DUS (40648/1974), izgāztuve "Grantiņi" 
(40648/1965). 

  

69 Valsts un reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objektu saraksts, 2009, http://www.iem. 
gov.lv/lat/aktualitates/arhivs/2009/?doc=17287  
70 LVĢMC, http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/  
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2.7. Regresijas analīzes rezultāti  
 
Regresijas analīzes ietvaros tika noteikti nozīmīgākie faktori, kas ietekmē sociāli-ekonomisko 
attīstību, un to būtiskums (koeficients, kādā mērā mainās iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem, ja mainās kāds no ietekmējošajiem faktoriem). Balstoties uz 
iegūto regresijas analīzes vienādojumu, aprēķināti pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumi Baldones un līdzīgajiem novadiem, par pamatu ņemot faktiskās mainīgo vērtības 
laika periodā no 2012. līdz 2014. gadam. Iegūtais rezultāts tiek salīdzināts ar faktiskajiem 
ieņēmumiem attiecīgajā gadā, lai salīdzinātu modeļa prognozējamās tendences ar faktiskajām.  
Rezultāti apkopoti 14. tabulā. Tabulas kolonnās no Nr. 2 līdz Nr. 8 aprēķinātās vērtības norāda 
uz to, kādā apjomā katrs mainīgais ietekmē pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumus uz 1000 iedzīvotājiem. Katra rādītāja ietekme ir izteikta naudiskā izteiksmē (euro), 
kas tika aprēķināta pēc šāda principa: regresijas rezultātā iegūtais mainīgā koeficients reizināts 
ar faktisko mainīgā rādītāju (piemēram, neto vidējās darba algas koeficients ir 657,37, neto 
vidējā darba alga Baldones novadā 2014.gadā bija 426 EUR, naudiskā izteiksmē aprēķināta šī 
mainīgā ietekme ir 657,37*426=280039,62 EUR). Kolonnā Nr. 9 ir norādīta kopsumma, kas 
veidojas no kolonnu Nr. 2 līdz Nr. 8 vērtībām un atspoguļo, kādiem būtu bijis jābūt pašvaldības 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem uz 1000 iedzīvotājiem pēc regresijas analīzes 
modeļa, savukārt kolonnā Nr. 10 ir reālie pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumiem uz 1000 iedzīvotājiem.
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14. tabula. Regresijas vienādojuma aprēķini 

Novads/ 
Gads Konstante 

DPIEAUG 
(dabiskais 
pieaugums) 

VIDALGA 
(neto 
vidējā 
darba 
alga) 

LAIKS 
(ceļā 
pavadāmais 
laiks līdz 
Rīgai) 

UZNEMUMI 
(ekonomiski 
aktīvo 
uzņēmumu 
skaits) 

IEDZIV 
(iedzīvotāju 
skaits gada 
sākumā) 

BEZDLIM 
(bezdarba 
līmenis) 

IIN 
(pašvaldības 
ieņēmumi uz 
1000 
iedzīvotājiem 
no 
iedzīvotāju 
ienākuma 
nodokļa) 
aprēķinātais 

IIN  
(pašvaldības 
ieņēmumi uz 
1000 
iedzīvotājiem 
no 
iedzīvotāju 
ienākuma 
nodokļa) 
faktiskais 

Starpība 
starp 
aprēķināto 
un 
faktisko 

 mainīgo vērtības izteiktas naudiskā izteiksmē (EUR) EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2014. gads 

Vidējais 
rādītājs 
(visi 
novadi) 176849,53 23099,52 262980,87 -43455,73 90262,78 -125663,02 -58274,42 325799,53 416335,27 -90535,74 

Baldones 
novads 176849,53 3840,32 280039,62 -15855,52 84305,48 -61156,48 -16249,6 451773,35 550385,52 -98612,17 

Ikšķiles 
novads 176849,53 -23521,96 370099,31 -14308,64 182805,25 -100433,28 -17370,26 574119,95 795512,84 

-
221392,89 

Inčukalna 
novads 176849,53 13921,16 404282,55 -20109,44 107962,63 -90358,4 -34180,19 558367,84 533999,64 24368,20 

Krimuldas 
novads 176849,53 960,08 306334,42 -19336 80434,31 -60133,76 -32499,2 452609,38 466801,34 -14191,96 

Ropažu 
novads 176849,53 13921,16 376673,01 -19336 109683,15 -76083,84 -16249,6 565457,41 521917,63 43539,78 

2013. gads 

Vidējais 
rādītājs 176849,53 19604,83 278297,59 -43455,73 97579,29 -106416,41 -49869,46 372589,65 390052,67 -17463,02 



Novads/ 
Gads Konstante 

DPIEAUG 
(dabiskais 
pieaugums) 

VIDALGA 
(neto 
vidējā 
darba 
alga) 

LAIKS 
(ceļā 
pavadāmais 
laiks līdz 
Rīgai) 

UZNEMUMI 
(ekonomiski 
aktīvo 
uzņēmumu 
skaits) 

IEDZIV 
(iedzīvotāju 
skaits gada 
sākumā) 

BEZDLIM 
(bezdarba 
līmenis) 

IIN 
(pašvaldības 
ieņēmumi uz 
1000 
iedzīvotājiem 
no 
iedzīvotāju 
ienākuma 
nodokļa) 
aprēķinātais 

IIN  
(pašvaldības 
ieņēmumi uz 
1000 
iedzīvotājiem 
no 
iedzīvotāju 
ienākuma 
nodokļa) 
faktiskais 

Starpība 
starp 
aprēķināto 
un 
faktisko 

 mainīgo vērtības izteiktas naudiskā izteiksmē (EUR) EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(visi 
novadi) 

Baldones 
novads 176849,53 15361,28 246513,75 -15855,52 73552,23 -62026,88 -15689,27 418705,12 511562,54 -92857,42 

Ikšķiles 
novads 176849,53 -16801,4 329999,74 -14308,64 161728,88 -98877,44 -19611,59 518979,09 768451,87 

-
249472,78 

Inčukalna 
novads 176849,53 1440,12 341832,4 -20109,44 105811,98 -91631,36 -37542,18 476651,05 509717,45 -33066,40 

Krimuldas 
novads 176849,53 1440,12 278067,51 -19336 73982,36 -61025,92 -31938,87 418038,73 444597,65 -26558,92 

Ropažu 
novads 176849,53 10560,88 336573,44 -19336 105811,98 -77704,96 -16249,6 516505,27 477686,94 38818,33 

2012. gads 

Vidējais 
rādītājs 
(visi 
novadi) 176849,53 17670,27 300759,92 -43455,73 105016,24 -104570,40 -46507,47 405762,36 297621,91 108140,45 

Baldones 
novads 176849,53 5280,44 268206,96 -15855,52 67100,28 -75670,4 -17370,26 408541,03 387445,69 21095,34 
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Novads/ 
Gads Konstante 

DPIEAUG 
(dabiskais 
pieaugums) 

VIDALGA 
(neto 
vidējā 
darba 
alga) 

LAIKS 
(ceļā 
pavadāmais 
laiks līdz 
Rīgai) 

UZNEMUMI 
(ekonomiski 
aktīvo 
uzņēmumu 
skaits) 

IEDZIV 
(iedzīvotāju 
skaits gada 
sākumā) 

BEZDLIM 
(bezdarba 
līmenis) 

IIN 
(pašvaldības 
ieņēmumi uz 
1000 
iedzīvotājiem 
no 
iedzīvotāju 
ienākuma 
nodokļa) 
aprēķinātais 

IIN  
(pašvaldības 
ieņēmumi uz 
1000 
iedzīvotājiem 
no 
iedzīvotāju 
ienākuma 
nodokļa) 
faktiskais 

Starpība 
starp 
aprēķināto 
un 
faktisko 

 mainīgo vērtības izteiktas naudiskā izteiksmē (EUR) EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ikšķiles 
novads 176849,53 -13921,16 314222,86 -14308,64 147964,72 -118341,76 -19051,25 473414,3 572936,41 -99522,11 

Inčukalna 
novads 176849,53 12961,08 342489,77 -20109,44 99790,16 -108092,8 -44826,48 459061,82 388071,83 70989,99 

Krimuldas 
novads 176849,53 -2880,24 257689,04 -19336 67530,41 -72134,4 -36981,85 370736,49 352621,16 18115,33 

Ropažu 
novads 176849,53 -960,08 308963,9 -19336 102370,94 -90532,48 -26335,56 451020,25 388659,34 62360,91 
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Vērtējot veiktos aprēķinus par 2014. gadu (15. tabulas 9. un 10.kolonna), secināms, ka faktiskie 
pašvaldības budžeta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem Baldones, 
Ikšķiles un Krimuldas novadam ir labāki nekā modeļa aprēķinātie, savukārt zemāki rādītāji, 
nekā to paredz modelis, ir Inčukalna un Ropažu novadam. 2013. gada aprēķini uzrāda, ka 
Ropažu novadam pēc modeļa paredzamie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir lielāki 
nekā faktiskie, savukārt 2012. gadā Ikšķiles novada faktiski rezultāti ir labāki, kamēr pārējiem 
novadiem atbilstoši modelim būtu bijis jābūt augstākiem rādītājiem. 
 
Aplūkojot novada attīstības tendences atbilstoši regresijas modelim, visu salīdzināmo novadu 
aprēķinātie pašvaldības budžeta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1000 
iedzīvotājiem 2014. un 2013. gadā pārsniedz vidējos aprēķinātos pašvaldības budžeta 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus uz 1000 iedzīvotājiem, ņemot vērā visu novadu 
datus, savukārt 2012. gadā zemāka aprēķinātā vērtība par vidējo ir Krimuldas novadā. 
Baldones novada rādītājs ir tuvu vidējam.  
 
Pēc regresijas modeļa aprēķinātajiem datiem Baldones novada pašvaldības budžeta iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumu uz 1000 iedzīvotājiem rādītājs ir zemākais vai otrais zemākais no 
salīdzināmajiem novadiem, savukārt, salīdzinot faktiskos pašvaldības budžeta iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumu uz 1000 iedzīvotājiem rādītājus, 2014. un 2013. gadā Baldones 
novadam ir otrais augstākais rādītājs no salīdzinātajiem novadiem (2012. gada rādītājs ir otrais 
zemākais). Labākos rādītājus gan pēc modeļa aprēķiniem, gan pēc faktiskajiem rādītājiem 
sasniedz Ikšķiles novads, kurš atbilstoši novada vīzijai ir kļuvis par prestižu dzīvesvietu Rīgas 
pilsētas tuvumā71, radot pievilcīgus apstākļos jaunu iedzīvotāju piesaistei un novada attīstībai. 
 
Atbilstoši iegūtajam modelim, lai uzlabotu novada sociāli-ekonomisko attīstību caur iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumiem, būtiski būtu piesaistīt novadam iedzīvotājus ar augstiem 
ienākumiem, saglabāt zemu bezdarba līmeni, attīstīt uzņēmējdarbības vidi, kā rezultātā 
palielinātu novada pievilcību jaunajiem komersantiem. 
 
Balstoties uz Baldones novada datiem par 2014. gadu, tika aprēķināts, kā mainās atkarīgais 
mainīgais (pašvaldības budžeta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1000 
iedzīvotājiem), ja izmainās viens no neatkarīgajiem mainīgajiem, pārējos saglabājot tādā pašā 
līmenī. Rezultāti apkopoti 15. tabulā. 
 
15. tabula. IIN izmaiņas 2014.gadā uz 1000 iedz., mainoties neatkarīgo mainīgo vērtībām, 
piemēram, par 10% 72 

N.p.k.  Mainīgais Rādītājs 
2014. 
gadā73 

Rādītāj
a 
izmaiņa
s 

Aprēķins 
2014 

Izmaiņas 
DPIEAUG 

Izmaiņas 
VIDALGA 

Izmaiņas 
LAIKS 

Izmaiņas 
UZNEMU
MI 

Izmaiņas 
IEDZIV 

Izmaiņas 
BEZDLIM 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Konstante 176849,5

3 
- 176849,53 176849,53 176849,53 176849,53 176849,5

3 
176849,53 176849,53 

71 Ikšķiles novada attīstības programma 2011.-2017. gadam. 
http://www.ikskile.lv/attachments/article/565/9101_IKSKILE_AP_22062011_vF_ARPIELIKUMIEM.pdf. 
72 Tabulas kolonnās no Nr. 5 līdz Nr. 10 (rindās no Nr. 1 līdz Nr. 8) norādītās vērtības ir euro, Katra mainīgā izmaiņas ir izteiktas 
naudiskā izteiksmē, lai novērtētu prognozējamo pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus uz 1000 iedzīvotājiem. 
73 Tabulas kolonnās Nr. 3 un Nr. 4 norādītās vērtības izteiktas šādās vienībās: konstante – euro, DPIEAUG – iedzīvotāju skaits, 
VIDALGA – euro, LAIKS – minūtes, UZNEMUMI – uzņēmumu skaits, IEDZIV – iedzīvotāju skaits, BEZDLIM – procenti, IIN – euro. 

                                                           



N.p.k.  Mainīgais Rādītājs 
2014. 
gadā73 

Rādītāj
a 
izmaiņa
s 

Aprēķins 
2014 

Izmaiņas 
DPIEAUG 

Izmaiņas 
VIDALGA 

Izmaiņas 
LAIKS 

Izmaiņas 
UZNEMU
MI 

Izmaiņas 
IEDZIV 

Izmaiņas 
BEZDLIM 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
2. DPIEAUG 

(dabiskais 
pieaugums) 

-8 -9 3840,32 4320,36 3840,32 3840,32 3840,32 3840,32 3840,32 

3. VIDALGA 
(neto vidējā 
darba alga) 

426 469 280039,62 280039,62 308306,53 280039,62 280039,6
2 

280039,62 280039,62 

4. LAIKS 
(ceļā 
pavadāmais 
laiks līdz 
Rīgai) 

41 37 -15855,52 -15855,52 -15855,52 -14308,64 -15855,52 -15855,52 -15855,52 

5. UZNEMUMI 
(ekonomiski 
aktīvo 
uzņēmumu 
skaits) 

196 216 84305,48 84305,48 84305,48 84305,48 92908,08 84305,48 84305,48 

6. IEDZIV 
(iedzīvotāju 
skaits gada 
sākumā) 

5621 6183 -61156,48 -61156,48 -61156,48 -61156,48 -61156,48 -67271,04 -61156,48 

7. BEZDLIM 
(bezdarba 
līmenis) 

2,9 3,2 -16249,60 -16249,60 -16249,60 -16249,60 -16249,60 -16249,60 -17930,59 

8. IIN 
(pašvaldības 
budžeta 
iedzīvotāju 
ienākuma 
nodokļa 
ieņēmumi uz 
1000 
iedzīvotājiem
) 

  451773,35 452253,39 480040,26 453320,35 460375,9
5 

445658,79 450092,39 

9. Starpība ar 
2014. gada 
aprēķina 
vērtību 

   0,11% 6,26% 0,34% 1,90% -1,35% -0,37% 

 
Atbilstoši aprēķiniem būtiskākās izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos rada 
izmaiņas mainīgajā “neto vidējā darba alga” un “ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits”. 
Rādītājiem uzlabojoties, palielināsies pašvaldības budžeta iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem, savukārt, ja rādītāji pasliktinās, arī pašvaldības budžeta 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu uz 1000 iedzīvotājiem rādītājs samazinās. Tāpat arī 
mainīgais iedzīvotāju skaits pie straujākām iedzīvotāju skaita izmaiņām var būtiski ietekmēt 
atkarīgo mainīgo. Lai arī mainīgā “bezdarba līmenis” koeficients ir liels, izmaiņas ir būtiskas 
tikai tajā situācijā, ja bezdarba līmenis ir augsts un tas tiek samazināts, vai arī no zema 
bezdarba līmeņa pieaug līdz augstam. 
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2.8. Nekustamā īpašuma tirgus situācija 
 
Jaunbūvējamo ēku statistika 
 
Nodaļā sniegts ieskats NĪ tirgus situācijas attīstībā Baldones novadā. NĪ tirgus situācijas 
salīdzinājumam tika izvēlēti pēc sociāli ekonomiskās attīstības līdzīgākie novadi – Inčukalna, 
Krimuldas, Ropažu un Ikšķiles novadi74. 
 
Pēc CSP datiem par laika periodu no 2010. līdz 2014. gadam izdoto būvatļauju skaits Baldones 
novadā viena dzīvokļa mājām (jaunbūvēm) ir pieaudzis par 183%, kas ir būtiski augstāks 
rādītājs nekā citos līdzīgajos novados (starp pārējiem novadiem augstākais pieaugums bijis 
Krimuldas novadā –100%). Salīdzinājumam – Pierīgas reģionā izdoto būvatļauju pieaugums 
bijis vidēji 46%.75  
 
Savukārt, analizējot ekspluatācijā pieņemto jaunuzbūvēto viena dzīvokļa māju skaitu, Baldones 
novadā 2010.-2014. gadā piedzīvots ekspluatācijā pieņemto ēku skaita kritums (par 61%), kas 
ir negatīvākais rādītājs starp visiem analizētajiem novadiem (skatīt 16. tabulu). Kopumā arī 
pārējos novados ekspluatācijā pieņemto ēku skaits ir samazinājies, taču vidēji Pierīgā tas palicis 
nemainīgs. Izņēmums ir Ropažu novads, kur ekspluatācijā pieņemto ēku skaits pieaudzis trīs 
reizes.  
 
16. tabula. Ekspluatācijā pieņemto jaunuzbūvēto viena dzīvokļa māju skaits 
 Ekspluatācijā pieņemto 

jaunuzbūvēto viena 
dzīvokļa māju skaits 
statistiskajos reģionos, 
republikas pilsētās un 
novados 2010 

Ekspluatācijā pieņemto 
jaunuzbūvēto viena dzīvokļa 
māju skaits statistiskajos 
reģionos, republikas pilsētās 
un novados 2014 

Ekspluatācijā pieņemto 
jaunuzbūvēto viena 
dzīvokļa māju skaita 
izmaiņas 2010.-2014 

1 2 3 4 
Pierīgas reģions 830 831 0% 

Pēc sociāli-ekonomiskās attīstības līdzīgie novadi 

Baldones novads 28 11 -61% 

Ikšķiles novads 55 42 -24% 

Inčukalna novads 15 8 -47% 

Krimuldas novads 8 6 -25% 

Ropažu novads 4 13 225% 

Avots: CSP, 2014 
 

NĪ sludinājumu statistika 
 
Vērtējot privātmāju sludinājumu piedāvājumu portālā www.ss.lv un www.latio.lv, Baldones 
novadā uz 2016. gada sākumu tirgū tika piedāvāts 21 NĪ, vidējā privātmājas platība bija 185 m2. 
Privātmāju piedāvājums pēc skaita Baldones novadā bija lielāks nekā Krimuldas un Inčukalna 
novadā, taču mazāks nekā Ropažu un Ikšķiles novadā. Īpaši daudz piedāvājumu privātmājām 

74 Izvērtējuma veikšanai sākotnēji tika pieprasīti dati no Zemesgrāmatas un no NĪ kompānijas, kas veic tirgus izvērtējumus (par NĪ 
skaitu teritorijā, tā cenu, platību, kadastra vērtību). Taču, ņemot vērā, ka saņemtie cenu piedāvājumi pārsniedza pētījuma budžeta 
iespējas, izvērtējums tiek balstīts uz publiski pieejamo informāciju – NĪ kompāniju sagatavotiem NĪ tirgus pārskatiem, CSP 
pieejamo statistiku par NĪ tirgus situāciju un uz statistiku par aktīvajiem sludinājumiem populārākajos interneta portālos (ss.lv, 
latio.lv) laika periodā no 2015. gada 21. decembra līdz 2016. gada 26. janvārim.  
75 CSP, datubāzes, 2014  
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bijuši Ikšķiles novadā (82), arī izsakot šo rādītāju uz 1000 iedzīvotājiem. Vismazākais privātmāju 
piedāvājums uz 1000 iedzīvotājiem bijis Krimuldas novadā.  
 
Vidējā pārdošanas cena sludinājumā Baldones novada privātmājām bijusi 512 EUR/m2. 
Salīdzinot ar citiem aplūkotajiem novadiem, privātmāju cena bijusi vidēji zemāka (Inčukalna 
novadā tā bijusi viszemākā – 463 EUR/m2)76.  
 
Vērtējot dzīvokļu piedāvājumu portālā www.ss.lv un www.latio.lv, tas Baldones novadā 2016. 
gada sākumā ir bijis salīdzinoši neliels un mazāks nekā privātmājām – pieci dzīvokļi izlikti 
pārdošanai77 un neviens – īrei. Aprēķinot uz 1000 iedzīvotājiem, novada rādītājs bija zemākais 
starp visiem salīdzinājumā iekļautajiem novadiem. Pārdošanā bija 2-3 istabu dzīvokļi, to vidējā 
cena bija 575 EUR/m2, kas ir par 60 EUR/m2 augstāk nekā privātmājām. Vidējā pārdošanas 
cena par m2 pārējos novados bija zemāka nekā Baldones novadā (izņemot Ikšķiles novadu, kur 
vidējā cena par m2 bija 687 EUR/m2).  
 
NĪ piedāvājums sludinājumos kopumā Baldonē nav plašs, tomēr piedāvātie dzīvokļi ir labā 
stāvoklī. Pārējos salīdzinātajos novados dzīvokļu piedāvājums bija plašāks nekā Baldones 
novadā. Vislielākais piedāvājums bijis Ropažu novadā (22 sludinājumi), kas arī ir augstākais 
rādītājs uz 1000 iedzīvotājiem starp novadiem. Ropažu, Inčukalna un Ikšķiles novadā arī 
pretstatā Baldones novadam tiek piedāvāti dzīvokļi īrei. 
 
17. tabulā apkopota informācija par nekustamā īpašuma piedāvājumu Baldones un pēc sociāli-
ekonomiskās attīstības līdzīgajos novados. 
 
17. tabula. Nekustamā īpašuma piedāvājums divos portālā www.ss.lv un www.latio.lv, 
2015.12.21.-2016.01.26. 

  

Past. iedz. 
skaits 2015. 
gadā 

Mājas  Mājas uz 
1000 iedz. 

Vid. cena 
mājai EUR/ 
m2 

Dzīvokļi Dzīvokļi uz 
1000 iedz. 

Vid. cena 
dzīvoklim EUR/ 
m2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Baldones novads 5 435 21 3,86 512,40 5 0,92 575,13 

Ikšķiles novads 9 314 82 8,80 533,80 12 1,29 687,50 

Inčukalna novads 7 719 16 2,07 463,20 14 1,81 353,20 

Krimuldas novads 5 169 3 0,58 1611,70 6 1,16 416,00 

Ropažu novads 6 700 22 3,28 724,00 22 3,28 469,30 

Avots: NĪ sludinājumu datubāze www.ss.lv, www.latio.lv, laika periods 2015.12.21-
2016.01.12 
 

Pārdoto dzīvokļu īpašumu skaits 
 
NĪ tirgus izvērtējuma ietvaros tika pieprasīti dati no Zemesgrāmatas par pārdotajiem 
īpašumiem laika periodā no 2006. līdz 2015.gadam Baldones novadā un pārējos pēc sociāli-
ekonomiskās attīstības līdzīgajos novados.  
 

76 Statistika balstīta uz aktīvajiem sludinājumiem portālos ww.ss.lv un www.latio.lv 
77 Trīs no pieciem dzīvokļiem pārdošanā Baldones novadā bijuši visu aplūkoto laika periodu 
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Analizējot saņemtos datus par Baldones novadu, tika secināts, ka liels īpatsvars darījumu bijuši 
par cenu, kas bijusi zemāka par 100 EUR par m2. Šāds novērojums bijis darījumos ar dažādiem 
īpašuma tipiem, īpaši bieži gadījumos, kad pārdota gan zeme, gan ēka. Piemēram, no visiem 
Baldones novadā pārdotajiem dzīvokļa īpašumiem 27% gadījumos darījuma summa/m2 bijusi 
zemāka par 100 EUR (skatīt 1.attēlu). No šiem 27% jeb  49 darījumiem (2006.-2015.gadā), 11 
darījumi, piemēram, bijuši zem 10 EUR/m2.  
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1. attēls. Dzīvokļa īpašumu darījumu skaits Baldones novadā, kuru vērtība bijusi mazāka 
nekā 100EUR/m2 
Avots: Zemesgrāmata 
 
Līdzīgs darījumu zem 100 EUR/m2 īpatsvars bijis Inčukalna novadā un Ropažu novadā (attiecīgi 
28% un 27%). Viszemākais šādu darījumu īpatsvars bijis Ikšķiles novadā (13%), savukārt 
visaugstākais – Krimuldas novadā (50%).  

 
Līdz ar to turpinājumā, lai salīdzinātu pārdotos īpašumus starp novadiem, analīze tika veikta 
tikai par pārdotajiem dzīvokļa īpašumiem, kuru cena ir lielāka par 100 EUR/m2. 
 
Pēc Zemesgrāmatas datiem (par dzīvokļiem, kuru pārdošanas cena bijusi lielāka par 100 
EUR/m2), darījumu skaits ar dzīvokļiem būtiski samazinājās pēc 2007.gada. Laika posmā no 
2006. līdz 2015.gadam viszemākais vidējais darījumu skaits gadā bijis Baldones novadā (8,5 
darījumi) un Krimuldas novadā (9,1 darījums). Augstākais darījumu skaits vidēji gadā bijis 
Ikšķiles novadā (23,7 darījumi) un Inčukalna novadā (13,2 darījumi). 
 

 
2. attēls. Dzīvokļa īpašumu (kuru vērtība ir augstāka par 100 EUR/m2) darījumu skaits 
Avots: Zemesgrāmata 
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Izsakot rādītāju uz 1000 iedzīvotājiem, 2015.gadā augstākais pārdoto dzīvokļa īpašumu skaits 
bijis Ropažu novadā (5,67) un Ikšķiles novadā (3,22). Baldones novadā pārdoto dzīvokļu skaits 
uz 1000 iedzīvotājiem bijis viszemākais (1,29), līdzīgi kā novērojams arī publicēto sludinājumu 
statistikā. 
 
Viena pārdotā dzīvokļa vidējā platība (2006.-2015.gadā) visaugstākā bijusi Ikšķiles novadā (65,4 
m2). Baldones novadā reģistrēts otrs augstākais rādītājs (58,9 m2). Mazākā viena dzīvokļa 
vidējā platība bijusi Krimuldas novadā un Ropažu novadā (53,0-53,3 m2 robežās). 
 

 
3. attēls. Pārdoto dzīvokļa īpašumu (kuru vērtība ir augstāka par 100 EUR / m2) vidējā platība 
m2 
Avots: Zemesgrāmata 
 
Attiecībā uz dzīvokļa cenu par vienu vienību (m2) vidēji 2006.-2015.gadā, visaugstākā tā bijusi 
Ikšķiles novadā (362 EUR/m2) un Ropažu novadā (304 EUR/m2). Zemākā cena novērota 
Inčukalna novadā (269 EUR/m2) un Krimuldas novadā (279 EUR/m2). Baldones novadā tā bijusi 
vidēja (288 EUR/m2). Kopumā līdzīga tendence par dārgākajiem/lētākajiem darījumiem 
novados novērojama arī no sludinājumiem apkopotajā informācijā (17.tabula). Taču atšķirībā 
no sludinājumiem, Zemesgrāmatas datos par pārdotajiem īpašumiem dzīvokļiem vidējā cena 
par m2 bijusi divas reizes zemāka. Tas var būt skaidrojams gan ar pārdevēja rīcību, pazeminot 
sākotnējo cenu, lai ieinteresētu Pircēju, gan iespējamu nodokļu sloga samazināšanu no 
darījumiem ar NĪ, gan, iespējams, īpašuma tiesību nostiprināšanu kādam ģimenes loceklim (no 
administratīvā viedokļa var būt ērtāks process nekā mantošana, kā arī potenciāli samazina 
nodokļu slogu). 
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4. attēls. Pārdoto dzīvokļa īpašumu (kuru vērtība ir augstāka par 100 EUR / m2) darījumu 
vidējā cena EUR/m2 

Avots: Zemesgrāmata 
 
Attiecībā uz NĪ cenu, pēdējo desmit gadu laikā Latvijā kopumā piedzīvotas straujas mājokļu 
cenu svārstības. Pēc strauja cenu pieauguma laikā no 2005. līdz 2007. gadam sekoja straujš to 
samazinājums līdz 2010. gadam, mājokļu cenām krītot pat par 50% no to maksimālā līmeņa. 
Kopš 2010. gada NĪ cenas ir stabilizējušās ar tendenci nedaudz pieaugt. Arī analizēto novadu 
pārdoto NĪ darījumu summa norāda, ka 2014.-2015. gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 
ir pieaugusi dzīvokļa cena par m2. 
 
Neskatoties uz pozitīvo pēdējo gadu tendenci, 2014.-2015. gadā NĪ tirgū tika novērots cenu 
kritums. Mājokļu cenas valstī 2015. gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar 2014. gada attiecīgo 
laika periodu, samazinājās par 7,6%, kas ir straujākais kritums no visām Eiropas Savienības 
valstīm.78 Līdzīga tendence novērojama arī analizēto novadu statistikā, salīdzinot 2014. un 
2015. gada pārdoto dzīvokļu rādītājus. 
 
Pēdējo gadu laikā nozīmīgu lomu NĪ tirgū ieņēma nerezidentu pieprasījums, tāpēc līdz ar 
izmaiņām Imigrācijas likumā, 2015. gadā tas ir samazinājies, tāpat ietekmi uz piedāvājumu / 
pieprasījumu un cenām ir atstājuši banku kreditēšanas nosacījumi (īpaši 2014. gada beigās, kad 
aizdevumi mājokļu iegādei tika izsniegti nelielā skaitā)79. Saskaņā ar SEB bankas prognozēm, 
2016. gadā būs vērojama NĪ tirgus attīstība, ko ietekmēs kreditēšanas apjomu pieaugums. No 
Rīgas un Pierīgas reģiona bankas eksperti optimistiski raugās uz Rīgas un Ādažu, Berģu, 
Salaspils jauno ekonomiskās klases mājokļu tirgu80. 
 
NĪ tirgus pozitīvu attīstību atkal sācis uzrādīt 2015. gada nogalē. Pēc Latio veiktā mājokļa tirgus 
pārskata Rīgā un reģionos (2015. gada III ceturksnis)81, 2015. gada nogalē novērojama NĪ tirgus 

78 Latvijā ceturksnī straujākais mājokļu cenu samazinājums ES, 2016.01.20, 
http://www.lanida.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=7069:latvija-ceturksni-straujakais-majoklu-cenu-samazinajums-
es&Itemid=306&lang=lv  
79 Naudu dod klientiem, nevis nekustamajiem īpašumiem, 2016.02.22, http://www.varianti.lv/lv/articles/2833  
80 Naudu dod klientiem, nevis nekustamajiem īpašumiem, 2016.02.22, http://www.varianti.lv/lv/articles/2833  
81 Mājokļu tirgus pārskats Rīga un reģioni, III ceturksnis, http://latio.lv/lv/pakalpojumi/tirgus-analize/majoklu-tirgus/137/latio-
majoklu-tirgus-parskats-2015-q3-final.pdf  
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aktivizēšanās visos segmentos. Pēc apkopotās informācijas par NĪ tirgus situāciju Ogrē, kas ir 
tuvākā šajā pārskatā analizētā teritorija Baldones novadam, pieprasījumā dominē divu istabu 
dzīvokļi. Un pircēju interese par dzīvokļiem jaunajos projektos saglabājas zema82. Tas arī 
varētu būt viens no skaidrojumiem, kādēļ Baldones novadā aktīvi netiek attīstīti jauni projekti, 
jo nozīmīgākais NĪ izvēles faktors attiecībā uz dzīvokļiem vēl aizvien ir cena. 
 
  

82 Mājokļu tirgus pārskats Rīga un reģioni, III ceturksnis, http://latio.lv/lv/pakalpojumi/tirgus-analize/majoklu-tirgus/137/latio-
majoklu-tirgus-parskats-2015-q3-final.pdf  
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Secinājumi 
 
Balstoties uz veikto analīzi, tiek secināts: 
 

1. Baldones novada iedzīvotāju skaita samazināšanās tempi ir zemāki nekā Latvijā un pēc 
sociāli-ekonomiskās attīstības līdzīgajos novados83 un kaimiņu novados84. 
 

2. Baldones novadā bezdarba līmenis ir viens no zemākajiem starp analizētajiem 
novadiem un zemāks nekā vidēji Latvijā un Pierīgas reģionā. 

 
3. Baldones novadā ir būtiski zemāka neto vidējā darba alga salīdzinājumā ar Latviju un 

Pierīgas reģionu, kā arī laika periodā no 2011. gada līdz 2014. gadam nav novērojams 
darba algas pieaugums pretstatā valsts un reģiona tendencei. 

 
4. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem laika periodā no 2012. 

gada līdz 2014. gadam Baldones novadā ir pieaudzis (augstākais rādītājs starp 
līdzīgajiem novadiem, otrs augstākais rādītājs starp kaimiņu novadiem). 

 
5. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem ir zemāks nekā Latvijā un 

Pierīgas reģionā. 
 

6. Kopumā Baldones novada rādītāju attīstības tendence ir vērtējama kā laba, salīdzinot 
ar citiem pēc sociāli-ekonomiskās attīstības līdzīgajiem novadiem un kaimiņu 
novadiem.  Arī salīdzinot ar vidējiem rādītājiem Pierīgas reģionā, Baldones novads ir 
virs vidējā rādītāja. 

 
7. Baldones novadā ir zems dzīvokļu piedāvājums (gan dzīvokļa iegādei, gan dzīvokļa īrei), 

kā arī vidēji zemāks pārdoto dzīvokļu īpašumu skaits. Trešdaļu no dzīvokļa darījumiem 
veido tādi darījumi, kur cena par 1m2 ir zemāka par 100 EUR. Šāda tendence novērota 
arī citos novados. Kopumā īpašuma cena novadā ir vidēja, salīdzinot ar citiem 
līdzīgajiem novadiem. 

 
8. Regresijas analīzes rezultāti norāda, ka: 

 
a. Statistiski nozīmīgākie faktori, kas ietekmē pašvaldības budžeta iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa ieņēmumus uz 1 000 iedzīvotājiem, ir neto vidējā darba alga, 
ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits, bezdarba līmenis, ceļā pavadāmais laiks 
līdz Rīgai, dabiskais pieaugums un iedzīvotāju skaits. 
 

b. Neto vidējās darba algas un ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita izmaiņām ir 
būtiskākā ietekme uz pašvaldības budžeta iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumiem uz 1 000 iedzīvotājiem. 

 

83 Līdzīgie novadi – Ikšķiles novads, Inčukalna novads, Krimuldas novads, Ropažu novads. 
84 Kaimiņu novadi – Iecavas novads, Ķeguma novads, Ķekavas novads, Olaines novads, Vecumnieku novads. 
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c. Būtisks aspekts sociāli-ekonomiskās attīstības modelī ir atrašanās attālums līdz 
Rīgai (jo tālāk no Rīgas, jo zemāki ir pašvaldības budžeta iedzīvotāja ienākuma 
nodokļa ieņēmumi uz 1 000 iedzīvotājiem). 
 

9. Ņemot vērā regresijas analīzes rezultātus par statistiski nozīmīgo faktoru iespējamo 
ietekmi uz pašvaldības nodokļa ieņēmumiem (2015.gada salīdzināmajās cenās), ir 
aprēķināts, ka: 
 

a. pieaugot vidējai algai par 10% (t.i., no 426 EUR uz 469 EUR), pašvaldības IIN 
ieņēmumi novadā pieaugtu par aptuveni 150 tūkst. EUR gadā, 
 

b. pieaugot uzņēmumu skaitam par 10% (t.i., no 196 uz 216 uzņēmumiem), 
pašvaldības IIN novadā pieaugtu par aptuveni 50 tūkst. EUR gadā, 
 

c. samazinoties ceļā pavadāmajam laikam līdz Rīgas centram (t.i., ja sasniedzamība 
uzlabotos par 4 min), tad pašvaldības IIN novadā pieaugtu par aptuveni 8 tūkst. 
EUR gadā. 
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Ievads  
 
Pēc biedrības “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” pasūtījuma, SIA „AC 
Konsultācijas” ir veikusi Baldones novada iedzīvotāju aptauju, izstrādājusi aptaujas 
metodoloģiju un aptaujas anketu, veikusi rezultātu apstrādi.  
 
SIA “RAIT Latvija” pakalpojuma izpildes ietvaros veica tiešās intervijas respondentu 
dzīvesvietās.  
 
Ziņojums ir strukturēts četrās nodaļās. Pirmajā nodaļā ir raksturota aptaujas 
metodoloģija un sasniegtā izlase. Otrajā nodaļā ir raksturots aptaujas anketā 
iekļautais saturs, kas izstrādāts, balstoties uz veiktajiem pētījumiem šajā jomā. 
Trešajā nodaļā raksturots aptaujas lauka darbs un respondentu demogrāfiskais 
profils. Ceturtajā nodaļā ir veikta aptaujas rezultātu analīze. Piektajā nodaļā ir sniegti 
galvenie secinājumi un ieteikumi turpmākiem pētījumiem par dzīvesvietas izvēles 
faktoriem. 
 
 

1. Aptaujas metodoloģija un sasniegtā izlase 
 

Aptaujas mērķi 
 

 Noskaidrot, kādi faktori ietekmē Baldones novada iedzīvotāju dzīvesvietas 
izvēli un kā iedzīvotāji vērtē šo faktoru izpausmes Baldones novadā. 

 Noskaidrot, kādi ir novada iedzīvotāju veselību raksturojošie rādītāji.  
 
Aptaujas mērķa grupa. Baldones novada pastāvīgie iedzīvotāji1 vecumā 18-64 gadi2. 
Balstoties uz CSP datiem par pastāvīgajiem iedzīvotājiem novadā un Iedzīvotāju 
reģistra datiem par iedzīvotāju īpatsvaru vecumā 18-64 gadi, aprēķināts, ka mērķa 
grupas lielums jeb ģenerālkopuma lielums ir ~31903 iedzīvotāji. 
 
Pētījumu uzsākot, kā alternatīva tika apskatīta arī tāda ģenerālkopa, kas aptver 
novada iedzīvotājus, kuri uz dzīvi novadā pārcēlušies pēdējo desmit gadu laikā, t.i., 
pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Taču, ņemot vērā dažādus, t.sk. ierobežojošus 
faktorus, šī alternatīva netika izvēlēta (skatīt 1. ielikumu). 
 
1.ielikums 
Alternatīva Nr.2: novada iedzīvotāji, kuri uz dzīvi novadā pārcēlušies pēdējo 10 vai 15 
gadu laikā 
Priekšrocības 
- Sasniegta tiešā mērķa grupa – iedzīvotāji, kuri ir pārcēlušies uz dzīvi novadā pēdējo 
gadu laikā un kuri tādējādi visprecīzāk varētu izskaidrot pārcelšanās iemeslus un 
izvēli ietekmējošos faktorus. 

                                                
1 Iedzīvotāji, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir attiecīgā administratīvā teritorija. Par attiecīgās administratīvās teritorijas 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem uzskata personas, kuras pastāvīgajā dzīvesvietā ir dzīvojušas vismaz 12 mēnešu ilgu 
posmu, kā arī personas, kuras pastāvīgajā dzīvesvietā ir ieradušās ar nodomu tajā pavadīt vismaz vienu gadu. 
2 Pētījuma mērķis bija noskaidrot ekonomiski aktīvo iedzīvotāju viedokli, tādēļ mērķa grupas vecums tika ierobežots 
līdz 64 gadiem. Savukārt apakšējā robeža (18 gadi) izvēlēti, jo personai šajā vecumā iestājas pilngadība. 
3 Aprēķins veikts, balstoties uz to, ka Baldones novada pastāvīgo iedzīvotāju skaits (CSP) ir par 5,61% mazāks nekā 
novadā deklarēto iedzīvotāju skaits (PMLP). Līdz ar to mērķa grupas skaits aprēķināts pēc formulas = deklarēto 
personu skaits 18-64 gadi*94,39%  
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Ierobežojumi 
- Šādas mērķa grupas izvēle neļautu datus vispārināt uz visiem novada iedzīvotājiem 
konkrētajā vecuma posmā, bet tikai tiem, kuri uz novadu ir pārcēlušies nesen. Līdz ar 
to netiktu sasniegts mērķis attiecībā uz sabiedrības veselības rādītāju noskaidrošanu.  
- Nav pieejama precīza statistika, kas ļautu spriest par mērķa grupas patieso lielumu 
(ģenerālkopumu). Līdz ar to apgrūtinot arī precīzas izlases izveidi. Dati par deklarēto 
iedzīvotāju skaitu šādu informāciju neietver, jo nereti persona nedzīvo tajā vietā, 
kurā ir deklarēta. Turklāt jāņem vērā, ka dati par deklarētajām personām ietver arī 
tos iedzīvotājus, kas mainījuši deklarēto adresi novada administratīvajās robežās.  
 
Nedaudz vairāk par 40% mērķa grupas pārstāvju dzīvo Baldones pilsētā un nepilni 
60% - Baldones pagastā. Novads ir izteikti latvisks pēc iedzīvotāju etniskā sastāva 
(1.tabula). 
 
Tabula Nr.1. Baldones novada iedzīvotāju demogrāfiskais profils 

Rādītājs Vērtība Sasniegtā izlase
4
 

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits (CSP, 2015.g. sākumā) 5435 n/a 

Deklarēto iedzīvotāju skaits (Iedzīvotāju reģistrs, 2015.g. 
1.dec.) 

5758 n/a 

..no tiem dzīvesvietu deklarējuši pēdējo desmit gadu laikā ~44% n/a 

Deklarēto iedzīvotāju skaits vecumā 18 - 64 gadi  ~3540 n/a 

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits vecumā 18 - 64 gadi 
(pieņemot, ka to skaits ir par 5,61% mazāks nekā deklarēto 
skaits)  

~3190 n/a 

Dzimums (CSP, 2015.g. sākumā):  

Vīrieši 48% 51% 

Sievietes 52% 49% 

Vecuma grupas (CSP, 2015.g. sākumā):   

0–14 18% n/a 

15–24 13% n/a 

25–49 35% n/a 

50–64 18% n/a 

65+ 16% n/a 

Iedzīvotāju skaits administratīvajā teritorijā (CSP, 2015.g. sākumā):  

Baldones pilsēta 42% 49% 

Baldones pagasts 58% 51% 

Etniskais sastāvs (CSP, 2015.g. sākumā)  

Latvieši 85,3% n/a 

Krievi 8,3% n/a 

Citi 6,4% n/a 

 
Izlase. Pētījumā pielietota stratificēta nejaušā izlase. Stratifikācija veikta pēc 
teritorijas un attāluma no radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” (turpmāk – 
“Radons”) – balstoties uz iedzīvotāju skaitu adresēs. Lai noteiktu, kāds ir iedzīvotāju 
izvietojums teritorijās, izmantoti Iedzīvotāju reģistra dati, apkopojot informāciju uz 
2015.gada 1.decembri.  
 

                                                
4 n/a - nav attiecināms 
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Šāda izlase uzskatāma par reprezentatīvu, jo tā balstīta uz nejaušības principu – tas 
nozīmē, ka visiem mērķa grupas pārstāvjiem ir vienādas iespējas būt iekļautiem 
izlasē.  
 
Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem, Baldones novadā kopumā ir ~1600 unikālas adreses, 
kurās ir vismaz viena deklarēta persona vecumā 18 – 64 gadi. 
 
Rekomendētais sasniedzamais izlases apjoms pie 95% varbūtības un 5% kļūdas 
līmeņa (conf.level 95%, margin of error 5%) ir 343 respondenti. Pētījuma gaitā tika 
noteikts sasniedzamais izlases apjoms katrā no aptaujas teritorijām – zonām, lai 
nodrošinātu vienmērīgāku respondentu pārklājumu novada teritorijā (1.attēls). 
Teritoriju (zonu) sadalē kā galvenie nosacījumi izvirzīti: (a) attālums no atkritumu 
glabātavas “Radons”, (b) administratīvi teritoriālā robeža (novada kopējā robeža, 
Baldones pilsētas robeža, Baldones pagasta robeža). 
 
Pēc attāluma no atkritumu glabātavas “Radons”, lielākais skaits mērķa grupas 
pārstāvju (60%) dzīvo 2-5km no tās, kas skaidrojams ar to, ka šajā zonā atrodas arī 
Baldones pilsētas daļa. 
 

 
Attālums no 
“Radons” 

 
Skaits izlasē 

Aprēķinātais 
īpatsvars izlasē 

Sasniegtā izlase 

1-2 km ZONA A 9 3% 3% 

2-5 km ZONA B 13 4% 4% 
ZONA C 5 1% 1% 
ZONA D 16 5% 6% 
ZONA E 172 49% 49% 

5-10km ZONA F 77 22% 22% 
ZONA G 18 5% 6% 
ZONA H 34 10% 8% 

10 km < ZONA I 5 1% 1% 

Kopā  350 100% 100% 

1. attēls. Iedzīvotāji adresēs aptaujas teritorijā un zonās (pēc Iedzīvotāju reģistra 
datiem) 
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Mājsaimniecības tika atlasītas pēc nejaušības principa. Nejaušības princips tika 
nodrošināts, ievērojot soļa metodi: adreses katrā teritorijā (zonā) tika atlasītas ar soli 
5 (izvēloties uzrunāt katru piekto mājsaimniecību). Daudzdzīvokļu māju gadījumā 
šāds solis tika pielietots arī mājas ietvaros, atlasot katru piekto dzīvokli. 
 
Aptaujas metode. Kā pētījuma mērķim atbilstošākā aptaujas metode izvēlētas tiešās 
intervijas respondentu dzīvesvietās (PAPI – paper assisted personal interviews). 
Tiešās intervijas kā aptaujas metode uzskatāma par vienu no visprecīzākajām datu 
ieguves metodēm. Tā ļauj sasniegt visus iedzīvotājus (piem., tādus, kuriem nav 
piekļuve internetam vai telefonam, kuriem ir kustību ierobežojumi u.c.). Tiešās 
intervijas izslēdz pašizlases iespēju, nodrošina augstāku anketas aizpildes kvalitāti un 
datu ticamību. Kā šīs metodes vājās puses var minēt intervētāja klātbūtnes 
iespējamo ietekmi uz respondenta atbildēm, kā arī respondenta iespējamo 
nevēlēšanos atbildēt uz sensitīviem jautājumiem intervētāja klātbūtnē.  
Vienā mājsaimniecībā tika intervēts viens respondents. Respondenti mājsaimniecībā 
tika atlasīti pēc jaunākā vīrieša principa, kas paredz to, ka vispirms uz interviju tiek 
aicināts mājsaimniecībā esošais jaunākais vīrietis, tad vecākais. Ja vīrieša dzimuma 
respondenta mājsaimniecībā nav, uz interviju tiek aicināta sieviešu dzimuma 
pārstāve, priekšroku dodot gados jaunākai respondentei. Šāda respondentu atlases 
pieeja nodrošina mērķa grupai atbilstošāka demogrāfiskā profila sasniegšanu, ņemot 
vērā to, ka vecāka gadagājuma respondenti un sievietes mājsaimniecībās ir 
sastopamas biežāk, savukārt jaunāka gadagājuma respondenti vīrieši – retāk. 
 
 

2. Aptaujas anketas saturs 
 

Aptaujas anketa izstrādāta latviešu un krievu valodā, un tā ietver četras tematiskās 
sadaļas: 

 dzīvesvietas izvēle un raksturojums, 

 dzīvesveida paradumi un veselības rādītāji, 

 informētība par glabātavu “Radons”, 

 demogrāfiskie jautājumi. 
 
Aptaujas anketas izstrādes procesā pētnieki iepazinās ar iepriekš veiktiem 
pētījumiem par šo jomu – gan attiecībā uz metodoloģisko pieeju, gan anketas 
struktūru, gan secinājumiem. Kā nozīmīgāko aptaujas instrumentāriju, no kura tika 
izgūti un pielāgoti vairāki aptaujas jautājumi, minams Teksasas Universitātes 
pētījums par dzīvesvietas izvēli un pieprasījumu pēc transporta pakalpojumiem 
(Location choice and Transportation demand5). 
 
 2.ielikums 
Iepriekš veiktie pētījumi jomā 
 
Dzīvesvietas izvēle un piederība teritorijai ir pētīta joma gan Latvijas, gan 
starptautiskā mērogā. Kā datu ieguves veidi tiek izmantotas gan iedzīvotāju aptaujas, 
gan mājsaimniecību aptaujas, gan nekustamo īpašumu iegādājušo personu aptaujas, 
nekustamā tirgus analīze, intervijas ar nekustamo īpašumu mākleriem u.c. 
 

                                                
5 Pieejams: http://www.ce.utexas.edu/prof/kockelman/public_html/RecentMoverSurvey.htm  

http://www.ce.utexas.edu/prof/kockelman/public_html/RecentMoverSurvey.htm
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Kritēriju noteikšana tiek balstīta uz dažādiem pieņēmumiem: 
- Nodarbinātie izvēlas dzīvesvietu pēc iespējas tuvāk darba vietai. 
- Mājsaimniecības ar bērniem izvēlas vietas, kurās arī ir mājsaimniecības ar bērniem. 
- Jauni iedzīvotāji izvēlas vietas ar lielu iedzīvotāju blīvumu. 
- Mājsaimniecības izvairās no dzīvesvietas ar paaugstinātu trokšņu līmeni. 
 
Pētījumos secināts, ka dzīvesvietas izvēle ir saistīta ar cilvēka dzīves ciklu: precējusies 
/ neprecējusies persona, ģimene ar/bez bērniem, ģimene ar bērniem pusaudžu 
vecumā, pensijas vecuma personas. Tāpat izvēli ietekmē ienākumu līmenis, sociālais 
statuss, izglītības līmenis, mājsaimniecības izmērs un struktūra. 
 
Dzīvesvietu ietekmējošie faktori, pēc pētījumu rezultātiem, ir šādi:  
- dzīvesvietas veids (nekustamā īpašuma izmērs (kvadrātmetri, istabu skaits), cena 
(cena/ienākumu līmenis), veids (dzīvojamā māja, daudzdzīvokļu māja), ēkas vecums); 
- vide (zaļās zonas pieejamība, industriālās apbūves teritorijas apmērs, trokšņa 
līmenis, piesārņojuma līmenis, inženiertīklu pieejamība); 
- sociāli-ekonomiskie rādītāji (iedzīvotāju blīvums, bezdarba līmenis, noziedzības 
līmenis); 
- pakalpojumu pieejamība (attālums līdz skolai, sporta centru blīvums, lielveikalu 
skaits, attālums līdz reģionālajam centram); 
- attālums līdz iepriekšējai dzīvesvietai.6 
 
Piesaisti teritorijai emocionāli (vietā, kurā persona dzīvo) lielā mērā veido mājoklis, 
ģimenes un radinieku tuvums, apkārtne, droša un mierīga dzīves vide.7 
Rezultātu analīzē galvenokārt tiek izmantotas matemātiski statistiskās analīzes 
metodes (regresijas), lai novērtētu noteiktu faktoru ietekmi uz izvēli.  
 

 
3. Aptaujas lauka darbs un respondentu demogrāfiskais profils 
 
Aptauja norisinājās laika posmā no 2016. gada 5. februāra līdz 14. martam. Aptaujā 
sasniegtā izlase ir 352 Baldones novada pastāvīgie iedzīvotāji vecumā 18-64 gadi. Pēc 
vecuma lielākais respondentu īpatsvars ir vecumā 46-64 gadi (47%). Respondentu 
vidējais vecums ir 44 gadi. 
 

                                                
6 Montgomery, M., Curtis, C. Housing Mobility and Location Choice: 
A Review of the Literature, http://urbanet.curtin.edu.au/local/pdf/ARC_TOD_Working_Paper_2.pdf  
7 Latvija. Pārskats par tautas attīstību, 2010/2011. Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. Galv. red. Brigita 
Zepa un Evija Kļave. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts,  
http://www.biss.soc.lv/downloads/resources/tap/latvija_tap_2011.pdf  

http://urbanet.curtin.edu.au/local/pdf/ARC_TOD_Working_Paper_2.pdf
http://www.biss.soc.lv/downloads/resources/tap/latvija_tap_2011.pdf
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2. attēls. Respondentu vecums8 
 
Kopumā iedzīvotāju atsaucība aptaujā vērtējama kā laba. Taču aptaujas lauka darbu 
galvenokārt sarežģīja aptaujas veikšanas laiks – februāra un marta mēnesis, jo, 
ņemot vērā atkusni, vietējie ceļi vairākās vietās bija neizbraucami, kā rezultātā lauku 
teritorijās nebija iespējams sasniegt atsevišķas mājsaimniecības.  
 
Aptaujāto vidū 51% ir vīrieši un 49% – sievietes. Pēc nodarbošanās lielākā daļa 
aptaujāto ir darba ņēmēji vai pašnodarbinātas personas (70%). Personas bez darba ir 
13%. 49% no personām, kas strādā, norādījuši, ka viņu darbs raksturojams kā fiziski 
viegls, un 38% norādījuši, ka darbs ir fiziski smags, ar kaitīgiem darba faktoriem, 13% 
aptaujātie norādījuši atbildi “grūti pateikt”. 
 

 
3. attēls. Respondentu nodarbošanās 
 
Vidēji aptaujātajās mājsaimniecībās dzīvo 3,48 mājsaimniecības locekļi, kas ir 
augstāks rādītājs nekā vidējais mājsaimniecībā deklarēto skaits (2,20 deklarētie). 
Līdzīgs īpatsvars ir arī tādu mājsaimniecību, kur dzīvo divi mājsaimniecības locekļi 

                                                
8 Ar “n” apzīmēts respondentu skaits, kas atbildējis uz konkrēto jautājumu 
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(23%) un četri mājsaimniecības locekļi (24%). Tādas mājsaimniecības, kur dzīvo tikai 
viena persona, ir 5%. Zemais šādu mājsaimniecību īpatsvars skaidrojams ar to, ka 
aptaujā netika iekļautas personas, kuras ir vecākas par 64 gadiem (šajās 
mājsaimniecībās biežāk ir mazāks cilvēku skaits vai pat viens ģimenes loceklis). 
 

 
4. attēls. Mājsaimniecības locekļu skaits 
 
Attiecībā uz mājsaimniecības locekļu ienākumiem uz vienu tās locekli, 53% 
respondenti nezināja vai nevēlējās norādīt šādu informāciju. No tiem 47% 
aptaujātajiem, kuri sniedza atbildi uz šo jautājumu, visbiežāk pēc nodokļu nomaksas 
ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli ir 300 – 599 EUR. 
 

 
5. attēls. Neto ieņēmumi uz 1 mājsaimniecības locekli 
 
84% aptaujātie novada iedzīvotāji norādījuši, ka viņu deklarētā adrese sakrīt ar 
pastāvīgās dzīvesvietas adresi. 5% norādījuši, ka nav deklarēti savā pastāvīgajā 
dzīvesvietā, bet gan citviet Baldones novadā. Līdz ar to secināms, ka novada teritorijā 
kopumā ir deklarēti 89% no pastāvīgajiem iedzīvotājiem vecuma grupā 18-64 gadi. 
Biežāk novadā nav deklarēti tie aptaujātie, kuri uz novadu pārcēlušies dzīvot pēdējo 
gadu laikā.  
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6. attēls. Respondentu, kuri ir deklarēti Baldones novadā, īpatsvars (pēc laika, kad 
persona pārcēlusies dzīvot uz novadu) 
 

 
4. Aptaujas rezultātu analīze 

 
Šajā nodaļā veikta aptaujas rezultātu analīze. Analīzē nav ietverta iedzīvotāju 
veselības rādītāju analīze, jo dati padziļināti analizēti ziņojumā par novada 
iedzīvotāju veselības stāvokli. 
 
4.1. Dzīvesvietas izvēle – virzieni un pārcelšanās iemesli 
 
No visiem aptaujātajiem Baldones novada pastāvīgajiem iedzīvotājiem kopš 
dzimšanas novadā dzīvo 29%, un pēdējo desmit gadu laikā uz novadu pārcēlušies 
dzīvot ir 28% aptaujāto.  
 

 
7. attēls. Atbildes uz jautājumu “Kopš kura laika Jūs dzīvojat Baldones novadā?” 
 
Aptaujātie, kuri dzīvot uz novadu ir pārcēlušies pēdējo gadu laikā (pēdējie 15, pēdējie 
10 gadi), biežāk ir tieši gados jauni cilvēki (18 - 30 gadi) un ģimenes ar bērniem. 
Tādējādi secināms, ka novadā ir pievilcīga dzīves vide gados jauniem cilvēkiem. 
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8. attēls. Atbildes uz jautājumu “Kopš kura laika Jūs dzīvojat Baldones novadā?” 
(pēc tā, vai ir nepilngadīgi bērni) 
 
Lielākoties iedzīvotāji uz novadu pārcēlušies no Rīgas (45% no tiem, kuri ir 
pārcēlušies uz dzīvi novadā). No Pierīgas uz novadu pārcēlušies 22% aptaujāto. 
Kopumā novērojama tendence, ka uz Baldones novadu divarpus reizes biežāk 
pārceļas cilvēki, kas iepriekš dzīvojuši pilsētās, nevis lauku teritorijās. 
 

 
9. attēls. Atbildes uz jautājumu “No kurienes Jūs pārcēlāties - kurā pašvaldībā, 
ciemā vai pilsētā dzīvojāt iepriekš?”  
 
Visbiežāk kā pārcelšanās iemeslu dzīvei uz Baldones novadu respondenti norādījuši 
vēlmi dzīvot Pierīgā (34%) un precības vai kopdzīves uzsākšanu ar partneri (31%). 
Vēlme dzīvot tuvāk ģimenei un radiem ir bijis iemesls 19% respondentu un vēlme 
dzīvot tuvāk darbavietai – 16% respondentu. Lielākā daļa no respondentiem, kas 
norādījuši citu pārcelšanās iemeslu, atbildējuši, ka pārcēlušies ģimenes apstākļu dēļ, 
t.sk. ģimenes pieauguma, laulību šķiršanas vai vecāku dēļ. Tāpat daļa ir pārcēlusies, 
jo novadā piedāvāts darbs (t.sk. vecāka gadagājuma cilvēki – kolhoza dēļ), piešķirta 
mājokļa dēļ, kā arī vides dēļ – respondenti vēlējušies dzīvot lauku teritorijā.  
 
Attiecībā uz dzīves vietas izvēli – kur dzīvot, pārceļoties, visbiežāk aptaujātie 
norādījuši, ka iegādājās jaunu mājokli (34%), pārcēlās dzīvot pie ģimenes, partnera 
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vai draugiem (25%), sāka īrēt mājokli (6%). Respondenti, kas norādījuši citu iemeslu, 
min to, ka piešķirta dzīvojamā platība (9% respondenti), mantots nekustamais 
īpašums (2% respondenti) u.c. 
 
34% no novada pastāvīgajiem iedzīvotājiem savu dzīvesvietu ir mainījuši arī Baldones 
novada robežās. Lielākā daļa no šiem iedzīvotājiem dzīvesvietu mainījuši ir tuvējās 
teritorijas ietvaros (t.i., tās pašas aptaujas zonas ietvaros): 29 respondenti mainījuši 
dzīvesvietu E zonas ietvaros, bet 16 respondenti mainījuši dzīvesvietu F zonas 
ietvaros (zonu sadalījumu skatīt attēlā Nr.1.). Tie, kuri pārcēlušies starp zonām, 
visbiežāk izvēlas pārcelties tuvāk novada centram – uz E un F zonu, nākamā 
populārākā zona ir G, kas atrodas uz austrumiem no Baldones pilsētas, kur, 
piemēram, pēc teritorijas plānojuma tiek attīstīts savrupmāju ciems – Mercendarbe.  
 
4.2. Apmierinātība ar pašreizējo dzīvesvietu un dzīves vides apstākļu novērtējums 

 

Aptaujātajiem, kuri novadā dzīvo kopš dzimšanas un tiem, kuri pārcēlās uz novadu, 
nozīmīgākie faktori dzīvesvietas izvēlē būtu / bija vides faktori (droša, mierīga dzīves 
vide, zaļās zonas pieejamība un ainaviskums, vides kvalitāte), labi kaimiņi un 
sasniedzamība (labs autoceļu stāvoklis un tīkls, attālums līdz Rīgai un sabiedriskā 
transporta nodrošinājums).  
 

 
10. attēls. Atbildes uz jautājumu “Kad Jūs pārcēlāties / Ja jūs pārceltos dzīvot uz 
Baldones novadu, cik svarīgi dzīves vietas izvēlē bija tālāk minētie faktori?”, kur 1 ir 
svarīgs un 4 - nesvarīgs bez atbildēm “grūti pateikt”) 
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Gan tās personas, kuras uz dzīvi novadā pārcēlušās nesen, gan tās personas, kuras 
novadā dzīvo kopš dzimšanas, kā svarīgākos dzīvesvietas izvēlē atzīmējušas vienus un 
tos pašus faktorus. Kopumā novērojama tendence, ka, ja personai pārceļoties svarīgs 
ir viens faktors, tad visbiežāk viņa kā svarīgus atzīmēs arī citus faktorus – kā būtisks 
šķitīs vairāku faktoru kopums. Ir novērojamas arī citas statistiski nozīmīgas atšķirības 
demogrāfiskās grupās:  
 

 Personas, kas novadā dzīvo ilgāk, biežāk lielāko daļu no faktoriem novērtē kā 
nozīmīgākus dzīves vietas izvēlē nekā nesenāki ienācēji; 

 Sievietes biežāk nekā vīrieši norādījušas, ka viņām nozīmīgi dzīvesvietu izvēli 
ietekmējoši faktori ir labi kaimiņi, attālums līdz dažādu pakalpojumu 
saņemšanas vietām un sabiedriskā transporta pieejamība (kas skaidrojams ar 
to, ka vīrieši biežāk izmanto personīgo autotransportu, savukārt sievietes 
biežāk izmanto dažādus kultūras, iepirkšanās u.c. pakalpojumus). Citas 
statistiski nozīmīgas atšķirības starp dzimumiem sniegtajās atbildēs nav 
novērojamas. 

 Gados jaunāki iedzīvotāji biežāk nekā gados vecāki iedzīvotāji norāda, ka 
viņiem dzīvesvietas izvēlē būtisks ir attālums līdz izglītības iestādei. Arī 
ģimenēm ar bērniem attālums līdz izglītības iestādēm biežāk ir svarīgs izvēles 
kritērijs. Savukārt gados vecākiem iedzīvotājiem biežāk būtisks ir attālums līdz 
veikaliem un kultūras iestādēm, labs autoceļu tīkls, kā arī Baldones novada 
sociāli-ekonomiskā situācija un kopējais tēls. Vidēja vecuma respondentiem 
(31-45 gadi) biežāk nekā jaunākiem un vecākiem respondentiem ir svarīgs 
attālums līdz iepriekšējai dzīvesvietai, kas varētu būt saistīts, piemēram, ar 
nepieciešamību palīdzēt vecākiem un vecvecākiem. 

 
Attiecībā uz pašreizējās dzīves vides apstākļu novērtējumu novada iedzīvotāji 
visvairāk ir apmierināti ar savas dzīvesvietas ģeogrāfisko novietojumu (ko biežāk 
atzīmējuši tieši gados vecāki iedzīvotāji), dabu un ainavām, drošību. Kopumā 
novērojama tendence, ka tie aptaujātie, kuri ir apmierināti ar dzīvi novadā kādā 
konkrētā jomā, parasti ir apmierināti ar situāciju arī citās jomās. Gan tie, kuri novadā 
dzīvo ilgstoši, gan tie, kuri uz novadu pārcēlušies pēdējo gadu laikā (piemēram, 
pēdējo 10 gadu laikā) visvairāk apmierināti ir ar vieniem un tiem pašiem dzīves vides 
faktoriem. 
 

 
11. attēls. Atbildes uz jautājumu “Tālāk norādīti vairāki apgalvojumi par Jūsu 
pašreizējo dzīves vietu. Lūdzu, norādiet, cik lielā mērā piekrītat tiem!”, kur 1 ir 
piekrītu un 4 - nepiekrītu (bez atbildēm “grūti pateikt”) 
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85% no aptaujātajiem pilnībā piekrīt apgalvojumam, ka viņi ir apmierināti ar dzīves 
vides apstākļiem novadā – dzīvesvietai tuvējā teritorijā, 11% norādījuši drīzāk 
apstiprinoši, un tikai 4% norādījuši neapstiprinoši. Gados vecāki aptaujātie biežāk 
nekā jaunākie norādījuši, ka viņi ir apmierināti ar dzīves vides apstākļiem novadā. 
Attiecībā uz dzīves vides apstākļu izmaiņām 54% aptaujāto uzskata, ka pēdējo piecu 
gadu laikā dzīves apstākļi Baldones novadā ir uzlabojušies. To, ka dzīves vides apstākļi 
novadā būtu pasliktinājušies domā vien 4% aptaujāto. Līdzīgās domās iedzīvotāji ir arī 
par izmaiņām personīgajos dzīves apstākļos – 52% uzskata, ka tie ir uzlabojušies un 
7% - ka pasliktinājušies. Kopumā tie respondenti, kuri uzskata, ka dzīves apstākļi 
novadā ir uzlabojušies, biežāk arī uzskata, ka uzlabojušies ir personīgie dzīves 
apstākļi, un otrādi. 
 

 
12. attēls. Atbildes uz jautājumu “Vai, Jūsuprāt, pēdējo piecu gadu laikā …:” 
 
 
4.3. Pārcelšanās uz dzīvi ārpus Baldones novada 
 

Ceturtā daļa aptaujāto ir nopietni apsvēruši iespēju pārcelties dzīvot uz citu novadu, 
pilsētu, valsti (t.i., ārpus Baldones novada). Tieši gados jaunāki respondenti biežāk 
norāda, ka ir nopietni apsvēruši iespēju pārcelties uz dzīvi citviet.  
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13. attēls. Atbildes uz jautājumu “Vai Jūs vispār kādreiz esat nopietni apsvēris (-usi) 
iespēju pārcelties dzīvot uz citu novadu, pilsētu, valsti (t.i., ārpus Baldones 
novada)?” (pēc vecuma grupām) 
 
Tās personas, kuras ir apsvērušas iespēju mainīt dzīvesvietu, kā galvenos iemeslus 
norāda lielākas darba un karjeras iespējas citviet. Otrs biežākais iemesls ir finansiāli 
apsvērumi – respondenti norādījuši, ka citviet ir augstākas algas, pārceļoties būtu 
mazāki laika un ceļa izdevumi. Daļa respondentu kā iespējamās pārcelšanās iemeslu 
min ar vidi saistītus apsvērumus – vēlmi pēc ūdenstilpju tuvuma, labāka autoceļu 
stāvokļa, citi minējuši ģimenes iemeslus, piemēram, laulības vai to šķiršanu, labākas 
izglītības iespējas u.c. 
 
Pastāv saistība starp to, cik bieži cilvēks jūtas nomākts un sasprindzis un to, vai viņš ir 
nopietni apsvēris iespēju pārcelties uz dzīvi citviet. Personas, kas biežāk izjūt stresu, 
arī biežāk norādījušas, ka vēlas pārcelties uz dzīvi ārpus Baldones novada. Tāpat 
biežāk uz dzīvi ārpus Baldones novada vēlas pārcelties tie, kuri nestrādā algotu 
darbu. Taču attiecībā uz stresa līmeni un to, vai persona strādā algotu darbu, nav 
novērojamas statistiski nozīmīgas saistības (korelācija). 
 
Vietas, uz kurām personas bija plānojušas pārcelties, ir Rīga (35% aptaujātie) un 
ārvalstis (29%). Desmitā daļa aptaujāto norādījuši, ka apsvēruši iespēju pārcelties uz 
vietu Vidzemē / Latgalē, bet 9% – Kurzemē vai Zemgalē un 17% respondentiem bijis 
grūti novērtēt, kur tieši viņi vēlētos dzīvot. 
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14. attēls. Jautājums “Uz kuru pilsētu, novadu vai valsti Jūs apsvērāt iespēju 
pārcelties?” (n=92) 
 
No tiem, kuri kādreiz ir domājuši par pārcelšanos uz dzīvi ārpus Baldones novada, 
divas trešdaļas ir mainījušas savas domas, savukārt viena trešdaļa aptaujāto 
norādījuši, ka arī šobrīd vēlas pārcelties uz dzīvi citviet – ārpus Baldones novada. 
 

 
15. attēls. Atbildes uz jautājumu “Vai Jūs vispār kādreiz esat nopietni apsvēris  
(-usi) iespēju pārcelties dzīvot uz citu novadu, pilsētu, valsti (t.i., ārpus Baldones 
novada)?” un “Vai Jūs arī šobrīd vēlaties pārcelties uz dzīvi citviet – ārpus Baldones 
novada?”  
 
4.4. Sasprindzinājums, stress un nomāktība 

 

Trīs ceturtdaļas no novada iedzīvotājiem pēdējā pusgada laikā ir izjutuši stresu, 
sasprindzinājumu vai nomāktību. No tiem katru vai gandrīz katru dienu stresu izjutuši 
8% aptaujāto un vairākas reizes nedēļā - 11% aptaujāto.  
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16. attēls. Atbildes uz jautājumu “Vai pēdējā pusgada laikā esat izjutis (-usi) 
sasprindzinājumu, stresu, nomāktību?” 
 
Stresa vai nomāktības iemesls visbiežāk bijis saistībā ar darbu / karjeru (69% 
respondentiem). Tāpat bieži stresa cēloņi meklējami personīgajā dzīvē (veselība, 
ģimene, finanses) – 49%. No citiem stresu izraisošiem apstākļiem visbiežāk minēti 
“pelēkie” laikapstākļi, valsts politika un attīstība. Apkārtējā vide (piesārņojums u.c.) 
stresu rada 6% respondentiem. 
 
4.5. Informētība par radioaktīvo atkritumu glabātavu “Radons” un tās novērtējums 

 

Ņemot vērā to, ka vide dzīvesvietas izvēlē ir viens no svarīgākajiem faktoriem, un 
ņemot vērā to, ka novadā ir radioaktīvo atkritumu glabātava “Radons”, aptaujā tika 
pievērsta pastiprināta uzmanība iedzīvotāju zināšanām par un attieksmei pret 
atkritumu glabātavu “Radons”. 
 
Gandrīz visi novada iedzīvotāji ir informēti vai ir kaut ko dzirdējuši par to, ka 
Baldones novadā atrodas atkritumu glabātava “Radons” (par to nav dzirdējuši vien 
nepilni 2% aptaujāto). Kopumā vairāk ir iedzīvotāju, kurus šāda atkritumu glabātava 
netraucē / nebaida (61%), nekā to, kurus tā baida / traucē (36%). 
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17. attēls. Atbildes uz jautājumu “Vai Jūs traucē vai baida tas, ka novadā ir šāda 
radioaktīvo atkritumu glabātava?” 
 
Analizējot atšķirības dažādās demogrāfiskās grupās, atkritumu glabātava “Radons” 
biežāk baida un satrauc gados vecākus novada iedzīvotājus un tos, kuri nestrādā 
algotu darbu. Iedzīvotāji, kuri dzīvo tuvu atkritumu glabātavai (1-2km), biežāk 
norādījuši, ka atkritumu glabātava viņus satrauc. Taču atšķirības nevar apstiprināt kā 
statistiski nozīmīgas. 
 

 
18. attēls. Atbildes uz jautājumu “Vai Jūs traucē vai baida tas, ka novadā ir šāda 
radioaktīvo atkritumu glabātava?” (pēc vecuma grupas) 
 
Iedzīvotājiem, kuri uz novadu dzīvot pārcēlušies, sākot no 1992. gada, tika uzdots 
jautājums, vai laikā, kad viņi pārcēlās dzīvot uz novadu, viņi bija informēti, ka novadā 
ir atkritumu glabātava “Radons”. 72% norādījuši, ka zināja par tās esamību, un 27% 
nezināja. Biežāk par to nebija informēti tieši gados jaunāki respondenti (18-30 gadi), 
kas skaidrojams ar to, ka viņi laikā, kad pārcēlās uz novadu, bija agrīnā vecumā.  
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Secinājumi un ieteikumi 
 
Aptaujas rezultāti un secinājumi: 
 

 Kopš dzimšanas novadā dzīvo 29% iedzīvotāji. Pēdējo desmit gadu laikā uz 
novadu pārcēlušies 28% aptaujāto. Uz dzīvi Baldones novadā pēdējos gados 
biežāk pārceļas jaunās ģimenes ar bērniem. Personas, kas uz dzīvi pārceļas 
nesenāk, arī biežāk nav deklarētas novadā.  
 

 Personas, kas uz novadu pārcēlušās pēdējos desmit gadu laikā, 57% gadījumu 
ir no Rīgas. Visticamāk viņas vēlas saglabāt deklarēto dzīvesvietu Rīgā saistībā 
ar bērna pieteikšanu konkrētā izglītības iestādē, braukšanas maksas vai 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. Līdz ar to perspektīvā novadā 
būtu iespējams palielināt deklarēto iedzīvotāju skaitu – turklāt to būtu 
iespējams panākt tieši uz darbspējīgo iedzīvotāju rēķina.  
 

 Ja pašvaldībai izdotos piesaistīt tos iedzīvotājus, kuri novadā dzīvo pastāvīgi, 
bet nav deklarēti tajā, pašvaldības nodokļu ieņēmumi varētu pieaugt par 
aptuveni 340 tūkst. EUR gadā (2015.gada salīdzināmajās cenās).  

 

 Kopumā tieši pilsētas ir tās, no kurām iedzīvotāji divarpus reizes biežāk 
pārceļas uz Baldones novadu nekā no laukiem. Izvēle galvenokārt saistāma 
ar kopdzīves uzsākšanu, vēlmi dzīvot Pierīgā un jauna mājokļa iegādi.  

 

 Attiecībā uz novada iekšējo migrāciju - trešdaļa no novada iedzīvotājiem 
savas dzīves laikā ir mainījusi dzīvesvietu novada robežās – visbiežāk šie 
aptaujātie izvēlējušies dzīvot Baldones pilsētā vai blakus tai.  

 

 Nozīmīgākie faktori dzīvesvietas izvēlē ir vides faktori (droša, mierīga dzīves 
vide, zaļās zonas pieejamība un ainaviskums, vides kvalitāte), labi kaimiņi un 
sasniedzamība (labs autoceļu stāvoklis un tīkls, attālums līdz Rīgai un 
sabiedriskā transporta nodrošinājums). 

 

 Attiecībā uz pašreizējās dzīves vides apstākļu novērtējumu novada iedzīvotāji 
visvairāk ir apmierināti ar savas dzīvesvietas ģeogrāfisko novietojumu, dabu 
un ainavām, drošību. Kopumā 85% aptaujātie ir apmierināti un 11% ir drīzāk 
apmierināti ar dzīvi novadā. 

 

 Kopumā kritēriji, kad un kādēļ iedzīvotāji izvēlas mainīt dzīvesvietu, kā arī 
iemesli, kāpēc viņi vēlas dzīvot novadā, saskan ar citiem līdzīgu pētījumu 
rezultātiem. Piemēram, iedzīvotāji pozitīvi novērtē un labprāt izvēlas dzīvot 
tādā dzīves vidē, kur ir patīkama apkārtējā vide (zaļā zonas, zems trokšņu 
līmenis, zems piesārņojums) un kur dzīvot viņi jūtas droši, kur pakalpojumi ir 
pieejami noteiktā attālumā. Iedzīvotāji kopumā tiecas izvēlēties dzīvesvietu, 
kas ir pēc iespējas tuvāk darba vietai. Tāpat arī lēmums pārcelties ir saistāms 
ar cilvēka dzīves ciklu – aptaujā novērots, ka biežāk pārcelties uz dzīvi citviet 
vēlas tieši gados jauni cilvēki. Ģimenes locekļu un radinieku tuvums, kas 
pētījumos ir identificēts kā nozīmīgs emocionālu piesaisti teritorijai 
ietekmējošs faktors, šajā aptaujā nav bijis nozīmīgs dzīvesvietas izvēli 
ietekmējošs faktors.  
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 Iedzīvotāji visbiežāk pozitīvi novērtē gan savu, gan novada dzīves apstākļu 
attīstību pēdējo piecu gadu laikā (puse no aptaujātajiem norādījuši, ka dzīves 
vides apstākļi ir uzlabojušies). Tikai 7% aptaujāto uzskata, ka personīgie dzīves 
vides apstākļi ir pasliktinājušies un 4% - ka tie ir pasliktinājušies novadā. 

 

 Ceturtā daļa aptaujāto ir nopietni apsvēruši iespēju pārcelties dzīvot uz citu 
teritoriju - ārpus Baldones novada, tie biežāk ir tieši gados jaunāki novada 
iedzīvotāji, viņi biežāk nekā vecāki iedzīvotāji arī norādījuši, ka nav 
apmierināti ar dzīvi novadā. Kopumā gan nepastāv tendence, ka no novada uz 
citurieni vēlētos pārcelties tie, kuri uz novadu pārcēlušies nesen vai tieši 
pretēji – sen, vai kuri dzīvo tuvāk atkritumu glabātavai “Radons”.  

 

 Pamatā personas vēlas pārcelties uz Rīgu vai tuvāk Rīgai un uz ārvalstīm. Kā 
galvenos iemeslus personas, kuras vēlas pārcelties uz dzīvi citviet, norāda 
lielākas darba un karjeras iespējas un augstākas algas citviet vai to, ka strādā 
citur un pārceļoties tiktu samazināts ceļā pavadāmais laiks un izmaksas. 
Biežāk uz citurieni vēlas pārcelties personas, kas biežāk cieš no stresa vai 
kurām nav darba. No tiem, kuri ir domājuši par pārcelšanos, divas trešdaļas ir 
mainījušas savas domas, savukārt viena trešdaļa vēlas pārcelties uz dzīvi 
citviet vēl joprojām. 

 

 Gandrīz visi novada iedzīvotāji ir informēti vai ir ko dzirdējuši par to, ka 
Baldones novadā atrodas atkritumu glabātava “Radons” (par to dzirdējuši 
nav vien nepilni 2% aptaujāto). Vairāk ir iedzīvotāju, kurus šāda atkritumu 
glabātava netraucē un nebaida (61%), nekā to, kurus tā baida / traucē (36%). 
Atkritumu glabātava “Radons” biežāk baida un satrauc tieši gados vecākus 
novada iedzīvotājus un tos, kuri nestrādā algotu darbu. Līdz ar to būtu 
nepieciešams veikt informatīvus pasākumus un veicināt dialogu ar 
iedzīvotājiem par šo jautājumu. 

 

 Ņemot vērā to, ka atkritumu glabātava uztrauc mazāko daļu novada 
iedzīvotāju, iedzīvotāji ir apmierināti ar apkārtējo vidi novadā, pārceļoties uz 
dzīvi novadā ¾ ir zinājuši par atkritumu glabātavu “Radons” un neviens no 
aptaujātajiem, kurš nopietni ir domājis par pārcelšanos dzīvot uz citu 
teritoriju, kā iemeslu nav norādījis atkritumu glabātavas “Radons” esamību 
novadā, secināms, ka atkritumu glabātava nav nozīmīgākais iemesls, kādēļ 
iedzīvotāji neizvēlas dzīvesvietu Baldones novadā.  

 
Ieteikumi turpmākiem pētījumiem: 
 

 Veikt intervijas ar personām, kuras uz novadu dzīvot ir pārcēlušās nesen, lai 
padziļināti izpētītu pārcelšanās iemeslus, lēmumu pieņemšanas procesa 
īpatnības, pārrunātu kritērijus, kas ietekmēja izvēli vai kas radīja šaubas. Tas 
sniegtu pilnīgāku izpratni par dzīvesvietas izvēles iemesliem, sniedzot atbildes 
uz tādiem jautājumiem kā “kāpēc?”, “kā?”, “kā skaidrot..?” u.c. 

 

 Apzināt to personu viedokli, kuras ir interesējušās par mājokļa īres 
piedāvājumiem novadā vai īpašuma iegādi, lai gūtu padziļinātāku izpratni par 
mājokļa izvēles kritērijiem, novērtējumu. Īpaši rekomendējams noskaidrot to 
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personu viedokli, kuras ir izrādījušas interesi par nekustamo īpašumu 
novadā, taču to nav iegādājušās. Šāds pētījums būtu jāveic sadarbībā ar 
nekustamā īpašuma mākleriem vai nekustamā īpašuma īpašniekiem. 
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1. Ievads un kopsavilkums  
 

Projekta „Baldones novada sociāli-ekonomiskās attīstības un iedzīvotāju veselību 
raksturojošo datu izvērtējums” ietvaros tika veikts pētījums ar mērķi novērtēt Baldones 
iedzīvotāju veselības rādītājus un pārbaudīt hipotēzi, vai saslimstība (atsevišķas diagnozes) 
Baldones novadā ir salīdzinoši augstāka, kā citos Pierīgas reģionos un Latvijā kopumā. 
 
Sākotnēji tika apzināta Latvijas Republikas datu bāzēs pieejamā informācija Latvijas, 
Pierīgas reģiona un novadu griezumos, lai nodrošinātu iespēju atklāt Baldones novada 
iedzīvotāju veselības rādītāju iespējamās atšķirības. Dati tika apkopoti gan no brīvpieejas 
resursiem Centrālā statistikas pārvaldes, Slimību profilakses un kontroles centra un 
Nacionālā veselības dienesta mājaslapās, gan speciāli pieprasīti no Slimību profilakses un 
kontroles centra un Nacionālā veselības dienesta.  Datu ieguves gaitā tika konstatēts, ka 
daļu nepieciešamo datu nav iespējams iegūt novadu griezumos, vai arī tie nav ticami vai 
salīdzināmi, tādēļ tālāk netika analizēti. Datu ieguves metodika un trūkumi ir aprakstīti šī 
ziņojuma 2. nodaļā.  
 
Pamatojoties uz iegūto datu ticamības un salīdzināmības izvērtējumu, projekta mērķa 
īstenošanai tika izvēlēti sekojoši iedzīvotāju veselību raksturojošie rādītāji: iedzīvotāju 
kopējā mirstība, mirstība no sirds un asinsvadu saslimšanām, saslimstība un mirstība no 
ļaundabīgajiem audzējiem. Visi iepriekš minētie vidējie mirstības rādītāji laika posmā no 
1999. līdz 2014. gadam, pārrēķinot uz 100 000 iedzīvotājiem, Baldones novadā ir zemāki 
par vidējiem rādītājiem Latvijā un Rīgā, un nedaudz augstāki par rādītājiem Pierīgas 
reģionā, tomēr statistiski ticama atšķirība starp vidējiem mirstības rādītājiem Baldones 
novadā un Pierīgā netika konstatēta. Pārrēķinot uz 100 000 iedzīvotājiem, vidējā 
saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem laika posmā no 1990. gada līdz 2014. gadam ir 
viszemākā, salīdzinot ar Latvijas, Rīgas un Pierīgas reģiona vidējiem rādītājiem. Statistiski 
ticama atšķirība tika konstatēta tikai, salīdzinot ar Rīgas un Latvijas, bet ne attiecībā uz 
Pierīgas rādītājiem. Attiecīgo mirstības un saslimstības rādītāju vidējās vērtības attēlotas 
3.1. pielikumā. Detalizētāka analīze un rezultāti aprakstīti šī ziņojuma 3. un 4. nodaļās.  
 
Lai gūtu priekšstatu par iespējamo vides ietekmi uz grūtniecību un tās iznākumu, tika 
vērtēti arī pieejamie dati par jaundzimušo iedzimtajām patoloģijām, par ko ziņo stacionāru 
dzemdību nodaļas. Dati tiek piesaistīti mātes deklarētajai dzīvesvietai. Pārrēķinot datus uz 
1000 jaundzimušajiem, Baldones novadā laika posmā no 2000. gada līdz 2014. gadam 
vidēji konstatēts lielāks iedzimto patoloģiju skaits nekā Rīgā un Latvijā. Salīdzinot datus ar 
citiem novadiem (Iecava, Ķegums, Ķekava, Olaine, Vecumnieki) par laika posmu no 2010. 
līdz 2014. gadam, rādītāji ir ļoti mainīgi. Datu statistiskā apstrāde un interpretācija ir 
apgrūtināta, jo nevienā no gadiem jaundzimušo ziņoto iedzimto patoloģiju skaits Baldones 
novadā nepārsniedz 5 gadījumus (vidēji gadā Latvijā ir 700 gadījumi, Rīgā – 260, Pierīgas 
reģionā – 120) un vidējais jaundzimušo skaits Baldones novadā ir neliels, piemēram, 
posmā no 2009. gada līdz 2014. gadam vidēji tas ir 54 jaundzimušie gadā. Ņemot vērā 
faktu, ka atbilstoši datu apstrādes un konfidencialitātes nosacījumiem (Statistikas likuma 
19. panta 1. daļa) pētījumiem nav pieejams ne absolūtais gadījumu skaits, ja tas vienā 
gadā ir mazāks par 5 (kā tas ir gadījumā ar jaundzimušo anomālijām), ne dati par 
konkrētiem pacientiem, tāpēc to analīze saistībā ar iespējamajiem cēloņiem nav 
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iespējama. Detalizētāka analīze par jaundzimušo iedzimtajām patoloģijām atrodama šī 
ziņojuma 5. nodaļā. 
 
Lai aplēstu Baldones novada iedzīvotāju līdzestību savas veselības saglabāšanā, pētījuma 
ietvaros tika izvērtēti sekojoši rādītāji: 

1) Iedzīvotāju atsaucība Valsts apmaksātajām ļaundabīgo audzēju (krūts, dzemdes 
kakla un zarnu vēžu) skrīninga programmām, pamatojoties uz datiem no Nacionālā 
veselības dienesta datubāzēm par laika posmu no 2009. līdz 2014. gadam, kā arī 
intervijām ar Baldones novada ģimenes ārstiem; 

2) Iedzīvotāju veselību ietekmējošie paradumi, pamatojoties uz aptaujas anketās 
iestrādātiem jautājumiem par ķermeņa svaru, ķermeņa masas indeksu, alkohola 
lietošanu, smēķēšanu, fiziskajām aktivitātēm un ārstu apmeklējumiem. Lai būtu 
iespējams salīdzināt Baldones novada iedzīvotāju ar dzīvesveidu saistītos faktorus 
ar vidējiem Latvijas iedzīvotāju rādītājiem, iespēju robežās iedzīvotāju aptaujas 
jautājumi tika formulēti identiski tam, kā tie ir formulēti Latvijas iedzīvotāju 
veselību ietekmējošo paradumu pētījumā1. Iegūtie rezultāti tika salīdzināti savā 
starpā, kā arī ar Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.–2020. gadam2 
rādītājiem. 

 
Pasaules attīstīto valstu prakse liecina, ka vēža skrīninga programmām atdeve ir tad, ja uz 
valsts aicinājumu veikt valsts apmaksātu veselības pārbaudi atsaucas vismaz divas 
trešdaļas mērķauditorijas. Baldones novadā, tāpat kā Latvijā kopumā, iedzīvotāju 
atsaucība visām trim valsts apmaksātajām vēža skrīninga programmām ir zema. Lai gan 
pēdējos gados līdzestība vēža skrīninga programmām Latvijā ir palielinājusies, tomēr 
nevienā programmā nevienā gadā nepārsniedz 40%. Vidējā krūts vēža un dzemdes kakla 
vēža skrīninga aptvere par laika posmu no 2009. gada līdz 2014. gadam Baldones novadā ir 
attiecīgi 21,1% un 17,2%, Latvijā – 29,5% un 24,4%. Rezultāti detalizētāk aprakstīti šī 
ziņojuma 6. nodaļā un izejas dati apkopoti 3.2. pielikumā. 
 
Salīdzinot Baldones novada un citu administratīvi teritoriālo vienību datus par iedzīvotāju 
iesaistīšanos valsts apmaksātajās vēža profilakses programmās, var secināt, ka iedzīvotāji 
nav būtiski mazāk vai vairāk aktīvi kā iedzīvotāji Latvijā kopumā un citos novados, kas 
iekļauti pētījumā. Nav statistiski ticamas atšķirības starp krūts vēža un dzemdes kakla vēža 
skrīninga rādītājiem Baldones novadā, salīdzinot ar blakus esošajiem novadiem. Zarnu 
vēža skrīninga aptvere Baldones novadā kopš 2009. gada ir bijusi viena no augstākajām, 
salīdzinot ar kaimiņu novadiem. Tas varētu liecināt par augstu Baldones novada ģimenes 
ārstu prakšu aktivitāti pacientu motivēšanā, jo par šo izmeklējumu tieši informē ģimenes 
ārsta prakse un uzaicinājuma vēstules no NVD netiek sūtītas. 
 
Iedzīvotāju dzīvesveida aptaujas rezultāti, kas detalizētāk aprakstīti šī ziņojuma 7. nodaļā, 
rāda, ka, salīdzinot ar Latvijas rādītājiem, Baldones novada vīriešiem biežāk ir palielināts 
ķermeņa masas indekss (Baldonē – 63,3%, vidēji Latvijā – 55,1%). Lai precizētu, vai šis 
rādītājs tiešām saistīts ar aptaukošanos, nevis palielinātu muskuļu masu, nepieciešams 

                                                           
1
 Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 2014, pieejams - http://www.spkc. 

gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petijumi/, skatīts 23.04.2016. 
2
 Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, pieejams - http://polsis.mk. 

gov.lv/documents/4965, skatīts 23.04.2016. 

http://www.spkc.gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petijumi/
http://www.spkc.gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petijumi/
http://polsis.mk.gov.lv/documents/4965
http://polsis.mk.gov.lv/documents/4965
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veikt papildus objektīvus mērījumus, tai skaitā, vidukļa apkārtmēra mērījumus. Attiecībā 
uz smēķēšanu, situācija Baldones novadā ir labāka nekā vidēji Latvijā. Baldonē katru dienu 
smēķē vidēji 26,1%, kas ir mazāk nekā vidēji Latvijā – 36,1%. Iedzīvotāju aptaujas laikā tika 
uzdots arī jautājums par iedzīvotāju paradumiem attiecībā uz fiziskajām aktivitātēm. 
Iegūstot aptaujas datus, tika secināts, ka rezultāti Baldones novadā ir būtiski labāki nekā 
vidēji Latvijā, tomēr dati, iespējams, nav pilnībā salīdzināmi uzdoto jautājumu 
formulējuma dēļ. Izvērtējot datus par alkohola lietošanu, kopējie rādītāji liecina, ka 
Baldonē kopumā nav būtisku atšķirību ar Latvijas datiem, tomēr satraucoša ir situācija 
sieviešu vidū. Ja vidēji Latvijā 22,2% sieviešu nelieto alkoholu, tad Baldonē dzīvojošo 
sieviešu vidū tādu ir tikai 14,9%, turklāt 18-25 gadus vecu sieviešu vidū šādu sieviešu 
nebija vispār. Kontekstā ar augsto iedzimto anomāliju skaitu Baldones novadā, īpaša 
uzmanība, īstenojot veselības veicināšana aktivitātes, būtu vēršama uz alkohola lietošanas 
samazināšanu sieviešu vidū, it īpaši reproduktīvajā vecumā un grūtniecības laikā. Aptaujas 
par iedzīvotāju veselību ietekmējošajiem paradumiem rezultāti detalizētāk aprakstīti šī 
ziņojuma 7. nodaļā. 
 
 

2. Analizējamie dati, to ieguve un analīzes metodes  
 

Latvijā ir noteikts tiesiskais regulējums veselības statistikas informācijas vākšanai. Centrālā 
statistikas pārvalde, Slimību profilakses un kontroles centrs un Nacionālais veselības 
dienests ir institūcijas, kuru pienākumi attiecībā uz veselības statistikas apkopošanu ir 
definēti Statistikas likumā (spēkā ar 01.01.2016.; iepriekš – Valsts statistikas likums (spēkā 
ar 09.12.1997., zaudēja spēku ar 01.01.2016.)) un ik gadu apstiprinātajos Ministru 
kabineta noteikumos „Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu”.  

 
Ar mērķi radīt iespēju salīdzināt mirstības un saslimstības datus, 19. gadsimta mijā tika likti 
pamati Starptautiskajai nāves cēloņu klasifikācijai (pirmo reizi pieņemta 1893. gadā). Kopš 
1948. gada šī klasifikācija zināma kā Starptautiskā slimību klasifikācija (the International 
Classification of Diseases and Causes of Death) (turpmāk tekstā SSK) un tiek pārstrādāta 
katrus 10 gadus, apzīmējot attiecīgo redakciju ar noteiktu kārtas numuru, piemēram, SSK-
10 nozīmē, ka nāves un slimības cēloņi ir kodēti atbilstoši SSK 10. redakcijai. Kopš 1996. 
gada 1. janvāra Latvijā nāves cēloņu un slimību cēloņu reģistrēšanai un analīzei tiek 
izmantota SSK 10. redakcija, kura regulāri tiek atjaunota. Minētās klasifikācijas pamatu 
veido trīszīmju kodi (lielais alfabēta burts un divi cipari), kuru iespējams papildināt ar 
ciparu no 0 līdz 9, kas liekams aiz punkta.  
 
Atbilstoši SSK-10 visi audzēji apkopoti II nodaļā (kodi C00-D48) (ļaundabīgie audzēji ar C 
kodu), iedzimto anomāliju kodēšanai tiek izmantoti Q00-Q99, bet sirds un asinsvadu 
sistēmas slimību kodēšanai – I00-I99. 
 
Slimību profilakses un kontroles centrs ir galvenais veselības aprūpes statistikas turētājs 
Latvijā, kas ievāc datus no visām ārstniecības iestādēm, neatkarīgi no pakalpojuma 
apmaksātāja.  
 
Nacionālais veselības dienests vāc un apkopo visus datus, kas saistīti ar Nacionālā 
veselības dienesta apmaksātiem veselības pakalpojumiem. Visiem pakalpojumu 
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sniedzējiem, ar ko noslēgti līgumi (slimnīcas, veselības centri, ģimenes ārsti), neskatoties 
uz to juridisko statusu, elektroniski jāiesniedz informācija par pacientiem, kuri saņēmuši 
Nacionālā veselības dienesta apmaksātus pakalpojumus. Šī informācija ietver: pacienta 
personas kodu, adresi, pilsonību, diagnozi (primāro un sekundāro kodu pēc SSK-10), 
procedūru kodus (saskaņā ar valsts kodu sistēmu) un pakalpojuma sniedzēja 
identifikatoru. Tā kā datu bāzē katru pacientu identificē pēc personas koda, tad ir 
iespējams savienot pacientu datus, kas atrodas pie dažādiem pakalpojumu sniedzējiem. 
Statistikas nolūkos visi fizisko personu dati tiek anonimizēti, bet, ja nepieciešams oficiālās 
statistikas nodrošināšanai, personas dati tiek glabāti atsevišķi, nodrošinot augstākas 
aizsardzības prasības.  
 
Statistikas dati par dzimstību, mirstību un biežākajiem saslimšanas iemesliem, kā arī citiem 
nozīmīgiem veselības fenomeniem ir publiski pieejami atbildīgo institūciju mājaslapās. 
Visbiežāk dati tiek apkopoti par kalendārajiem gadiem, pēc dzimuma un/vai vecuma 
grupām par Latviju. Lielākajā vairumā gadījumu tiek izmantots reģionu – Vidzeme, 
Zemgale, Kurzeme, Latgale – iedalījums, atspoguļojot nozīmīgos veselības statistikas 
rādītājus. 
 
Katram minētajam datu kopumam ir savs salīdzināmības laika periods, kas saistīts ar to, 
par cik ilgu periodu Latvijā konkrētie dati tiek apkopoti. Dati par veselības aprūpes 
pamatrādītājiem, hospitalizāciju, neatliekamo palīdzību, saslimstību pieejami no 1990. 
gada.  
 
Analizējot un salīdzinot statistikas datus ilgtermiņā, būtiski ir ņemt vērā 2009. gadā 
notikušo administratīvi teritoriālo reformu. Minētās reformas ietekmē vietējo pašvaldību 
administratīvo teritoriju skaits gandrīz pieckārtīgi samazinājās. Tika izveidotas 118 
pašvaldību administratīvās teritorijas – 9 republikas pilsētas un 109 novadi. Statistikas 
datu salīdzināšana dinamikā, izmantojot atšķirīgu teritoriālo iedalījumu dažādos gados, 
nav pieļaujama un arī situācija, ja dati tiek apkopoti no iepriekšējo pašvaldību griezuma uz 
esošo novadu griezumu, varētu radīt kļūdu. Tādējādi dinamikā salīdzināmi dati ir pieejami 
tikai kopš 2010. gada. 
 
Izpētot publiski pieejamos datus, secinām, ka statistikas dati, kas atspoguļotu tieši 
Baldones novada iedzīvotāju veselības stāvokli, ir reti pieejami. Lai iegūtu precīzu 
informāciju par veselības determinantiem, dati tika pieprasīti no 2 vadošajām institūcijām, 
kur tie tiek apkopoti un glabāti.  
 
A) No Slimību profilakses un kontroles centra saņemtie un analizētie dati: 

 Mirstība (kopējā un no atsevišķām slimībām – sirds un asinsvadu sistēmas 
slimībām, ļaundabīgajiem audzējiem) – datu avots: Latvijas iedzīvotāju nāves 
cēloņu datu bāze; 

 Saslimstība (kopējā un ar atsevišķām slimībām – ļaundabīgajiem audzējiem) – datu 
avots: Ar noteiktām slimībām slimojošo pacientu Reģistrs par pacientiem, kuriem 
diagnosticēta onkoloģiska slimība; 

 Iedzimtās anomālijas – datu avots: Jaundzimušo reģistrs. 
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Lai izvairītos no datu interpretācijas kļūdām, kas saistītas ar saslimstības un mirstības datu 
atšķirīgiem ieguves ceļiem, šī pētījuma ietvaros Slimību profilakses un kontroles centram 
tika lūgts atlasīt pieejamos datus par Baldones novadu, Baldones pilsētu ar lauku teritoriju 
vai jebkuru citu administratīvi teritoriālu iedalījumu, kas saistīts ar Baldoni, par pēdējiem 
20 gadiem. Papildus tika pieprasīti dati par Rīgu, Pierīgas reģionu un Latviju kopumā. 
Ņemot vērā izmaiņas administratīvi teritoriālajā iedalījumā, datu analīzes mērķis bija 
aprēķināt vidējo saslimstību un mirstību pārskata periodā un salīdzināt tās starp Baldones 
novadu un vidējiem Latvijas datiem, Rīgu un Pierīgas reģionu, nevis analizēt datus Baldonē 
dinamikā.  
 
Lai novērtētu kādas veselības problēmas nozīmību, jāņem vērā šīs slimības biežums, 
norises smagums un prognoze, kā arī pārmaiņu tendences laikā. Par izejas punktu parasti 
uzskatāms slimnieku absolūtais skaits, kuru iespējams droši precizēt, ja lietoti vienoti 
diagnostiskie kritēriji un vienādi izdarīta gadījumu reģistrācija. Absolūtie skaitļi ir 
konkrētāki, taču nav piemēroti salīdzināšanai, jo dažāds var būt novērojamais periods un 
populācijas lielums. Līdzīgi principi izmantojami arī mirstības analīzē, kur par izejas punktu 
uzskatāms nāves gadījums. 
 
Minēto iemeslu dēļ saslimstības un mirstības salīdzināšanai izmanto pārrēķinus. Mirstību 
izsaka kā reģistrēto nāves gadījumu skaitu uz 100 000 iedzīvotājiem gadā. Mirstību pa 
specifiskiem nāves cēloņiem izsaka kā reģistrētu nāves gadījumu skaitu no specifiskā 
cēloņa uz 100 000 iedzīvotājiem gadā. Saslimstību ar ļaundabīgajiem audzējiem parasti 
izsaka kā no jauna reģistrētu gadījumu skaitu uz 100 000 iedzīvotājiem gadā. Šādi 
iespējams raksturot gan visu lokalizāciju audzējus kopumā, gan konkretizējot audzējus pēc 
atsevišķās lokalizācijas. 
 
Ņemot vērā nelielo un svārstīgo visu slimību un nāves gadījumu skaitu katrā gadā 
Baldones novadā, tika aprēķināts vidējais gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem 
Baldones novadā, kā arī Pierīgas reģionā, Rīgā un Latvijā kopumā attiecīgajā pārskata 
periodā. 
 
2005. gadā veiktā “Ietekmes uz vidi novērtējums divu jaunu radioaktīvo atkritumu tvertņu 
un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātas izbūvei radioaktīvo atkritumu 
glabātavā “Radons”” noslēguma ziņojumā tika analizēti dati par iedzimtajām anomālijām 
jaundzimušajiem (Q00-Q99), kas tika iegūti no Veselības statistikas un medicīnas 
tehnoloģiju aģentūras. Tā bija Latvijas Republikas Veselības ministrijas pārraudzībā esoša 
valsts iestāde, kuras darbības mērķis bija, pamatojoties uz informācijas tehnoloģiju bāzi un 
zinātniskiem pierādījumiem, nodrošināt veselības aprūpes informācijas un statistisko datu 
iegūšanu, apstrādi un analīzi, kā arī iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības 
veselības un veselības aprūpes statistisko informāciju. Minētajā ziņojumā dati par 
iedzimtajām anomālijām jaundzimušajiem tika sniegti uz 100 000 iedzīvotājiem, tomēr 
saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra 2016. gadā sniegto informāciju 
precīzāka analīze veicama, nosakot iedzimto anomāliju biežumu uz 1000 dzīvi 
dzimušajiem. Ņemot vērā nelielo un svārstīgo visu jaundzimušo anomāliju skaitu katrā 
gadā Baldones novadā (≤5), tika aprēķināts vidējais gadījumu skaits uz 1000 dzīvi 
dzimušajiem Baldones novadā, kā arī Rīgā un Latvijā kopumā laika posmā no 2000. gada 
līdz 2014. gadam. 
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B) No Nacionālā veselības dienesta saņemtie un analizētie dati:  

 Vēža savlaicīgas atklāšanas programmu ar krūts vēža skrīninga ar mamogrāfijas 
metodi un dzemdes kakla audzēju skrīninga apmeklējums novadu griezumā; 

 Zarnu vēža skrīninga un hospitalizēto pacientu ar akūtām sirds un asinsvadu 
sistēmas slimībām skaitu novadu griezumā. 

 
Pieprasīto datu atlase un apkopošana bija laikietilpīgs process, un minētos datus izpildītājs 
varēja saņemt ne ātrāk kā 3 mēnešus pēc pieprasījuma iesniegšanas.  
 
Dati par Vēža savlaicīgas atklāšanas programmu ar krūts vēža skrīninga ar mamogrāfijas 
metodi un dzemdes kakla audzēju skrīninga rezultātiem tika saņemti vēlamajā griezumā, 
kas sniedz iespēju tos analizēt novadu līmenī. Datu analīzei tika izmantota Nacionālā 
veselības dienesta pieeja, kad datu salīdzinājumam tiek aprēķināts krūts dziedzera un 
dzemdes kakla vēža skrīninga apmeklētības proporcija. Savukārt zarnu vēža skrīninga datu 
salīdzināšanai novadu līmenī absolūtie skaitļi tika izteikti uz 100 000 iedzīvotāju.  
 
C) Baldones novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti (skat. 2. pielikumu “Baldones novada 
iedzīvotāju aptauja. Metodoloģija un aptaujas rezultāti”). 
 
Pētījuma ietvaros tika organizēta iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu iedzīvotāju 
redzējumu par dzīves vietas izvēli, kā arī iegūtu informāciju par iedzīvotāju veselības 
paradumiem. 
 
D) Informācija, kas iegūta intervijās ar Baldones novada ģimenes ārstiem. 
 
Informācija no Baldones novada ģimenes ārstiem tika iegūta, veicot strukturētas intervijas. 
Iegūtā informācija ir integrētas katrā no pētījuma daļām un apkopota 3.3. pielikumā.  
 
Minētajā pētījumā netika veikta hospitalizācijas ar akūtām sirds un asinsvadu sistēmas 
slimībām datu analīze. Saņemtie no Nacionālā veselības dienesta dati neatbilda 
pieprasītajam apjomam un kvalitātei. Aplūkojot saņemtos datus, tika konstatēta 
nekonsekvence administratīvi teritoriālajā iedalījumā (ATVK) starp pētāmajiem gadiem. 
Piemēram, Baldones novads ar unikālu kodu sagatavotajās tabulās parādās jau 2007. gadā, 
kad teritoriālā reforma nebija realizēta, savukārt 2008. gadā šāda teritorija datu tabulās 
neparādās. Līdzīga situācija vērojama arī datos par pārējām teritorijām, nav saglabāta 
konsekvence teritoriju iedalījumā. Atsevišķas teritorijas nav minētas visos pētāmajos 
gados, līdz ar to zūd salīdzināšanas iespējas. Dati, kas sagatavoti par laika posmu pēc 2009. 
gada, kad tika īstenota teritoriālā reforma, teorētiski varētu tikt izmantoti, tādējādi gūstot 
priekšstatu par notiekošo Baldones novadā un citos novados, tomēr arī šajā analīzes daļā 
mēs saskārāmies ar problēmām. Pirmkārt, šajās datu tabulās parādās iepriekšējo teritoriju 
iedalījums – Pagasti. Piemēram, kopš 2009. gada tabulā parādās gan Baldones novads, gan 
Baldone, Baldones lauku teritorija. Lai gūtu pareizo priekšstatu, visas minētās teritorijas 
jāapvieno. Baldones novada gadījumā teritorijas var viegli apvienot, savukārt novados, kur 
integrēti vairāki pagasti, to nav iespējams izdarīt, jo pagastu teritorijas no gada uz gadu 
mainās. Kā vēl vienu no būtiskajām problēmām jāmin datu ticamība: apkopojot pieejamos 
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datus, var novērot, ka ir vismaz 3 teritorijas, kur hospitalizēto skaits ir 0-3 gadījumi gadā, 
kas absolūti nelīdzinās vidējai situācijai valstī un blakus novados. 
 
 

3. Mirstība  
 

3.1. Kopējā mirstība 
 
Mirušo skaits Baldones novadā laika posmā no 1999. gada līdz 2014. gadam svārstās 
robežās no 51 līdz 85, bet, lai būtu iespējams salīdzināt ar citiem reģionālajiem rādītājiem, 
dati tiek pārrēķināti uz 100 000 iedzīvotājiem. Kopējā mirstība (vidējā aprēķinātā mirstība) 
Baldones novadā laika posmā no 1999. gada līdz 2014. gadam ir zemāka gan kā Latvijā, 
gan Rīgā, bet nedaudz augstāka, kā Pierīgas reģionā (Baldones novadā kopējā mirstība ir 
1291,7 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, attiecīgi Latvijā – 1422,3, Rīgā – 1372,5, Pierīgas 
reģionā – 1240,9). 
 
3.2. Mirstība no sirds un asinsvadu sistēmas slimībām 
 

Mirušo skaits no sirds un asinsvadu sistēmas slimībām Baldones novadā laika posmā no 
1999. gada līdz 2014. gadam svārstās robežās no 26 līdz 47, turklāt dati liecina, ka no 
minētajām slimībām mirušo cilvēku skaits Baldones novadā pieaug. Lai būtu iespējams 
salīdzināt ar citiem reģionālajiem rādītājiem, dati tiek pārrēķināti uz 100 000 iedzīvotājiem. 
Analizējot mirstību no sirds un asinsvadu sistēmas slimībām, novērojami līdzīgi rezultāti, 
kā ar kopējo mirstību. Vidējā aprēķinātā mirstība no sirds un asinsvadu sistēmas slimībām 
Baldones novadā laika posmā no 1999. gada līdz 2014. gadam ir zemāka gan kā Latvijā, 
gan Rīgā, bet nedaudz augstāka, kā Pierīgas reģionā (Baldones novadā mirstība no sirds un 
asinsvadu sistēmas slimībām ir 697,4 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, attiecīgi Latvijā – 
785,7, Rīgā – 747,7, Pierīgas reģionā – 672,5). 
 
3.3. Mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem  
 
Mirušo skaits no ļaundabīgajiem audzējiem Baldones novadā laika posmā no 1999. gada 
līdz 2014. gadam svārstās robežās no 9 līdz 21, tomēr atšķirībā no nāves gadījumu skaita, 
ko izraisījušas sirds un asinsvadu sistēmas slimības, nav novērojama kāda pieaugoša vai 
samazinoša tendence. Lai būtu iespējams salīdzināt ar citiem reģionālajiem rādītājiem, 
dati tiek pārrēķināti uz 100 000 iedzīvotājiem. Analizējot mirstību no ļaundabīgajiem 
audzējiem, novērojami līdzīgi rezultāti kā ar kopējo mirstību un mirstību no sirds un 
asinsvadu sistēmas slimībām, tikai atšķirība starp Baldoni un Pierīgas reģionu ir vēl 
mazāka. Vidējā aprēķinātā mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem Baldones novadā laika 
posmā no 1999. gada līdz 2014. gadam ir zemāka gan kā Latvijā, gan Rīgā, bet nedaudz 
augstāka, kā Pierīgas reģionā (Baldones novadā mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem ir 
248,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, attiecīgi Latvijā – 271,1, Rīgā – 281,8, Pierīgas 
reģionā – 244,7).  
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4. Saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem  
 

Ar ļaundabīgajiem audzējiem saslimušo abu dzimumu iedzīvotāju skaits Baldones novadā 
laika posmā no 1990. gada līdz 2014. gadam svārstās robežās no 6 līdz 30, turklāt dati 
liecina, ka ar minētajām slimībām saslimušo cilvēku skaits Baldones novadā pieaug līdzīgi, 
kā tas ir raksturīgs visā Latvijā. Lai būtu iespējams salīdzināt ar citiem reģionālajiem 
rādītājiem, dati tiek pārrēķināti uz 100 000 iedzīvotājiem. Vidējā aprēķinātā saslimstība ar 
ļaundabīgajiem audzējiem Baldones novadā laika posmā no 1999. gada līdz 2014. gadam ir 
zemāka gan kā Latvijā, gan Rīgā, gan Pierīgas reģionā (Baldones novadā saslimstība ar 
ļaundabīgajiem audzējiem ir 310,8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, attiecīgi Latvijā – 
420,5, Rīgā – 450,3, Pierīgas reģionā – 376,9. Atšķirība ir statistiski ticama, salīdzinot ar 
Rīgas un Latvijas rādītājiem, bet, salīdzinot ar Pierīgas rādītājiem, atšķirība nav statistiski 
ticama). 
 
Analizēt datus par saslimstību ar ļaundabīgajiem audzējiem pa dzimumiem iespējams, 
sākot no tā gada, kur gadā Baldones novadā ir reģistrēti 6 vai vairāk saslimšanas gadījumi 
konkrētā dzimuma pārstāvjiem. Minētā iemesla dēļ dati tiek analizēti tikai par laika posmu 
no 2004. gada līdz 2014. gadam. Līdzīgi kā Latvijā, arī Baldonē raksturīgs, ka saslimstība ar 
ļaundabīgajiem audzējiem vīriešu vidū ir augstāka nekā sieviešu vidū. Tomēr, salīdzinot ar 
citiem viena dzimuma rādītājiem, saslimstība gan vīriešu, gan sieviešu vidū ir zemāka nekā 
vidēji Latvijā. Vidējā aprēķinātā saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem sieviešu vidū ir 
zemāka gan kā Latvijā, gan Rīgā (Baldones novadā saslimstība ar ļaundabīgajiem 
audzējiem sieviešu vidū ir 382,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, attiecīgi Latvijā – 
484,8, Rīgā – 529,1). Arī vīriešu vidū vidējā aprēķinātā saslimstība ar ļaundabīgajiem 
audzējiem Baldones novadā ir zemāka gan kā Latvijā, gan Rīgā (Baldones novadā 
saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem vīriešu vidū ir 461,3 gadījumi uz 100 000 
iedzīvotājiem, attiecīgi Latvijā – 542,9, Rīgā – 549,8).  
 
Salīdzinot vidējos saslimstības un mirstības rādītājus, secināms, ka atšķirībā no citiem 
rādītājiem, Baldones novadā raksturīga salīdzinoši neliela atšķirība, kas varētu liecināt, ka 
iedzīvotāji pie ārsta vēršas novēloti, kad efektīva ārstēšana nav iespējama (sīkāk skatīt 1. 
attēlu). 
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1. attēls. Vidējā saslimstība un mirstība ar ļaundabīgajiem audzējiem, 1999.-2014. 
 
Atšķirībā no 2005. gadā “Ietekmes uz vidi novērtējums divu jaunu radioaktīvo atkritumu 
tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātas izbūvei radioaktīvo 
atkritumu glabātavā “Radons”” ietvaros veiktās analīzes par saslimstību ar ļaundabīgajām 
asinsrades sistēmas slimībām3, šādu analīzi šobrīd nav iespējams veikt, jo atbilstoši 
Statiskas likumam Slimību profilakses un kontroles centrs var sniegt datus tikai gadījumos, 
kad gadījumu skaits ir lielāks par 5. Laika posmā no 1994. gada līdz 2014. gadam nav bijis 
neviens gads, kurā Baldones novadā ar ļaundabīgajām asinsrades sistēmas slimībām 
saslimušo iedzīvotāju skaits būtu lielāks par 5. 
 
 

5. Iedzimtās anomālijas  
 

Ņemot vērā nelielo un svārstīgo visu jaundzimušo anomāliju skaitu katrā gadā Baldones 
novadā (≤5), absolūto skaitļu analīze nav iespējama, tādēļ tika analizēts SPKC aprēķinātais 
relatīvais rādītājs “iedzimto anomāliju biežums gadā no 1000 dzīvi dzimušajiem” Baldones 
novadā, kā arī Rīgā un Latvijā kopumā laika posmā no 2000. gada līdz 2014. gadam. Dati 
liecina, ka iedzimto anomāliju biežums Baldones novadā ir augstāks gan kā Rīgā, gan vidēji 
Latvijā (1. tabula). 

 
 

                                                           
3 “Ietekmes uz vidi novērtējums divu jaunu radioaktīvo atkritumu tvertņu un lietoto slēgto 
starojuma avotu ilgtermiņa glabātas izbūvei radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”” noslēguma 
ziņojums. 
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1. tabula. Iedzimtās anomālijas jaundzimušajiem uz 1000 dzīvi dzimušajiem (vidēji 
2000.-2014. gads) 

 Vidējais 
biežums 

Statistiski ticamā vidējo 
rādītāju atšķirība, salīdzinot ar 

Baldones novadu 

Baldones novads 46,23  

Latvija 
32,89  

Atšķirība ir statistiski ticama  
(p=0,031) 

Rīga 
39,84 

Atšķirība nav statistiski ticama 
(p=0,320) 

 
 

Nelielais gadījumu skaits, veicot aprēķinus (t.sk. nelielais dzīvi dzimušo skaits) ir saistīts ar 
plašām rādītāju variācijām un apgrūtina to salīdzināšanu, tomēr uzskatāmībai dati par 
iedzimtajām anomālijām jaundzimušajiem uz 1000 dzīvi dzimušajiem katrā atsevišķajā 
gadā apkopoti 2. attēlā. 

 

 

 
2. attēls. Iedzimtās anomālijas jaundzimušajiem uz 1000 dzīvi dzimušajiem (2000.-2014. 
gads) 
 
Dati liecina, ka absolūtajos skaitļos viena gada laikā konstatēts no 0 līdz 5 gadījumiem. 
(vidēji gadā Latvijā ir 700 gadījumi, Rīgā – 260, Pierīgas reģionā – 120). Līdz ar to nelielais 
gadījumu skaits Baldones novadā apgrūtina datu salīdzināšanu, jo rādītāji ir mainīgi. 
Jaundzimušo diagnozes, kas norādītas Jaundzimušo reģistrā (t.i. izrakstoties no dzemdību 
iestādes / nodaļas) var būt “suspectum”, kas norāda uz aizdomām par kādu iedzimto 
anomāliju, līdz ar to tās var nebūt galējās jeb apstiprinātās diagnozes, kā arī tās var 
mainīties un tikt precizētas tālākajos ārstniecības posmos, kas neatspoguļojas 
Jaundzimušo reģistra datos. Līdzīga situācija novērojama arī citos Latvijas novados (dati 
pieejami kopš 2010. gada, kad Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma (skatīt 3. 
attēlā).  
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3. attēls. Iedzimtās anomālijas jaundzimušajiem uz 1000 dzīvi dzimušajiem dažos Latvijas 
novados (2010.-2014. gads) 

 
Slimību profilakses un kontroles centrs situācijas precīzākai izpētei rekomendēja papildus 
citu datu avotus – tādus, kā slimības vēstures izpētes reģionā dzīvojošajiem, iedzīvotāju 
aptaujas par veselības datiem u.c. Tādējādi jautājumi par jaundzimušo anomālijām tika 
apspriesti ar Baldones novadā praktizējošajiem ģimenes ārstiem. Diskusijai par 
jaundzimušo iespējamo iedzimto anomāliju skaitu uz 1000 dzīvi dzimušajiem tika izvēlēti 
divi gadi – 2013. gads un 2014. gads divu iemeslu dēļ: tie ir jaunākie dati, tāpēc ārstu 
pieredze un spēja atcerēties konkrēto gadījumu detaļas ir visprecīzākā, kā arī 2014. gadā 
salīdzinājumā ar citiem pēdējiem pieciem gadiem jaundzimušo anomālijas Baldones 
novadā konstatētas visbiežāk. Interviju laikā ģimenes ārsti nevarēja izskaidrot būtisko 
atšķirību starp 2013. gadu un 2014. gadu ar savā praksē reģistrēto pacientu datiem, jo 
nevienam no intervētajiem ģimenes ārstiem uzskaitē nav 2014. gadā dzimušu pacientu ar 
iedzimtām anomālijām, kam nepieciešama stingra uzraudzība, specifiska (tai skaitā, 
operatīva) terapija un rehabilitācija vai kas varētu izraisīt invaliditāti. Šādai situācijai 
iespējami vairāki skaidrojumi: 

 Jaundzimušo datu bāzē jaundzimušie tiek reģistrēti pēc mātes deklarētās 
dzīvesvietas nevis faktiskās dzīvesvietas, kas nozīmē, ka iespējams, ka jaundzimušo 
anomālijas reģistrētas tiem jaundzimušajiem, kuru mātes nedzīvo Baldones 
novadā un nav reģistrējušās pie ģimenes ārstiem, bet tur ir tikai deklarētas (pēc 
Nacionālā veselības dienesta datiem tikai 71,22% no Baldones novadā 
deklarētajiem pieaugušajiem ir reģistrējušies pie ģimenes ārstiem, kas strādā 
Baldones novadā); 

 Jaundzimušie ar iedzimtajām anomālijām pie ģimenes ārstiem tiek reģistrēti un 
ārstējas citur (piemēram, Rīgā utt.) (pēc Nacionālā veselības dienesta datiem 
25,04% no Baldones novadā deklarētajiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem ir 
reģistrējušies pie ģimenes ārstiem, kas nestrādā Baldones novadā); 

 Diagnozes, kas tiek uzstādītas dzemdību iestādē / nodaļā neapstiprinās tālākā 
izmeklēšanas gaitā. 
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Ņemot vērā faktu, ka atbilstoši datu apstrādes un konfidencialitātes nosacījumiem 
(saskaņā ar Statistikas likuma prasībām), pētījumiem nav pieejams pat absolūtais gadījumu 
skaits, ja tas vienā gadā ir mazāks par 5 (kā tas ir gadījumā ar jaundzimušo anomālijām), 
dati par konkrētiem pacientiem nav pieejami, tāpēc to analīze saistībā ar iespējamajiem 
cēloņiem nav iespējama (piemēram, nav iespējams identificēt, kuru pacientu slimības 
vēsturēm būtu jāpiekļūst, ievērojot normatīvo aktu prasības; nav iespējams identificēt 
pacientu mātes interviju veikšanai, lai identificētu un analizētu iespējamos riska faktorus – 
skatīt tālāk; u.c.). 
 
Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra datiem Baldones novadā reģistrēto 
iedzimto anomāliju diagnozes ir dažādas asinsrites sistēmas kroplības, balsta un kustību 
sistēmas kroplības un urīnizvadsistēmas kroplības, līdzīgi kā tās ir arī vidēji Latvijā un vidēji 
Eiropā. 
 
Atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas datiem starp biežākajiem iedzimto anomāliju 
izraisītājiem minami: 

 Vecāku vecums (it īpaši ja pirmā bērna gadījumā mātes vecums ir virs 35 gadiem); 

 Kaitīgo faktoru iedarbība grūtniecības laikā: 
- medikamenti, ko sieviete lietojusi grūtniecības laikā (piemēram, tetraciklīns);  
- ķīmiskās vielas, kuru iedarbībai sieviete bijusi pakļauta grūtniecības laikā 

(piemēram, alkohols, smēķēšana, apreibinošās vielas);  
- mātes slimības (piemēram, cukura diabēts vai hipotiroidisms – samazināts 

vairogdziedzera hormonu līmenis asinīs u.c.), 
- dažādas infekcijas slimības – piemēram, masaliņu vīruss, citomegalovīruss u.c. 
- vides faktoru iedarbība (piemēram, vides ķīmiskais piesārņojums bīstamo 

atkritumu izgāztuves vietās); 
- darba vides faktoru iedarbība (piemēram, svins); 
- lielas jonizējošā starojuma devas (piemēram, izmeklējumi, kas grūtniecības 

laikā veikti, izmantojot jonizējošo starojumu, aroda ekspozīcija, piemēram, 
ārkārtas situāciju pārvaldības laikā). 

 
 
 

6. Baldones novada iedzīvotāju līdzestības analīze par dalību valsts 
apmaksātajās skrīninga programmās 
 

Valsts organizētā un apmaksātā krūts dziedzera, dzemdes kakla un kolorektālā jeb zarnu 
ļaundabīgo audzēju savlaicīgas atklāšanas programma Latvijā tika uzsākta 2009. gadā. 
Programmas mērķis ir savlaicīgi atklāt iepriekš minētos audzējus, tādejādi samazinot 
mirstību, kuras iemesls bijis vēzis.  
 
Katru gadu izlases kārtībā pēc iedzīvotāju reģistra datiem Nacionālais veselības dienests 
nosūta uzaicinājuma vēstules valsts apmaksātai dzemdes kakla pārbaudei sievietēm, 
kurām attiecīgajā gadā paliek 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67 gadi 
un valsts apmaksāta mamogrāfijas izmeklējuma veikšanai sievietēm, kurām paliek 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 gadi. 
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3.2. pielikuma 1. tabulā apkopoti dati par Dzemdes kakla vēža skrīninga programmas 
izsūtīto uzaicinājumu skaitu un izmeklējuma rezultāti sadalījumā pēc personas deklarētās 
dzīves vietas adreses laikā posmā no 2009. līdz 2014. gadam. Dati liecina, ka pirmajos 
gados pēc programmas ieviešanas iedzīvotāju līdzestība gan Baldones novadā, gan blakus 
esošajos novados ir bijusi zemāka nekā pēdējos gados. Tas, iespējams, skaidrojams ar 
cilvēku nepietiekamu informētību par pakalpojuma nozīmi un iemaņām pakalpojuma 
saņemšanā programmas sākuma posmā. Laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam Baldones 
novadā izmeklēto sieviešu attiecība pret izsūtīto uzaicinājumu skaitu svārstās no 19% līdz 
23%, kas ir tikai nedaudz mazāks vai vienāds ar attiecīgajā laika posmā novēroto blakus 
novados: Iecavas novadā no 19% līdz 23,4%, Vecumnieku novadā no 19% līdz 21,9%, 
Ķeguma novadā no 17,3% līdz 23%, Ķekavas novadā no 21% līdz 27% un Olaines novadā 
no 22,8% līdz 26%. Latvijā kopumā izmeklēto sieviešu attiecība pret izsūtīto uzaicinājumu 
skaitu svārstās no 14,9% līdz 27,8%. Proporcionālo starpību un statistiskās ticamības līmeni 
var aplūkot 3.2. pielikuma 4. tabulā.  
 
4. attēlā atspoguļots uz dzemdes kakla audzēju izmeklēto cilvēku īpatsvara vidējais rādītājs 
laika posmā no 2009. līdz 2014. gadam Latvijā, Baldones novadā un 5 blakus novados.  

 

  
4. attēls. Dzemdes kakla vēža skrīningā izmeklēto cilvēku īpatsvara vidējais rādītājs no 
2009. līdz 2014. gadam, Latvijā un novados. 

 

3.2. pielikuma 2. tabulā atspoguļots krūts vēža skrīninga programmā izsūtīto uzaicinājumu 
un izmeklējumu skaits sadalījumā pēc personas deklarētās dzīves vietas adreses laikā 
posmā no 2009. līdz 2014. gadam. Pārskata periodā Baldones novada sieviešu atsaucība 
krūts vēža skrīningam ir svārstījusies no 18,6% līdz 24,0%. Jāmin, ka 2014. gadā novērots 
ievērojams profilaktiskās programmas apmeklētības kritums, kas sasniedz vien 17,5% 
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kad apmeklētība nebija zemāka par 20%. Analizējot 
pārējo pētījumā iekļauto novadu rezultātus, varam secināt, ka līdzīga tendence vērojama 
Iecavas un Olaines novados. Savukārt Latvijā kopumā šādu tendenci nevar novērot, jo 
līdzdalība profilaktiskajā programmā kopš 2013. gada nav zemāka kā 34%. Salīdzinot citu 
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novadu krūts vēža skrīninga programmas apmeklējumu ar Baldones novada sieviešu 
dalību krūts vēža skrīninga programmā pa gadiem, nav vērojama statistiski ticama 
atšķirība (skatīt 3.2. pielikuma 5. tabulu). 
 
5. attēlā atspoguļots uz krūts dziedzera audzēju izmeklēto cilvēku īpatsvara vidējais 
rādītājs laika posmā no 2009. līdz 2014. gadam Latvijā, Baldones novadā un 5 blakus 
novados. 
 

 
5. attēls. Krūts dziedzera vēža skrīningā izmeklēto cilvēku īpatsvara vidējais rādītājs no 
2009. līdz 2014. gadam, Latvijā un novados. 

 

Zarnu vēža profilaktisko pārbaudi valsts apmaksā sievietēm un vīriešiem vecumā no 50 līdz 
74 gadiem. Zarnu vēža profilaksei uzaicinājuma vēstule netiek izsūtīta. Par minēto 
izmeklējumu iedzīvotāji var interesēties pie sava ģimenes ārsta, kā arī ģimenes ārsti aicina 
attiecīgā vecumā esošos pacientus veikt pārbaudes. Ņemot vērā, ka nav zināms, cik cilvēki 
ir interesējušies vai ģimenes ārsts piedāvājis veikt pārbaudi, rezultāti pieejami tikai par 
unikālo pacientu skaitu, kas veikuši minēto testu.  
 
Zarnu vēža skrīninga programmas ietvaros izmeklējumu veikušo personu skaits pēc 
personas deklarētas dzīves vietas adreses sadalījumā pa gadiem un uz 100000 iedzīvotāju 
attiecīgajā teritorijā var aplūkot 3.2. pielikuma 3. tabulā.  
 
6. attēlā atspoguļots uz zarnu audzēju izmeklēto cilvēku īpatsvara vidējais rādītājs uz 
100 000 iedzīvotāju laika posmā no 2009. līdz 2014. gadam Latvijā, Baldones novadā un 5 
blakus novados. 
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6. attēls. Zarnu vēža skrīningā izmeklēto cilvēku īpatsvara vidējais rādītājs no  2009. līdz 
2014. gadam, Latvijā un novados. 

 
Baldones novadā, tāpat kā Latvijā kopumā, iedzīvotāju atsaucība valsts apmaksātai vēža 
profilakses programmai ir zema. Pasaules attīstīto valstu prakse liecina, ka vēža skrīninga 
programmām atdeve ir tad, ja uz valsts aicinājumu veikt valsts apmaksātu veselības 
pārbaudi atsaucas vismaz divas trešdaļas mērķauditorijas.  
 
Zemās aktivitātes iemesli Latvijā kopumā nav plaši analizēti, bet ir pētījumi, kas liecina par 
zemu Latvijas iedzīvotāju veselības kompetenci4, ko veido gan katra indivīda, gan 
apkārtējās sociālās vides zināšanas par veselību, izpratne par veselīgu dzīvesveidu, kā arī 
vispārējās vērtības.  
 
Līdzestība valsts apmaksātai zarnu, krūts un dzemdes kakla vēžu skrīninga programmai 
Baldonē būtiski neatšķiras no līdzestības Latvijā. Ņemot vērā interviju rezultātus ar 
Baldones ģimenes ārstiem, līdzestību valsts apmaksātajām skrīninga programmām varētu 
ietekmēt sekojoši faktori:  

1) Nepietiekams iedzīvotāju informētības līmenis par programmas nozīmīgumu 
mirstības no vēža samazināšanā un zema līdzestība profilaktiskajām programmām 
kopumā; biežākās atbildes, ko Baldones pacienti sniedz saviem ģimenes ārstiem, 
jautājot par nepiedalīšanos vēža skrīninga programmās, ir laika trūkums, neticība 
skrīninga programmām, negatīvs iepriekšējais rezultāts;  

2) Fakts, vai persona dzīvo un saņem korespondenci deklarētajā dzīvesvietā, uz 
kurieni tiek nosūtīta uzaicinājuma vēstule piedalīties valsts organizētā dzemdes 

                                                           
4
 http://ojs.journals.cz/index.php/EMHPJ/article/view/373/373  

http://ojs.journals.cz/index.php/EMHPJ/article/view/373/373
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kakla vēža un krūts vēža skrīningā; daļa pacientu atzīmē, ka nav saņēmuši 
uzaicinājuma vēstuli, lai gan pēc NVD datubāzē atrodamās informācijas tāda ir 
izsūtīta. 

3) Ne visi izmeklējuma rezultāti tiek ievadīti NVD datubāzē, piemēram, ja pacients 
apmeklē “maksas” ārstu un veic analīzes ārpus valsts apmaksāta pakalpojuma. 

4) Izmeklējuma pieejamība tuvu dzīvesvietai, piemēram, līdzestība krūts vēža 
skrīningam ir augstāka tajos gados, kad Baldones novadā tiek nodrošināts mobilais 
mammogrāfs; 

5) Ģimenes ārsta prakses proaktīva rīcība skrīninga aptveres palielināšanā, piemēram, 
atgādinājumi vizītes laikā vai attālināti, atkārtota uzaicinājuma vēstuļu izdrukāšana 
un izsniegšana, onkocitoloģisko iztriepju veikšana praksē, fēču paraugu 
pieņemšana praksē. Atbilstoši Ģimenes ārsta gada darbības novērtēšanas un 
maksājuma sadales metodikai (14. pielikums Ministru kabineta 2013. gada 17. 
decembra noteikumiem Nr. 1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un 
finansēšanas kārtība” un 44. pielikums Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra 
noteikumiem Nr. 1046 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 
(zaudējuši spēku)), ģimenes ārsta prakse nodrošina dienesta vadības informācijas 
sistēmas datu apskati par mamogrāfijas skrīningu, dzemdes kakla vēža skrīningu un 
pacientu informēšanu par iespēju veikt skrīninga izmeklējumus un pacientiem 
vecumā no 50 līdz 74 gadiem veikt slēpto asiņu testu. 2016. gadā skrīninga aptvere 
atbilst kvalitātes kritērijiem, ja krūts vai dzemdes kakla vēža skrīninga izmeklējumu 
veikušas vismaz 36% no uzaicinātajām praksē reģistrētajām sievietēm, bet zarnu 
vēža skrīningu – vismaz 11% no 50 līdz 74 gadu vecumu sasniegušajiem praksē 
reģistrētajiem pacientiem. 

 
Pamatojoties uz iepriekš aprakstītajiem rezultātiem par Baldones novada iedzīvotāju 
iesaistīšanos valsts apmaksātajās vēža profilakses programmās, var secināt, ka iedzīvotāji 
nav būtiski mazāk vai vairāk aktīvi kā iedzīvotāji Latvijā kopumā un citos novados, kas 
iekļauti pētījumā. Nav statistiski ticamas atšķirības starp krūts vēža un dzemdes kakla vēža 
skrīninga rādītājiem Baldones novadā, salīdzinot ar blakus esošajiem novadiem. Zarnu 
vēža skrīninga aptvere Baldones novadā kopš 2009. gada ir bijusi viena no augstākajām, 
salīdzinot ar kaimiņu novadiem. Tas varētu liecināt par augstu Baldones novada ģimenes 
ārstu prakšu aktivitāti pacientu motivēšanā, jo par šo izmeklējumu tieši informē ģimenes 
ārsta prakse un uzaicinājuma vēstules no NVD netiek sūtītas.  
 
 

7. Baldones novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti 
 

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam ir vidēja termiņa politikas 
plānošanas dokuments Latvijā, kas balstās uz Pasaules Veselības organizācijas Eiropas 
reģiona stratēģiju "Veselība 2020”. Šajā dokumentā ir norādīts, ka Latvijas iedzīvotāju 
galvenie nāves cēloņi ir neinfekciju slimības: galvenokārt sirds un asinsvadu slimības, 
ļaundabīgie audzēji un ārējie nāves cēloņi. Neinfekciju slimību attīstību lielā mērā ietekmē 
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ar dzīvesveidu saistīti faktori − neveselīgs uzturs, nepietiekama fiziskā aktivitāte un kaitīgi 
ieradumi (piemēram, smēķēšana, alkohola un narkotisko vielu lietošana)5.  
 
Lai būtu iespējams salīdzināt Baldones novada iedzīvotāju veselību ietekmējošos ar 
dzīvesveidu saistītos faktorus ar vidējiem Latvijas iedzīvotāju rādītājiem, iespēju robežās 
iedzīvotāju aptaujas jautājumi tika formulēti identiski tam, kā tie ir formulēti Latvijas 
iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījumā6. Iegūtie rezultāti tika salīdzināti savā 
starpā, kā arī ar Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.–2020. gadam7 rādītājiem.  
 
Kopumā tika analizēti šādi rādītāji: 

 Ķermeņa masas indekss (ĶMI) – aptaujas laikā iedzīvotājiem tika uzdoti jautājumi 
par viņu augumu un svaru, ĶMI aprēķināja pētnieki; 

 Smēķēšana; 

 Alkohola lietošana; 

 Fiziskās aktivitātes; 

 Ārsta apmeklēšana. 
 
ĶMI novērtēšanai izmanto Pasaules Veselības organizācijas 1995. gadā pieņemto 
klasifikāciju ar četrām pakāpēm: pazemināts svars, normāls svars, liekais svars, 
aptaukošanās. Aprēķinot vidējos ĶMI rādītājus, normāla ķermeņa masa konstatēta tikai 
41,7% Baldonē aptaujāto cilvēku (Latvijā – 45,4% respondentu). Atšķirības novērotas 
vīriešu vidū (Baldonē – 36,7%, vidēji Latvijā – 44,4%). Sieviešu vidū būtiskas atšķirības nav 
konstatētas (Baldonē – 47,0%, vidēji Latvijā – 46,4%). Pazemināts svars tika konstatēts 
tikai sievietēm – vidējais vecums 43,39 gadi (24 – 56 gadi). 
 
Kopumā Baldones iedzīvotāju aptaujas dati liecina, ka palielināts ķermeņa masas indekss ir 
viena no problēmām, uz kuru būtu vēršami pasākumi veselības veicināšanas jomā, jo 
situācija Baldonē ir sliktāka nekā vidēji Latvijā. 
 

 

                                                           
5
 Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, pieejams - http://polsis.mk. 

gov.lv/documents/4965, skatīts 23.04.2016. 
6
 Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 2014, pieejams - http://www.spkc. 

gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petijumi/, skatīts 23.04.2016. 
7
 Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, pieejams - http://polsis.mk. 

gov.lv/documents/4965, skatīts 23.04.2016. 

http://www.spkc.gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petijumi/
http://www.spkc.gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petijumi/
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7. attēls. Ķermeņa masas indeksa rādītāji Baldones iedzīvotājiem 
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2. tabula. Ķermeņa masas indekss Baldones novada iedzīvotājiem salīdzinājumā ar vidējiem Latvijas rādītājiem un sasniedzamajiem rādītājiem saskaņā 
ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam 

 

Rezultatīvais rādītājs8 Izejas dati 2012. gadā Sasniedzamais 
rādītājs 

2016. gadā 

Sasniedzamais 
rādītājs 

2020. gadā 

Baldones 
novads*, 

2016. gads 

Piezīmes9 

Pieaugušo (15-64 g.v.) īpatsvars ar lieko 
ķermeņa masu vai aptaukošanos (ķermeņa 
masas indekss virs 25), (%)  
(avots: Latvijas iedzīvotāju veselību 
ietekmējošo paradumu pētījums, SPKC) 

49,1 
 

48 46 55,1 Vīrieši – 63,3 %  
(LV – 54,0%) 

Sievietes - 46,4%  
(LV – 50,1%) 

*Dati nav precīzi salīdzināmi, jo atšķiras aptaujāto iedzīvotāju vecums. 

 

  

                                                           
8
 Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, pieejams - http://polsis.mk.gov.lv/documents/4965, skatīts 23.04.2016. 

9
 Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 2014, pieejams - http://www.spkc.gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petijumi/, skatīts 23.04.2016. 

http://www.spkc.gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petijumi/
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Smēķēšana ir riska faktors gan daudzām ļaundabīgajām slimībām, gan sirds un 
asinsvadu sistēmas slimībām, tāpēc smēķējošo skaita samazināšana ir izvirzīta par 
vienu no prioritātēm sabiedrības veselības jomā Latvijā. Salīdzinot ar vidējiem datiem 
Latvijā, situācija Baldones novadā ir labāka nekā vidēji Latvijā. Baldonē katru dienu 
smēķē vidēji 26,1%, kas ir mazāk nekā vidēji Latvijā. Ja salīdzina abus dzimumus, tad 
arī šajā gadījumā Baldonē dzīvojošajiem vīriešiem ir neveselīgāki ieradumi nekā 
Baldonē dzīvojošajām sievietēm, tomēr abu dzimumu ieradumi ir labāki nekā vidēji 
Latvijā (sīkāk skatīt 8. attēlu un 3. tabulu). 

 

 
8. attēls. Smēķēšanas paradumu rādītāji Baldones iedzīvotājiem 
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3. tabula. Smēķēšana Baldones novada iedzīvotāju vidū salīdzinājumā ar vidējiem Latvijas rādītājiem un sasniedzamajiem rādītājiem 
saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam 
 

Rezultatīvais rādītājs10 Izejas dati 2012. 
gadā 

Sasniedzamais 
rādītājs 

2016. gadā 

Sasniedzamais 
rādītājs 

2020. gadā 

Baldones 
novads*, 

2016. gads 

Piezīmes11 

Ikdienas smēķētāju (15-64 g.v.) īpatsvars (%) 
(avots: Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo 
paradumu pētījums, SPKC) 

34,3 
 

31 28 26,1 Vīrieši – 36,5 %  
(LV – 51,8%) 

Sievietes – 15,3%  
(LV – 21,0%) 

*Dati nav precīzi salīdzināmi, jo atšķiras aptaujāto iedzīvotāju vecums. 
 

 

                                                           
10

 Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, pieejams - http://polsis.mk.gov.lv/documents/4965, skatīts 23.04.2016. 
11

 Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 2014, pieejams - http://www.spkc.gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petijumi/, skatīts 23.04.2016. 

http://www.spkc.gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petijumi/
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Iedzīvotāju aptaujas laikā tika uzdots arī jautājums par iedzīvotāju paradumiem 
attiecībā uz fiziskajām aktivitātēm. Iegūstot aptaujas datus, tika secināts, ka rezultāti 
Baldones novadā ir būtiski labāki nekā vidēji Latvijā (skatīt 4.tabulu). 
 
4. tabula. Fiziskās aktivitātes novada iedzīvotāju vidū salīdzinājumā ar vidējiem 
Latvijas rādītājiem 
 

Biežums Vidēji  
(%) 

Vīrieši 
(%) 

Sievietes 
(%) 

Vidēji 
Latvijā12 

Katru dienu 26,1 24,7 27,6 5,8 

4-6 reizes nedēļā 16,8 16,3 17,2 4,1 

2-3 reizes nedēļā 32,1 33,7 30,5 12,5 

Vienu reizi nedēļā 8,2 9,6 6,9 7,5 

2-3 reizes mēnesī 4,0 3,4 4,6 9,3 

Dažas reizes gadā vai retāk 3,7 3,4 4,0 56,5 

Es nenodarbojos ar fiziskajām 
aktivitātēm, jo man ir slimība 

0,9 1,1 
0,6 4,4 

Es nenodarbojos ar fiziskajām 
aktivitātēm, jo man ir invaliditāte 

0,3 0,0 
0,6  

Nav atbildes 8,0 7,9 8,0 0 

 

Tomēr, mēģinot izskaidrot situāciju, kāpēc novada iedzīvotāji ir fiziski aktīvāki nekā 
vidēji Latvijā, bet liekais svars viņiem ir biežāk, tika secināts, ka šādus rezultātus var 
skaidrot ar nelielām atšķirībām abu pētījumu jautājumu formulējumā. Baldones 
iedzīvotāju aptaujas anketā jautājumam “Cik bieži savā brīvajā laikā Jūs parasti 
nodarbojaties ar fiziskajām aktivitātēm – tādām, kas liek jums straujāk elpot vai 
svīst? (viena atbilde iespējama)” tika pievienots neliels paskaidrojums “Fiziskajās 
aktivitātēs ietilpst arī pastaigas, strādāšana dārzā u.tml.)”. Minēto iemeslu dēļ tālāka 
analīze un salīdzināšana rādītājiem, kas noteikti Sabiedrības veselības 
pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam, netika veikta. 
 
Lai analizētu alkohola lietošanas biežumu Baldones iedzīvotāju un Latvijas 
iedzīvotāju vidū, tika salīdzināts tas iedzīvotāju īpatsvars, kas nekad nelieto alkoholu 
(sīkāk skatīt 9. attēlu). 

                                                           
12

 Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 2014, pieejams - http://www.spkc. 
gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petijumi/, skatīts 23.04.2016. 
 

http://www.spkc.gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petijumi/
http://www.spkc.gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petijumi/
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9. attēls. Alkoholu nelietojošo iedzīvotāju īpatsvars Baldones iedzīvotāju un 
Latvijas iedzīvotāju vidū 
 
Lai gan kopējie rādītāji liecina, ka Baldonē ir nedaudz mazāks iedzīvotāju īpatsvars, 
kas nelieto alkoholu, tomēr satraucoša ir situācija sieviešu vidū. Ja vidēji Latvijā 
22,2% sieviešu nelieto alkoholu, tad Baldonē dzīvojošo sieviešu vidū tādu ir tikai 
14,9%, turklāt 18-25 gadus vecu sieviešu vidū šādu sieviešu nebija vispār. Kontekstā 
ar augsto iedzimto anomāliju skaitu Baldones novadā, īpaša uzmanība, īstenojot 
veselības veicināšana aktivitātes, būtu vēršama uz alkohola lietošanas samazināšanu 
sieviešu vidū, bet it īpaši reproduktīvajā vecumā un grūtniecības laikā. Dažādu 
alkohola veidu lietošanas paradumi ir attēloti 5. tabulā. 

 
5. tabula. Dažādu alkohola veidu lietošanas paradumi Baldones iedzīvotāju vidū 
 

Biežums Lietotāju īpatsvars (%) 

Stipros 
dzērienus, 

40 g vai vairāk 

Vīnu (t.sk. 
dzirkstošos 

dzērienus), vīna 
glāzi vai vairāk 

Alu, 0,33 l vai 
vairāk 

Alkoholiskos 
kokteiļus, 
0,33 l vai 

vairāk 

Katru dienu 0,9 0,6 0,3 0,9 

2-3 reizes nedēļā 0,9 3,4 6,0 0,6 

1 reizi nedēļā 9,1 6,5 10,2 2,3 

2-3 reizes mēnesī 13,9 16,2 12,2 5,4 

Dažas reizes gadā 38,9 36,1 22,4 14,5 

Nekad 35,2 35,2 48,3 75,3 

Grūti pateikt / 
Nevēlos norādīt 

1,1 2,0 0,6 1,1 

Kopā 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Iedzīvotāju veselības paradumus būtiski raksturo arī regulārs ārsta apmeklējums. 

Aptaujas dati liecina, ka Baldones novadā pēdējā gada laikā ārstu nav apmeklējuši 

18,6% iedzīvotāju, kas ir labāks rādītājs nekā vidēji Latvijā. Arī šajā gadījumā Baldones 

novadā novērojama būtiska atšķirība dzimumu starpā – sievietes biežāk apmeklē 

ārstu nekā vīrieši, bet tomēr abos gadījumos situācija Baldonē ir labāka nekā vidēji 

Latvijā (skatīt 10. attēlu). 

  

 
10. attēls. Pēdējā gada laikā ārstu neapmeklējušo iedzīvotāju īpatsvars Baldones 
iedzīvotāju un Latvijas iedzīvotāju vidū 
 
 

8. Baldones novada pašvaldības aktivitātes veselības veicināšanas jomā 
 
Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam ir uzsvērta arī pašvaldību 
loma sabiedrības veselības nodrošināšanā iedzīvotājiem, iekļaujot vairākus 
rezultatīvos rādītājus (radītāji raksturo pamatnostādņu darbības rezultātu A2 
“Iesaistītas pašvaldības veselības veicināšanā”): 

 Rezultatīvais rādītājs: pašvaldību īpatsvars (%), kurās deleģēta 
kontaktpersona veselības veicināšanas jautājumos; 

 Rezultatīvais rādītājs: pašvaldību īpatsvars, kuras ir iesaistītas Nacionālajā 
veselīgo pašvaldību tīklā (%). 
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Analizējot publiski pieejamo informāciju, tika secināts, ka Baldones novadā nav 
deleģēta kontaktpersona veselības veicināšanas jautājumos13, kā arī Baldones 
pašvaldība nav iesaistījusies Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā14. Tomēr sarunā ar 
pašvaldības pārstāvjiem 2016. gada aprīlī tika saņemta informācija, ka pašvaldība ir 
pieņēmusi lēmumu iesaistīties veselības veicināšanas aktivitātēs, deleģējot gan 
kontaktpersonu veselības veicināšanas jautājumos, gan darbojoties Nacionālajā 
veselīgo pašvaldību tīklā. Šāds lēmums ir ļoti aktuāls, jo jaunajā Eiropas Sociālā fonda 
plānošanas periodā veselības veicināšanas aktivitātēm pašvaldības līmenī ir 
paredzēts atbalsts, kas ļaus īstenot pasākumus, kas būtu vērsti uz novada iedzīvotāju 
veselīgo paradumu attīstību un ilgtermiņā uzlabotu iedzīvotāju veselību. Tas savukārt 
uzlabotu gan iedzīvotāju darbaspējas, gan pagarinātu veselīgo darba mūžu, tādējādi 
palielinot novada ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. 
 
Analizējot novada mājaslapu (www.baldone.lv) attiecībā uz veselību, secināms, ka 
mājaslapā faktiski nav pieejama informācija, kas saistīta ar veselību veicinošām 
aktivitātēm. Sadaļā “Veselības aprūpe” pieejamā informācija raksturo ārstu darbu – 
piemēram, ģimenes ārstu un zobārstu pieņemšanas laikus, adreses u.c., kā arī 
informācija par pacientu aprūpes iespējām mājās. Nedaudz informācijas par veselību 
veicinošām aktivitātēm ir atrodama sadaļā “Tūrisms” (piemēram, velosipēdu īre). 
Jāatzīmē, ka iedzīvotāju sociāli ekonomiskās aptaujas dati liecina, ka iedzīvotāji, kas 
izvēlas Baldoni kā dzīvesvietu, novērtē novada drošību, dabu, tāpēc no novada 
pievilcības viedokļa šajā uzskaitījumā organiski iederētos Baldones novada kā 
veselību veicinošas pašvaldības tēls, kas, iespējams, ļautu novadam piesaistīt vēl 
vairāk jaunus iedzīvotājus. 
 

 
9. Secinājumi un ieteikumi  
 

Lai uzlabotu Baldones novada iedzīvotāju veselības rādītājus, ir nepieciešams 
stiprināt un popularizēt veselības veicināšanas aktivitātes, turklāt akcentējamas ne 
tikai izglītojošās aktivitātes, bet veicama pasākumu īstenošana, kurās iedzīvotāji 
varētu apgūt jaunas prasmes (piemēram, veselīga ēdiena gatavošana, regulāra dalība 
sportiskās aktivitātēs). Potenciālā Eiropas sociālā fonda projekta kontekstā par 
veselību veicināšanas aktivitāšu prioritārajām jomām uzskatāmas: 

 Svara samazināšana, it īpaši mērķa grupā – vīrieši (piemēram, veselīgs 
uzturs, fiziskās aktivitātes); 

 Sievietes reproduktīvā veselība (t.sk. mātes un bērna veselība, veselīga 
grūtniecība); 

 Profilaktiskās veselības pārbaužu biežāka veikšana, t.sk. iesaistīšanās 
valsts apmaksātās skrīninga programmās. 

                                                           
13 

Latvijas pašvaldības, kas ir deleģējušas kontaktpersonu veselības veicināšanas jautājumos, pieejams 

http://www.spkc. gov.lv/sadarbiba-ar-pasvaldibam-veselibas-veicinasana/313/latvijas-pasvaldibas-

kas-ir-delegejusas-kontaktpersonu, skatīts 23.04.2016. 
14 

Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalības pašvaldības, pieejams - http://www.spkc. 

gov.lv/nvpt-pasvaldibas/, skatīts 23.04.2016. 

http://www.baldone.lv/
http://www.spkc.gov.lv/nvpt-pasvaldibas/
http://www.spkc.gov.lv/nvpt-pasvaldibas/
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Papildus tam jāuzsver, ka nozīmīga loma, lai veidotu visaptverošu un profesionālu 
veselības veicināšanas programmu pašvaldībā, ir veselības un sabiedrības veselības 
speciālistu komandu veidošanai novadā un sadarbībai ar nozares profesionāļiem, kas 
strādā nacionālajā līmenī. Izmantojot pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām 
Nacionālā veselību veicinošo pašvaldību tīkla ietvaros, būtu iespējams izvērtēt, kuras 
jau ieviestās veselību veicinošās aktivitātes ir visefektīvākās pašvaldību līmenī Latvijā, 
kā arī rosināt jaunas idejas veselības veicināšana jomā. 
 
Baldones novada iedzīvotāju līdzestība valsts apmaksātām vēža skrīninga 
programmām ir līdzīgi zema kā blakus novados un nepārsniedz Latvijas vidējo 
rādītāju. Būtiska atšķirība rezultātos vērojama, ja salīdzina tos izmeklējumus, kurus 
iespējams veikt Baldones novadā un tiem, kur nepieciešams apmeklēt speciālistu citā 
administratīvajā teritorijā. Piemēram, to Baldones iedzīvotāju skaits, kas veikuši 
profilaktisku izmeklējumu uz zarnu audzēju, ir būtiski augstāks, kā citos blakus 
novados. Iepriekš minētais ļauj secināt, ka, ja tiktu izlemts veikt padziļinātu pētījumu, 
iedzīvotāju līdzestību pētījumā būtiski varētu paaugstināt ārstniecības personu 
proaktīva rīcība un pakalpojuma pieejamība novada teritorijā.  
 
Attiecībā uz jaundzimušo anomālijām Slimību profilakses un kontroles centrs 
situācijas precīzākai izpētei ir rekomendējis izmantot papildus citu datu avotus kā 
slimības vēstures izpētes reģionā dzīvojošajiem, iedzīvotāju aptaujas par veselības 
datiem u.c., kas nozīmētu padziļināta pētījuma veikšanu. Tomēr, ņemot vērā esošā 
pētījuma ietvaros veiktās intervijas ar ģimenes ārstiem, iedzīvotāju līdzdalības līmeni 
vēža skrīningā, kā arī apgrūtinājumus, kas saistīti ar piekļuvi datiem un 
konfidencialitātes nosacījumiem (atbilstoši Statistikas likuma prasībām), nav 
iespējams prognozēt, ka tiks iegūti ticami rezultāti, kas izskaidrotu situāciju Baldones 
novadā. 

 



 

 

 
3.1. PIELIKUMS 

 
Mirstības un saslimstības rādītāji 



1. tabula. Atšķirības starp pētījumā atlasītajiem mirstības un saslimstības rādītājiem 
Baldones novadā, salīdzinājumā ar Latvija, Rīgas un Pierīgas rādītājiem 

Rādītāja nosaukums Baldones 
novads 

Latvijā Rīgā Pierīgā 

Kopējā mirstība vidēji 1999.-2014. 
gados uz 100 000 iedzīvotājiem 

1291 1422* 
p=0,002 

1372* 
p=0,04 

1241 
p=0,181 

Mirstība no sirds-asinsvadu slimībām 
vidēji 1999.-2014. gados uz 100 000 
iedzīvotājiem 

701 701* 
p=0,008 

748 
p=0,121 

672 
p=0,329 

Mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem 
vidēji 1999.-2014. gados uz 100 000 
iedzīvotājiem 

249 271 
p=0,236 

282 
p=0,08 

245 
p=0,816 

Saslimstība ar ļaundabīgajiem 
audzējiem vidēji 1990.-2014. gados uz 
100 000 iedzīvotājiem 

311 421* 
p=0,003 

450* 
P<0,001 

377 
p=0,055 

*- konstatēta statistiski ticama atšķirība, salīdzinot ar Baldones novada rādītājiem (p<0,05) 



 

 

 

3.2. PIELIKUMS 
 

Vēža skrīninga dati 



 

1. tabula. Dzemdes kakla vēža skrīninga programmas izsūtīto uzaicinājumu skaits un izmeklējuma rezultāti sadalījumā pēc personas 
deklarētās dzīves vietas adreses laikā posmā no 2009. – 2014. gadam 
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Iecavas novads 1122 166 14,9 1231 210 8,1 890 208 23,4 930 176 19,0 981 195 19,9 989 209 21,1 

Vecumnieku 
novads 

480 54 11,3 965 102 10,6 916 201 21,9 927 182 20,0 901 171 19,0 966 197 20,4 

Ķeguma novads 536 54 10,1 650 65 10,0 674 155 23,0 687 119 17,3 645 130 20,2 710 124 17,5 

Baldones novads 
591 56 9,5 617 76 12,3 582 132 23,1 661 131 19,8 612 120 19,6 595 113 19,0 

Ķekavas novads 1303 105 8,1 2773 402 14,5 2432 603 25,1 2648 595 22,5 2737 741 27,0 2690 566 21,0 

Olaines novads 
1292 121 9,4 2699 464 17,2 2500 650 26,0 2681 613 22,9 2712 618 22,8 2607 615 24,1 

Latvija  
208359 30942 14,9 224657 34468 15,3 181808 62796 34,5 204198 54503 26,7 202472 55498 27,4 199747 55480 27,8 



 

2. tabula. Krūts vēža skrīninga programmā izsūtīto uzaicinājumu un izmeklējumu skaits sadalījumā pēc personas deklarētās dzīves vietas 
adreses laikā posmā no 2009. – 2014. gadam 
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Iecavas 
novads 

799 184  23,0 739 193 26,1 805 204 25,3 643 165 25.7 793 226 28,5 621 100 10,1 

Vecumnieku 
novads 527 113  21,4 700 154  22.0 758  160  21,1 684 165  24,1 701 160  23,1 680 154  22,6 

Ķeguma 
novads 

404 67  16,6 470 97  21,1 520 119  23,1 468 106  22,6 504 114  22,6 511 122  23,8 

Baldones 
novads 

382 71  18,6 438 105  24,0 430 91  21,2 394 85  21,6 399 95  23,8 389 68  17,5 

Ķekavas 
novads 

1043 244  23,4 1905 426  22,4 1755 466  26,6 1520 370  24,3 1688 432  25,6 1634 396  24,2 

Olaines 
novads 

1129 183  16,2 1839 411  22,3 1938  492  25,4 1755 464  26,4 1894 513  27,1 1759 367  20,9 

Latvija  
90207 19039 21,1 196578 38148 19,4 151956 51348 33,8 130205 42559 32,7 142115 48549 34,2 142168 51060 35,9 



 

3. tabula. Kopējais zarnu vēža skrīninga programmas veikušo personu skaits pēc personas deklarētas dzīves vietas adreses sadalījumā pa 
gadiem 

 
Administratīvā teritorija 
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Iecavas novads 9 91 12 122 15 153 18 186 61 629 53 609 168 
Vecumnieku novads 8 81 16 161 29 301 29 306 109 1149 69 824 260 
Ķeguma novads 13 204 18 282 14 222 81 1308 157 2535 97 1749 380 
Baldones novads 33 599 144 2617 232 4050 66 1150 123 2144 100 1840 702 
Ķekavas novads 66 315 196 936 286 1309 301 1361 415 1876 330 1458 1594 
Olaines novads 157 782 129 642 100 484 291 1410 405 1962 454 2303 1665 
 

 

 

 

 

 

 



 

4. tabula. Dzemdes kakla vēža skrīninga programmas izmeklēto proporcija, proporcionāla atšķirība salīdzinājumā ar Baldones novadu un 
ticamības līmenis laikā posmā no 2009. – 2014. gadam (aprēķinam izmantota: https://www.medcalc.org/) 
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Iecavas novads 14,9 5,4 0.30 8,1 4,2 0,47 23,4 0,3 0,94 19,0 0,8 0,86 19,9 0,3 0,94 21,1 2,1 0,65 

Vecumnieku 
novads 

11,3 1,8 0.75 10,6 1,7 0,72 21,9 1,2 0,79 20,0 0,2 0,86 19,0 0,6 0,89 20,4 1,4 0,76 

Ķeguma novads 10,1 1,2 0,84 10,0 2,3 0,66 23,0 0,1 0,98 17,3 2,5 0,61 20,2 0,6 0,90 17,5 1,5 0,76 

Baldones 
novads 

9,5 0,0  12,3 0,0  23,1 0,0  19,8 0,0  19,6 0,0  19,0 0,0  

Ķekavas novads 8,1 3,2 0,50 14,5 2,2 0,61 25,1 2,0 0,62 22,5 2,7 0,49 27,0 7,4 0,08 21,0 2,0 0,63 

Olaines novads 
9,4 1,9 0,69 17,2 4,9 0,28 26,0 2,9 0,48 22,9 3,1 0,43 22,8 3,2 0,44 24,1 5,1 0,23 

Latvija  
14,9 3,6 0,45 15,3 3,0 0,46 34,5 11,4 0,00 26,7 6,9 0,07 27,4 7,8 0,05 27,8 8,8 0,03 



 

Tabula 5. Krūts vēža skrīninga programmas izmeklēto proporcija, proporcionāla atšķirība salīdzinājumā ar Baldones novadu un ticamības 
līmenis laikā posmā no 2009. – 2014. gadam (aprēķinam izmantota: https://www.medcalc.org/) 
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Iecavas 
novads 

23,0 4,4 0,44 26,1 2,1 0,69 25,3 4,1 0,44 25.7 4,1 0,47 28,5 4,7 0,38 10,1 7,4 0,16 

Vecumnieku 
novads 21,4 2,8 0,64 22.0 2,0 0,70 21,1 0,1 0,98 24,1 2,5 0,65 23,1 0,7 0,89 22,6 5,1 0,39 

Ķeguma 
novads 

16,6 2,0 0,75 21,1 2,9 0,62 23,1 1,9 0,74 22,6 1,0 0,86 22,6 1,2 0,83 23,8 6,3 0,31 

Baldones 
novads 

18,6 0,0  24,0 0,0  21,2 0,0  21,6 0,0  23,8 0,0  17,5 0,0  

Ķekavas 
novads 

23,4 4,8 0,39 22,4 1,6 0,72 26,6 5,4 0,28 24,3 2,7 0,59 25,6 1,8 0,71 24,2 6,7 0,22 

Olaines 
novads 

16,2 2,4 0,64 22,3 1,7 0,71 25,4 4,2 0,39 26,4 4,8 0,35 27,1 3,3 0,50 20,9 3,4 0,52 



 

 
Latvija  

21,1 2,5 0,60 19,4 4,6 0,23 33,8 12,6 0,01 32,7 11,1 0,02 34,2 10,4 0,03 35,9 18,4 0,00 



 

 

 

3.3. PIELIKUMS 
 

Intervijas ar Baldones novada ģimenes 
ārstiem 



Intervijas ar Baldones novada ģimenes ārstiem  
 
Lai aptvertu pēc iespējas plašāku informāciju par Baldones novada iedzīvotāju iespējamām 
veselības stāvokļa atšķirībām, pētījumā tika iekļauts uzdevums apkopot Baldones novadā 
praktizējošo ģimenes ārstu viedokli. Izpētei tika izvēlēta kvalitatīva metode – strukturēta 
intervija ar atvērta tipa jautājumiem, kas ļauj padziļināti izprast respondentu atbildes. Daļai 
jautājumu tika piedāvāti atbilžu varianti ar iespēju nepieciešamības gadījumā izvēlēties citu 
variantu, lai mazinātu intervijas ilgumu, kas ģimenes ārstu noslogojuma dēļ nevar pārsniegt 
60 minūtes. 
 
Interviju mērķis bija uzzināt Baldones novada ģimenes ārstu subjektīvo viedokli par Baldones 
novada iedzīvotāju veselības stāvokļa iespējamajām īpatnībām un šo atšķirību padziļinātas 
izpētes iespējām. 
 
Baldones novadā pašlaik strādā 4 ģimenes ārstes. Visas ģimenes ārstes dzīvo Baldones 
novadā vismaz 20 gadus.  Visas ārstes tika uzaicinātas uz individuālu interviju klātienē. 
Intervijai piekrita 3 no viņām. Viena ārste no intervijas klātienē atteicās, bet ir atbildējusi uz 
jautājumiem neklātienē - rakstiski. 
 
Intervijā tika uzdoti jautājumi par: 
1) Baldones novada ģimenes ārstu praksēs aprūpēto pacientu saslimstības un to 

ietekmējošo faktoru iespējamajām atšķirībām, salīdzinot ar citām vietām Latvijā; 
2) praksē reģistrēto pacientu līdzestību un ārstu prakšu iniciatīvu ļaundabīgo audzēju 

skrīninga programmu īstenošanā; 
3) pieejamo statistikas rādītāju iespējamo atbilstību reālajai situācijai un ārstu prakšu 

gatavību piedalīties turpmākos pētījumos, ja tādi būtu nepieciešami. 
 
Intervijas varētu sniegt papildus informāciju par iespējamajām veselības stāvokļa īpatnībām  
Baldones novadā, ko nav iespējam iegūt no centralizētajiem statistikas datiem, piemēram, 
par pacientu vai ārstu bažām par paaugstinātu saslimstību ar konkrētām slimībām, par 
saslimstības rādītājiem slimībām, par kurām nav iespējams iegūt atbilstošus statistikas datus, 
par faktoriem, kas ietekmē pacientu aktivitāti profilaktiskajās programmās un slimību 
diagnostikā. 
 
Interviju rezultātā netika identificētas kādas konkrētas saslimšanas vai to grupas, kuras būtu 
biežāk sastopamas Baldones iedzīvotājiem, salīdzinot ar statistikas datiem par Latvijas 
situāciju. Nebija norāžu par to, ka pacienti savās vizītēs pie ārsta aktīvi saistītu savas sūdzības 
ar dzīvesvietu Baldones novadā vai ka pacientiem būtu tendence izmeklēties uz kādām 
konkrētām saslimšanu grupām. Vairāki ārsti atzīmē novērojumus par Baldones mikroklimata 
pozitīvo ietekmi uz elpceļu saslimšanām, t.i., pacienti stāsta, ka, pārbraucot uz dzīvi Baldones 
novadā, mazinās bronhiālās astmas simptomi. 
 
Interviju rezultātā noskaidrojies, ka, vērtējot pacientu līdzestību ļaundabīgo audzēju 
skrīninga programmām,  publiski pieejamie ļaundabīgo audzēju skrīninga aptveres rādītāji 
jāinterpretē piesardzīgi.  Pašlaik tie ir atkarīgi gan no pašu pacientu aktivitātes, gan no 
ģimenes ārstu prakšu proaktīvas motivējošas rīcības. Ģimenes ārstiem ir noteikti gada 
kvalitātes rādītāji attiecībā uz pacientu aptveri vēža skrīninga programmās, kas varētu būt 
papildus motivācija aicināt pacientus veikt šos skrīninga izmeklējumus.  Pašlaik nav iespējams 
nodalīt pacientu pašu aktivitātes rādītājus un ģimenes ārsta ieguldījumu. Ģimenes ārsta 



skatījumā pacientu pašu aktivitāte ļaundabīgo audzēju skrīninga programmās nav 
pietiekama.  Visās ģimenes ārstu praksēs pacientiem, apmeklējot ģimenes ārstu, tiek regulāri 
atgādināts par iespēju piedalīties šajās programmās (īpaši, ja izmeklējums nav veikts), 
skaidrota to nozīme, atkārtoti izsniegtas uzaicinājuma vēstules.  
 
Ģimenes ārstu nosauktie pacientu minētie iemesli, kāpēc viņi nepiedalās ļaundabīgo audzēju 
skrīninga programmās, galvenokārt ir: laika trūkums, nav saņemta uzaicinājuma vēstule, 
negatīvi rezultāti iepriekšējā izmeklējumā, neticība skrīninga programmai kopumā, 
nevēlēšanās “ķēpāties” (slēpto asiņu tests fēcēs). Šiem iemesliem neesot tiešas saistības ar 
dzīvesvietu. Attiecībā uz krūts vēža skrīningu Baldones novadā, svarīgs faktors ir 
pakalpojuma pieejamība, piemēram, kopš mobilā mammogrāfa darbības uzsākšanas 
līdzestības izmeklējumam ir pieaugusi. 
 
Visi ģimenes ārsti atzīmē, ka apspriež skrīninga izmeklējumu rezultātus ar pacientiem. Zarnu 
vēža gadījumā tiek pārrunāti gandrīz visi izmeklējumu rezultāti, jo izmeklējums tiek veikts 
tieši ģimenes ārstu praksēs vai ar ārsta nosūtījumu izmeklējamais materiāls tiek nogādāts 
laboratorijā. Krūts vēža gadījumā vienmēr tiek pārrunāti rezultāti, kur atrasta kāda novirze 
no normas. Neliela daļa pacientu savas “normālās” atbildes neapspriež. Attiecībā uz dzemdes 
kakla vēzi, pacientes apspriež rezultātus, gan ar ģimenes ārstu, gan tieši ar ginekologu, kas ir 
pieejams arī Baldonē. 
 
Runājot par pieejamo statistikas datu atbilstību reālajai situācijai un turpmākās izpētes 
iespējām, tiek gūtas sekojošas atziņas: 
a) Baldones novada statistikas rādītājus, ko rēķina uz 1000 vai 100 000 iedzīvotājiem, 

salīdzinot ar rādītājiem Latvijā vai citās pašvaldībās, varētu ietekmēt nelielais 
iedzīvotāju skaits. Pie aizdomām par paaugstinātiem saslimstības gadījumā precīzāku 
datu ieguvei būt jāanalizē pacientu ambulatoro karšu dati, kas ir ļoti laikietilpīgs un no 
datu aizsardzības viedokļa sensitīvs process. 

b) Apspriežot piemēru ar jaundzimušo iespējamo iedzimto patoloģiju skaitu uz 1000 
jaundzimušajiem, intervētie ģimenes ārsti nevar izskaidrot būtisko atšķirību starp 2013. 
un 2014. gadu ar savā praksē reģistrēto pacientu datiem. Nevienam no Baldones 
novada ģimenes ārstiem uzskaitē nav 2014. gadā dzimušu pacientu, ar iedzimtām 
patoloģijām, kam nepieciešama stingra uzraudzība, specifiska (tai skaitā, operatīva) 
terapija un rehabilitācija vai kas varētu izraisīt invaliditāti.  

c) Trīs intervētie ģimenes ārsti atzīmē gatavību piedalīties padziļinātā ambulatoro karšu 
datu izpētē atbilstoši datu aizsardzības prasībām. Visi trīs ārsti dotu priekšroku 
sensitīvo datu analīzē piesaistīt jau esošo prakses personālu, ja datu apjoms būtu 
neliels. Plašu pētījumu gadījumos, kad prakses personāla kapacitāte varētu būt 
nepietiekama, trešās personas līdzdalība būtu apsverama tikai, ievērojot normatīvo 
aktu prasības par datu aizsardzību. Viena no ārstēm pilnībā neatbalsta pacientu 
ambulatoro karšu izpēti. 
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