4 radošo
industriju nozares
uzņēmumi.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumi ir 8
uzņēmumi.
Neviens no radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Aizputes novadā.

1 radošās
industrijas nozares
uzņēmums.
Radošo industriju

Aizputes
novads

Alsungas
novads

Pašvaldība

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Vairākas
bibliotēkas,
muzejs,
brīvdabas

Novadā vairāki
kultūras nami,
telpas ir
pieejams arī
Aizputes
Mākslas un
Mūzikas skolās.
Novadā ir 3
muzeji un
vairākas
bibliotēkas.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Amatierteātris. Vairāki
deju kolektīvi un vokālie
ansambļi. Nav lielu
regulāru pasākumu.

Aizputes Tautas teātris.
Vairāki deju kolektīvi,
vokālie ansambļi un kori,
instrumentālie ansambļi.
Kultūras namos dažādi
pulciņi un nodarbības
(floristika, ģitāras spēle
u.c.). Nav lielu regulāru
pasākumu.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Alsungas Mūzikas
skola.

Aizputes Mākslas
skola un Aizputes
Mūzikas skola.

Izglītības
piedāvājums
Kā prioritāte
attīstības
dokumentos ir
minēta
pašvaldības un
privātā sektora
sadarbība
uzņēmējdarbības
attīstībai. Kā
rezultātā
paredzēts Izveidot
uzņēmējdarbības
atbalsta un
konsultāciju
institūciju, sekmēt
vietēja mēroga
finanšu un
praktiskā atbalsta
instrumentu
izveidi.
Nav izstrādāta
novada attīstības
programma.

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Zems

Radošo industriju attīstības potenciāla novērtējums Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībās

Uzsvars uz suitu
etnisko kultūru,
folkloru.

Iedzīvotājiem ir
iespēja radoši
darboties un
radoši
attīstīties.

Piezīmes

15.pielikums

Brocēnu
novads

Pašvaldība

atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumi ir 2
uzņēmumi.
Neviens no radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Alsungas novadā.
3 radošo
industriju nozares
uzņēmumi.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumi ir 3
uzņēmumi. No
radošo industriju
un tos atbalstošo
sektoru un ar tām
saistīto nozaru
uzņēmumiem SIA
„Brocēnu sporta

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Vairākas
bibliotēkas, 4
kultūras centri.

estrāde.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Vairāki deju kolektīvi,
kori, vokālie ansambļi.
Mūzikas kolektīvs
„Brocēnu bends”. Vairāki
amatierteātri.
Galvenokārt tradicionālie
gadskārtējie pasākumi.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Nav.

Izglītības
piedāvājums

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Tuvu atrodas
Saldus, kur ir
atbilstošs
izglītības un
radošajām
industrijām
nepieciešamās
infrastruktūras
piedāvājums.
Iedzīvotājiem ir
iespēja radoši
darboties un
radoši
attīstīties.

Piezīmes

Durbes
novads

Dundagas
novads

Pašvaldība

centrs” (sporta
kluba darbība) ir
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Brocēnu novadā.
Nav radošās
industrijas nozares
uzņēmumu.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumi ir 5
uzņēmumi.
Neviens no radošo
industriju
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Dundagas novadā.
Nav radošās
industrijas nozares
uzņēmumu.
Radošo industriju
atbalstošās un ar

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

3 kultūras
centri, vairākas
bibliotēkas.

Vairākas
bibliotēkas, 2
kultūras centri,
muzejs,
brīvdabas
estrāde.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Vairāki deju kolektīvi,
vokālie ansambļi, koris, 2
amatierteātri, ģitāristu
ansamblis. Pārsvarā
novada līmeņa pasākumi.

Amatierteātris, 2 deju
kolektīvi, vokālais
ansamblis, koris. Novada
līmeņa pasākumi.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Durbes novada
domes Mūzikas
studija.

Dundagas Mākslas
un mūzikas skola.

Izglītības
piedāvājums

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Piezīmes

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

tām saistītās
nozares
uzņēmumi ir 3
uzņēmumi.
Neviens no radošo
industriju
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Durbes novadā.
2 radošo
industriju nozares
uzņēmumi.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumi ir 11
uzņēmumi.
Neviens no radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20

Pašvaldība

Grobiņas
novads
6 kultūras
centri, vairākas
bbliotēkas.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Vairāki deju kolektīvi,
koris, vokālie ansambļi,
popgrupa, amatierteātris.
Pārsvarā pagastu svētki
un gadskārtējie/valsts
pasākumi.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Grobiņas novada
Skolēnu interešu
centrs, Pieaugušo
izglītības centrs.

Izglītības
piedāvājums

Attīstības
dokumentos
paredzēta
kultūras
infrastruktūras un
materiāli
tehniskās
bāzes attīstība,
uzņēmēju atbalsta
un konsultāciju
centra un
industriālā parka
izveide. Paredzēts
izstrādāt arī

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Iedzīvotājiem ir
iespēja radoši
darboties un
radoši
attīstīties.
Tuvu ir Liepāja,
kur ir atbilstošs
izglītības un
radošajām
industrijām
nepieciešamās
infrastruktūras
piedāvājums.

Piezīmes

Liepāja

Kuldīgas
novads

Pašvaldība

281 uzņēmums,
kas darbojas
radošajās
industrijās, to
atbalstošajos
sektoros un ar
tām saistītajās
nozarēs.
No radošo

lielākajiem
uzņēmumiem
Grobiņas novadā.
53 uzņēmumi, kas
darbojas radošajās
industrijas, to
atbalstošajos
sektoros un ar
tām saistītajās
nozarēs.

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

4 muzeji,
bibliotēkas,
mākslas studijas
un galerijas,
mūzikas klubi, 2
teātri, baleta un
deju studijas,
kultūras centri,
koncertzāles.

Vairākas
bibliotēkas,
muzeji, estrāde,
kultūras centrs.
Pieejami
biznesa
inkubatora
pakalpojumi.
Kuldīgas
restaurācijas
centrs.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Vairāki kori, vairāki
drāmas kolektīvi, Vairāk
kā 10 deju kolektīvi,
vairākas lietišķās mākslas
studijas, vairāki vokālie
ansambļi, tēlotājas
mākslas studija.
Neliels pašvaldības
atbalsts dažādām
kultūras biedrībām.
Dažādas pašvaldības
finansētas iniciatīvas,
piemēram, „Jauno
talantu skola”. Pašvaldība
regulāri rīko dažādus
radošus pasākumus, kas
ir gan starptautiski, gan
novada līmeņa.
Regulāri pasākumi
Liepājas teritorijā,
starptautiski atzīti
festivāli. Kori, teātri (gan
4 amatieru, gan
profesionālais, gan leļļu
teātris), deju kolektīvi,
simfoniskais orķestris,
cirka studija. Mūzikas

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

E.Melngaiļa
Liepājas mūzikas
vidusskola,
Liepājas Mākslas
vidusskola,
Liepājas pilsētas
2.mūzikas skola.

E.Vīgnera Kuldīgas
Mūzikas skola,
Kuldīgas Mākslas
un humanitāro
zinību vidusskolas
Mākslas skola,
Kuldīgas novada
pieaugušo
izglītības centrs,
Kuldīgas novada
Bērnu un jauniešu
centrs, Rīgas
Pedagoģijas un
izglītības vadības
akadēmijas
Kuldīgas filiāle.

Izglītības
piedāvājums

Nekustamā
īpašuma nodokļa
atvieglojumu
programma
(piem.,
amatniecības
izstrādājumu
ražošanas vai
tirdzniecības
vietām). Atbalsts
tūrisma nozares
uzņēmumiem.
Attīstības
plānošanas
dokumentos
Kuldīga minēta kā
radošo industriju
pilsēta.
Ir radošas pilsētas
vīzija. Plānots
attīstīt modernizēt
un paplašināt
kultūras
infrastruktūru.
Paredzēts atbalstīt
uzņēmējdarbības
nozares ar augstu

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Augsts

Augsts

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Piezīmes

Mērsraga
novads

Pašvaldība

1 radošās
industrijas nozares
uzņēmums.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās

industriju un tās
atbalstošā sektora
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem SIA
„Lauma Fabrics”
(adīto un
tamborēto
audumu ražošana)
ir starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Liepājā.
No radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem 70
uzņēmumi
nodarbojas ar
apakšveļas
ražošanu.

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

2 bibliotēkas,
kultūras centrs,
brīvā laika
pavadīšanas
centrs,
brīvdabas

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Vairākas deju grupas,
vokālās grupas.

grupas un ansambļi.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)
Izglītības
piedāvājums

Attīstības
dokumentos
vairāk aktivitātes
vērstas uz atbalsta
sistēmas
uzņēmējiem

pievienoto vērtību
un paaugstināt
esošo uzņēmumu
konkurētspēju,
veicināt inflācijas.

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Piezīmes

Nīcas
novads

Pašvaldība

nozares
uzņēmumi ir 2.
Neviens no radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Mērsraga novadā.
Nav radošās
industrijas nozares
uzņēmumu.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumi ir 5
uzņēmumi.
Neviens no radošo
industriju
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Kultūras nams,
tautas nams,
vairākas
bibliotēkas.

estrāde.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Vairāki deju kolektīvi, 2
vokālie ansambļi, 2 kori,
bērnu radošā darbnīca,
keramikas pulciņš.
Pašvaldībā pieejams
speciālists
uzņēmējdarbības
jautājumos. Pašvaldības
mājas lapā ir informācija
par uzņēmējdarbības
uzsākšanu
(novecojusi).Novada
līmeņa gadskārtējie
pasākumi.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Nīcas Mūzikas
skola, Pieaugušo
izglītības centrs

Izglītības
piedāvājums
radīšanu, bet
aktivitātes vairāk
saistītas ar
informēšanu.

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Piezīmes

Priekules
novads

Pāvilostas
novads

Pašvaldība

Nīcas novadā.
1 radošo
industriju nozares
uzņēmums.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumi ir 1
uzņēmums.
Neviens no radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Pāvilostas novadā.
1 radošās
industrijas nozares
uzņēmums.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumi ir 1
uzņēmums.
Neviens no radošo

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Estrāde, 5
kultūras nami,
vairākas
bibliotēkas.

Vairākas
bibliotēkas, 3
kultūras nami, 2
muzeji,
brīvdabas
estrāde.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Vairāki kori, vairāki deju
kolektīvi, amatierteātris
un vairākas drāmas
kopas, vairāki vokālie
ansambļi, pūtēju
orķestris. Floristikas un
radošās darbnīcas.
Pašvaldības mājas lapā
uzņēmējdarbības sadaļa
ir tukša, nav arī

Vairāki deju kolektīvi, 2
drāmas kolektīvi, vokālais
ansamblis, koris.
Gadskārtējie pasākumi
novada līmenī.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Priekules Mūzikas
un mākslas skola,
Kalētu Mūzikas un
mākslas skola

Pāvilostas
Mākslas skola,
Pāvilostas
Mūzikas skola.

Izglītības
piedāvājums

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Novadā prevalē
zvejniecības un
zivrūpniecības
nozarēs
strādājoši
uzņēmumi.
Tūrismam
sezonāls
raksturs.

Piezīmes

Rojas
novads

Pašvaldība

industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Priekules novadā.
Nav radošo
industriju nozares
uzņēmumu.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumi ir 8
uzņēmumi.
No radošo
industriju
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem SIA
„Rauda” (cita
veida papīra un
kartona
izstrādājumu
ražošana) ir starp
20 lielākajiem

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Kultūras centrs,
vairākas
bibliotēkas,
muzejs.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Vairāki kori, deju
kolektīvi, drāmas
kolektīvi. Vokāli
instrumentālā grupa.
Pārsvarā gadskārtējie
pasākumi, jūras svētki –
lielākais pasākums.

konsultatīvais atbalsts
uzņēmējdarbības
uzsākšanai. Sporta
pasākumi un gadskārtējie
pasākumi novada līmenī.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Rojas Mūzikas un
mākslas skola.

Izglītības
piedāvājums

Attīstības
dokumentos
vairāk aktivitātes
vērstas uz atbalsta
sistēmas
uzņēmējiem
radīšanu, bet
aktivitātes vairāk
saistītas ar
informēšanu.

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Piezīmes

Saldus
novads

Rucavas
novads

Pašvaldība

uzņēmumiem
Rojas novadā.
Nav radošo
industriju nozares
uzņēmumu.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumi ir 1
uzņēmums, kas
tostarp nav starp
20 lielākajiem
uzņēmumiem
Rucavas novadā.
51 uzņēmums, kas
darbojas radošajās
industrijās, to
atbalstošajos
sektoros un ar
tām saistītajās
nozarēs.
Neviens no radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Bibliotēkas, 7
estrādes, 13
kultūras nami,
muzeji.
Pieejama arī
privātā
infrastruktūra.

2 kultūras nami,
estrāde,
vairākas
bibliotēkas.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Vairāki amatierteātri,
deju kopas, vokālie
ansambļi, kori.
Mākslinieku grupa,
dzejas draugu klubs,
vairākas mākslas studijas,
pūtēju orķestris. Dažādas
ar radošajām industrijām
saistītas nevalstiskās
organizācijas. Ir gan
starptautiski, gan Latvijas
mēroga mūzikas
pasākumi.

2 dramatiskie kolektīvi,
lauku kapela, vokālais
ansamblis, vokāli
instrumentālais
ansamblis.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Nīgrandes
mūzikas skola,
Saldus mākslas
skola, Saldus
mūzikas skola,
Saldus mūzikas un
mākslas skola,
Pieaugušo
apmācības centrs
(piemēram,
fotokursi,
floristika),
privātās izglītības
iestādes .

Nīcas
mūzikasskolas
Rucavas filiāle

Izglītības
piedāvājums

Tiešs atbalsts
radošajām
industrijām
attīstības
plānošanas
dokumentis nav
minēts, bet ir
paredzēt uzlabot
kultūras
pakalpojumu
kvalitāti un attīstīt
kultūras iestāžu
ingrastruktūru.
Atbalsts caur
biznesa

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Augsts

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Saldus pilsētā ir
augsts radošo
industriju
potenciāls,
pārējā novada
teritorijā
iedzīvotājiem ir
iespējas radošo
pavadīt laiku un
pilnveidoties.

Piezīmes

Talsu
novads

Skrundas
novads

Pašvaldība

2 radošo
industriju
uzņēmumi.
Novadā nav
radošo industriju
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumu. Abi
radošo industriju
uzņēmumi nav
starp lielākajiem
20 Skrundas
novada
uzņēmumiem.
Talsu novadā ir 68
uzņēmumi, kas
darbojas radošajās
industrijas, to
atbalstošajos
sektoros un ar
tām saistītajās
nozarēs.

uzņēmumiem
Saldus novadā.

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Kinoteātris,
vairāki muzeji,
mākslas saloni,
vairāk kā 20
bibliotēkas,
vairāk kā 15
kultūras centri.
Pieejami

Kultūras centrs,
vairākas
bibliotēkas,
estrāde, 3
kultūras centri.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Vairāk kā 9 kori, muzikālā
studija, vairāk kā 20
vokālie ansambļi,
fotoklubs, citi interešu
klubi, vairāk kā 20 deju
kolektīvi, vairāki orķestri,
mūzikas ansambļi,
ģitārspēles studija un

Vairāki vokālie ansambļi,
deju grupas, 3
amatierteātri, 2 kori.
Novada mēroga
pasākumi.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Talsu Mākslas
skola, Talsu
Mūzikas skola,
Sabiles Mūzikas
un mākslas skola,
Valdemārpils
Mūzikas un
mākslas skola,

Skrundas kultūras
nama mākslas
skoliņa, Skrundas
mūzikas skola.

Izglītības
piedāvājums

Pašvaldība ir
saglabājusi
kinoteātri kā savu
īpašumu un to
sekmīgi uztur.
2012.gadā
izsludināts jau
otrais kultūras

inkubatoru un
paredzēta
uzņēmējdarbības
tīkla veidošana
starp
sadraudzības
pilsētām.

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Augsts

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Piezīmes

Vaiņodes
novads

Pašvaldība

1 radošo
industriju nozares
uzņēmums.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumiem ir 2.
Neviens no radošo

Neviens no radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Talsu novadā.

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Vairākas
bibliotēkas,
kultūras nams.

biznesa
inkubatora
pakalpojumi.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Ir deju kolektīvs, vokālais
ansamblis,
instrumentālais
ansamblis. Notiek daži
ikgadēji pasākumi.

pulciņš, mākslas un
zīmēšanas studijas,
tautas teātris,
profesionālais teātris un
vairāki amatierteātri,
radošās darbnīcas.
Novadā notiek regulāri
pasākumi, kuros piedalās
radošo industriju
pārstāvji. Darbojas Talsu
komersantu klubs.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Vaiņodes mūzikas
skola.

Biznesa
augstskolas
„Turība” Talsu
filiāle (piedāvā
apgūt mārketingu,
reklāmu
uzņēmējdarbībā,
sabiedriskās
attiecības). Talsu
Pieaugušo
izglītības centrs.

Izglītības
piedāvājums
projektu konkurss
(max. pieejamais
finansējums 1
projektam 500 Ls).
Mājas lapā ir
informācija kā
uzsākt
uzņēmējdarbību.
Attīstības
dokumentos
paredzēta
kultūras
infrastruktūras
uzlabošana un
attīstība,
pasākumu
rīkošana,
paredzēti
uzņēmējdarbības
veicināšanas
projekti.

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Piezīmes

Ventspils

Pašvaldība

industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Vaiņode. novadā.
94 uzņēmumi, kas
darbojas radošajās
industrijas, to
atbalstošajos
sektoros un ar
tām saistītajās
nozarēs.
No radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem SIA
„Kurzemes
granulas” (pārējo
koka izstrādājumu
ražošana; korķa,
salmu un pīto
izstrādājumu
ražošana) ir starp
20 lielākajiem

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Kinoteātris.
Muzejs,
bibliotēkas, 2
kultūras centri,
radošās
rezidences,
biznesa
inkubators un
augsto
tehnoloģiju
parks.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Pūtēju orķestris, vairāk
kā 9 kori, vairāk kā 10
vokālie ansambļi,
bigbends, instrumentālie
ansambļi, rokgrupa un
citi mūzikas kolektīvi,
vairāk kā 10 deju
kolektīvi, teātris, mākslas
studijas. Daudz ikgadēju
pasākumu, kur piedalās
radošo industriju
pārstāvji.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Ventspils Mākslas
skola, Ventspils
Jaunrades nams,
Ventspils Mūzikas
vidusskola,
Ziemeļkurzemes
Profesionālās
izglītības
kompetences
centrs „Ventspils
Profesionālā
vidusskola”,
Ventspils
augstskola.

Izglītības
piedāvājums

Pašvaldībā ir
iespējams saņemt
konsultācijas
uzņēmējdarbības
uzsākšanā,
atbalstu dažādiem
projektiem un
idejām. Pašvaldība
veicina un veido
kvalitatīvu
kultūras
programmu.
Attīstības
dokumentos
uzsvars likts uz
investīcijām,
tehnoloģiju un
inovāciju
attīstības
veicināšanu,
inkubatoru

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Augsts

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Infrastruktūra ir
kvalitatīva un
sakopta. Iespēja
attīstīties tām
radošajām
industrijām, kur
ir
nepieciešamas
IT un citas
augsta līmeņa
tehnoloģijas.

Piezīmes

Ventspils
novads

Pašvaldība

uzņēmumiem
Ventspilī.
2 radošo
industriju nozares
uzņēmumi.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumiem ir
14 uzņēmumi.
No radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem SIA
„Pelets” (pārējo
koka izstrādājumu
ražošana; korķa,
salmu un pīto
izstrādājumu
ražošana) ir starp
20 lielākajiem
uzņēmumiem
Ventspils novadā.

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

10 kultūras
centri, 13
bibliotēkas,
brīvdabas
estrāde.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

8 deju kolektīvi, vairāki
interešu klubi un pulciņi,
vairāk kā 6 amatierteātri,
vairāk kā 6 vokālie
ansambļi, koris, 2 pūtēju
orķestri

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Piltenes mūzikas
skola (darbojas arī
Tārgales
pamatskolā),
Ugāles Mūzikas
un mākslas skola.

Izglītības
piedāvājums

Attīstības
dokumentos
paredzēta
atsevišķu
infrastruktūras
objektu
uzlabošana.
Paredzēta
komercdarbības
vides uzlabošana.
Radošās
industrijas
atsevišķi nav
minētas.

attīstību.

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Iedzīvotājiem ir
diezgan plašas
iespējas radoši
darboties.

Piezīmes

Balvu
novads

Aglonas
novads

Pašvaldība

2 radošo industriju
nozares
uzņēmumi.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares uzņēmumi
ir 3 uzņēmumi.
Neviens no radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Aglonas novadā.
25 uzņēmumi, kas
darbojas radošajās
industrijas, to
atbalstošajos
sektoros un ar tām
saistītajās nozarēs.
Neviens no radošo

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Vairāki kori, vairāk kā 17
deju kolektīvi, tautas
teātris un vairāki
dramatiskie kolektīvi,
vairāk kā 8 vokālie
ansambļi, pūtēju orķestris,
zīmēšanas studija,

Koris, 6 amatierteātri,
vairāk kā 7 vokālie
ansambļi, vairāki
instrumentālie ansambļi,
vairāk kā 5 deju kolektīvi.
Nav lielu pasākumu,
pārsvarā gadskārtējie
pasākumi novada mērogā.

Uzņēmējdarbības un radošo
industriju vide (radošās
aktivitātes/pasākumi)

11 kultūras centri,
vairākas
bibliotēkas, 2
estrādes, muzejs,
deju klubs un deju
studija.

Vairākas
bibliotēkas, 5
kultūras centri,
muzejs.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Balvu Mākslas
skola, Balvu
Mūzikas skola.
Balvu
Tālākizglītības
un
cilvēkresursu

Aglonas
bazilikas Kora
skola, Aglonas
bērnu brīvā
laika
pavadīšanas
centrs
„Strops”.

Izglītības
piedāvājums

Plānošanas
dokumentos
minēta radošas
un inovatīvas
uzņēmējdarbīb
as veicināšana,
pasākumu

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Vidējs

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Zems

Radošo industriju attīstības potenciāla novērtējums Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās
Piezīmes

Ciblas
novads

Pašvaldība

industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Balvu novadā.
Nav radošo
industriju nozares
uzņēmumu.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares uzņēmumi
ir 3 uzņēmumi. No
radošo industriju
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem SIA
„DAEG” (citur
neklasificēti
profesionālie,
zinātniskie un
tehniskie
pakalpojumi) un
SIA „Akmene”
(ainavu veidošanas

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

4 kultūras centri,
vairākas
bibliotēkas, 3
estrādes.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Amatierteātris, vokālais
ansamblis, 3 deju
kolektīvi, lauku kapela.
Ikgadējie pasākumi (Līgo
svētki, Ziemassvētki,
Lieldienas utt.).

dažādas interešu
apvienības un pulciņi.
Notiek ikgadēji pasākumi,
kuros piedalās radošo
industriju pārstāvji.

Uzņēmējdarbības un radošo
industriju vide (radošās
aktivitātes/pasākumi)
attīstības
centrs, dažādi
interešu
izglītības
piedāvājumi.

Izglītības
piedāvājums

Paredzēta
plānošanas
dokumentos
iedzīvotāju
radošo ideju
atbalstīšana,
plānoti dažādi
informatīva
rakstura
atbalsta
pasākumi.

meklēšana un
attīstīšana.

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Piezīmes

Daugavpils

Dagdas
novads

Pašvaldība

un uzturēšanas
darbības) ir starp
20 lielākajiem
uzņēmumiem
Ciblas novadā.
2 radošo industriju
nozares
uzņēmumi.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares uzņēmumi
ir 7 uzņēmumi. No
radošo industriju
un tos atbalstošo
sektoru un ar tām
saistīto nozaru
uzņēmumiem SIA
„Ledinki” (mēbeļu,
apgaismes ierīču
un cita veida
mājsaimniecības
piederumu
mazumtirdzniecība
specializētajos
veikalos) ir starp
20 lielākajiem
uzņēmumiem
Dagdas novadā.
261 uzņēmums,

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

2 kinoteātri,

Muzejs, vairākas
bibliotēkas, 9
kultūras centri,
estrāde.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Deju studija, cirka studija,

Fotoklubs, 2 lauku
kapelas, 11 deju kolektīvi,
9 drāmas kolektīvi, 11
vokālie ansambļi, 2 kori,
instrumentālais
ansamblis, deju studija.
Vairāki novada mēroga
pasākumi, kas saistīti ar
dziedāšanu. Ir arī atsevišķi
Latvijas mēroga pasākumi.

Uzņēmējdarbības un radošo
industriju vide (radošās
aktivitātes/pasākumi)

Daugavpils

Dagdas
Mākslas skola,
Dagdas
Mūzikas skola

Izglītības
piedāvājums

Daugavpilij kā

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Augsts

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Dažādi kultūras

Piezīmes

kas darbojas
radošajās
industrijas, to
atbalstošajos
sektoros un ar tām
saistītajās nozarēs.
Neviens no radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Daugavpilī.

17 uzņēmumi, kas
darbojas radošajās

pilsēta

Daugavpils
novads

Pašvaldība

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

23 bibliotēkas, 17
kultūras centri, 3

Vairāk kā 20 deju
kolektīvi, drāmas kolektīvi,

interešu klubi, vairāk kā
10 kori, 2 instrumentālie
ansambļi, vairāk kā 9 deju
kolektīvi, leļļu teātris,
vairāk kā 10 vokālie
ansambļi, akordeonistu un
pūtēju orķestris, lauku
kapela, vairāki
amatierteātri, mākslas
studijas, profesionālais
teātris. Dažādas radošo
personu apvienības.
Regulāri notiek dažādi
pasākumi, kuros piedalās
radošo industriju
pārstāvji.

Uzņēmējdarbības un radošo
industriju vide (radošās
aktivitātes/pasākumi)

vairākas
bibliotēkas, 6
kultūras centri,
mākslas
saloni/galerijas, 2
muzeji, estrāde.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Naujenes
Mūzikas un

mākslas
vidusskola
„Saules skola”,
Daugavpils
Mūzikas
vidusskola,
bērnu un
jauniešu centrs
„Jaunība”.
Pieaugušo
izglītības
centrs. Vairāk
kā 10 privāti
mācību centri.

Izglītības
piedāvājums
otrai lielākajai
pilsētai ir liels
potenciāls
radošo
industriju
attīstīšanā,
kaut attīstības
programmā tās
netiek izdalītas.
Attīstības
dokumentos
uzsvars tiek
likts uz
atsevišķas
radošās
infrastruktūras
attīstību.
Pašvaldības
īsteno dažādus
projektus, kas
sekmēs radošo
industriju
attīstību un
radošajām
industrijām
izmantojamas
infrastruktūras
attīstību.
Pašvaldība
2011.gadā

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
centri
mazākumtautībā
m un iespējas
radoši darboties.

Piezīmes

Ilūkstes
novads

Pašvaldība

2 radošo industriju
nozares
uzņēmumi.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares uzņēmumi
ir 3 uzņēmumi.
Neviens no radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav

industrijas, to
atbalstošajos
sektoros un ar tām
saistītajās nozarēs.
Neviens no radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Daugavpils
novadā.

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

6 kultūras centri,
vairākas
bibliotēkas

muzeji.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

12 deju kolektīvi, 3
amatierteātri, 7 vokālie
ansambļi, dažādi pulciņi
(piemēram, floristikas),
pūtēju orķestris, koris.
Pašvaldības mājas lapā
nav informācijas
uzņēmējdarbības
uzsācējiem vai
iespējamajiem atbalstiem.

vairāk kā 15 vokālie
ansambļi, dažādas
interešu grupas un pulciņi,
kori, vairāki amatierteātri.
Divas novada uzņēmēju
konsultatīvās institūcijas.
Pašvaldības mājas lapā
informācija par atbalstu
uzņēmējdarbībai.

Uzņēmējdarbības un radošo
industriju vide (radošās
aktivitātes/pasākumi)
mākslas skola,
Sproģu
Mūzikas un
mākslas skola
(ar mācību
punktiem
Kalupes,
Nīcgales un
Vaboles
pagastos).
Daugavpils
novada
Kultūras centra
Mācību un
informācijas
centrs.
Ilūkstes
mūzikas skola,
Ilūkstes bērnu
un jauniešu
centrs.

Izglītības
piedāvājums
rīkoja biznesa
ideju konkursu,
kur viens no
laureātiem ir
arī radošo
industriju
biznesa idejai
izveidojis
biznesa plānu.

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Piezīmes

Krāslavas
novads

Kārsavas
novads

Pašvaldība

starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Ilūkstes novadā.
2 radošo industriju
nozares
uzņēmumi.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares uzņēmumi
ir 3 uzņēmumi.
Neviens no radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Kārsavas novadā.
27 uzņēmumi, kas
darbojas radošajās
industrijas, to
atbalstošajos
sektoros un ar tām
saistītajās nozarēs.
Neviens no radošo
industriju un tos

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

14 deju kolektīvi, 15
vokālie ansambļi, 12
dramatiskie kolektīvi, 2
mūzikas kolektīvi, pulciņi,
interešu klubi, 2 kori,
rokgrupa, 2 mākslas
studijas. Pašvaldības
mājas lapā nav

5 drāmas kolektīvi, 10
vokālie ansambļi, 13 deju
kolektīvi, 3 lauku kapelas,
koris. Pašvaldības mājas
lapā nav paplašinātas
informācijas par izglītības
un kultūras iestādēm. Nav
informācijas arī, kas būtu
saistīta ar pašvaldības
atbalstu uzņēmējdarbībai.
Notiek dažādi pasākumi,
arī starptautiska mēroga.

Uzņēmējdarbības un radošo
industriju vide (radošās
aktivitātes/pasākumi)

12 kultūras centri,
vairāki muzeji,
mākslas studija,
vairākas
bibliotēkas.

6 kultūras centri,
vairākas
bibliotēkas,
estrāde.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Indras Mākslas
un mūzikas
skola.
Krāslavas
Mākslas skola,
Krāslavas
Mūzikas skola.

Kārsavas
Mūzikas un
mākslas skola.

Izglītības
piedāvājums

Krāslavas
novads ir
pašvaldība,
kuras konkrētie
projekti nav
sasaistāmi ar
iespējām

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Attīstīta
podniecība,
keramika un
aušana.
Reliģiska
rakstura
pasākumi.

Piezīmes

Ludzas
novads

Līvānu
novads

Pašvaldība

19 uzņēmumi, kas
darbojas radošajās
industrijas, to
atbalstošajos
sektoros un ar tām
saistītajās nozarēs.
No radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem SIA
„Sencis” (citu
mēbeļu ražošana)
ir starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Līvānu novadā.
32 uzņēmumi, kas
darbojas radošajās

atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Krāslavas novadā.

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Kinoteātris,
vairākas

8 deju kolektīvi, 9 drāmas
kolektīvi, 12 vokālie

paplašinātas informācijas
par izglītības un kultūras
iestādēm. Nav
informācijas arī, kas būtu
saistīta ar pašvaldības
atbalstu uzņēmējdarbībai.
Maz pasākumu,
galvenokārt gadskārtējie
pasākumi, kas notiek arī
citur Latvijā.
2 kori, 7 deju kolektīvi, 5
amatierteātri, lauku
kapela, pūtēju orķestris, 4
vokālie ansambļi. Ir
izveidota uzņēmēju
padome. Vairāk
gadskārtējie pasākumi,
atsevišķi pasākumi
radošajām industrijām
pagastos.

Uzņēmējdarbības un radošo
industriju vide (radošās
aktivitātes/pasākumi)

10 bibliotēkas, 6
kultūras centri,
muzejs, mākslas
studija. Līvānu
Inženiertehnoloģiju
un inovācijas
centrs (biznesa
inkubators).

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

J.Soikāna
Ludzas mākslas

Jēkaba
Graubiņa
Līvānu mākslas
un mūzikas
skola. Līvānu
bērnu un
jauniešu
centrs.

Izglītības
piedāvājums

Ir izveidots
nodibinājums

Paredzēti
plānošanas
dokumentos
mazo
grantu/biznesa
plānu konkursu
organizēšana,
biznesa ideju
bankas
veidošana un
citas
uzņēmējdarbīb
u veicinošas
aktivitātes.

radošo
industriju
attīstīšanai.
Vispārīgi
uzdevumi
uzņēmējdarbīb
as vides
attīstībai.

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Piezīmes

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

industrijas, to
atbalstošajos
sektoros un ar tām
saistītajās nozarēs.
Neviens no radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Ludzas novadā.
23 uzņēmumi, kas
darbojas radošajās
industrijas, to
atbalstošajos
sektoros un ar tām
saistītajās nozarēs.
No radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem SIA
„VS Teks” (pārējo
trikotāžas
izstrādājumu
ražošana) ir starp

Pašvaldība

Preiļu
novads
7 vokālie ansambļi,
vairākas nevalstiskās
organizācijas, kas saistītas
ar radošajām industrijām,
3 dramatiskie kolektīvi, 4
deju kolektīvi, pūtēju
orķestris, 2 kori. Ir gan
reģiona mēroga, gan
valsts mēroga pasākumi.

ansambļi, instrumentālais
ansamblis, horeogrāfijas
klase (balets), koris,
pūtēju orķestris, interešu
klubi. Darbojas uzņēmēju
konsultatīvā padome.
Lielākoties ikgadējie
novada mēroga pasākumi.

Uzņēmējdarbības un radošo
industriju vide (radošās
aktivitātes/pasākumi)

Kinoteātris,
vairākas
bibliotēkas, 5
kultūras centri, 2
estrādes, 2 muzeji,
Preiļu biznesa
inkubators.

bibliotēkas, 11
kultūras centri,
muzejs.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Preiļu mūzikas
un mākslas
skola. Preiļu
novada bērnu
un jauniešu
centrs.
Viduslatgales
Profesionālās
vidusskola
(programmas
frizieris,
stilists).

skola, Ludzas
Mūzikas
pamatskola,

Izglītības
piedāvājums
„Ludzas
novada
mikrouzņēmu
mu
atbalstam”(1
projektam līdz
500 Ls
finansējums).
Vispārīgi
uzņēmējdarbīb
as veicināšanas
uzdevumi –
plānošanas
dokumentos.
Stratēģiskajā
attīstības
virzienā
Preiļiem ir
radošo
potenciālu
pārveide
ekonomiskajos
ieguvumos, kas
tālāk netiek
attīstīta.
Pašvaldības
mājas lapā ir
informācija
investoriem.

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Uzņēmumi
novadā pārsvarā
nodarbojas ar
lauksaimniecību.

Piezīmes

Rēzekne

Pašvaldība

20 lielākajiem
uzņēmumiem
Preiļu novadā.
101 uzņēmums,
kas darbojas
radošajās
industrijas, to
atbalstošajos
sektoros un ar tām
saistītajās nozarēs.
Neviens no radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Rēzeknē.

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Nevalstiskās organizācijas,
kas saistīta ar radošajām
industrijām. 3 lietišķās
mākslas studijas, 8 kori,
pūšamo instrumentu
orķestris,5 deju kolektīvi,2
teātra studijas, 2 vokālie
ansambļi, 3 amatierteātri,
pūtēju orķestris,
akordeonistu ansamblis, 2
lauku kapelas,
profesionālais teātris.
Regulāri notiek pasākumi,
gan starpnovadu mērogā,
gan Latvijas mērogā.

Uzņēmējdarbības un radošo
industriju vide (radošās
aktivitātes/pasākumi)

Kinoteātris,
muzejs, mākslas
salons/galerija,
estrāde,2 kultūras
centri, Latgales
aparātbūves
tehnoloģiskais
centrs, vairākas
bibliotēkas.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Jāņa Ivanova
Rēzeknes
Mūzikas
vidusskola.
Rēzeknes
Mākslas un
dizaina
vidusskola.
Bērnu mākslas
skola. Zanes
Ludboržas
mūzikas skola.
Rēzeknes
pilsētas
skolēnu
interešu
centrs. Latvijas
Mākslas
akadēmijas
Latgales filiāle.

Izglītības
piedāvājums

Latgales
Radošo
industriju un
restaurāciajs
centra izveide,
apvienojot
kultūrvēsturisk
o mantojumu
un radošo
industriju

Latgales
programmā
2010. –
2017.gadam
Rēzekne ir
noteikta kā
Austrumlatvij
as kultūras,
izglītības,
radošo
industriju un
zināšanās
balstītas
ražošanas
centrs.

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Augsts

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Dominē
rūpniecība,
transports,
tirdzniecība.

Piezīmes

Rēzeknes
novads

Pašvaldība

20 uzņēmumi, kas
darbojas radošajās
industrijas, to
atbalstošajos
sektoros un ar tām
saistītajās nozarēs.
Neviens no radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Rēzeknes novadā.

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

vērā lielo kultūras
centru skaitu, kopējais

Vairāk kā 16 deju
kolektīvi, vairāk kā 16
drāmas kolektīvi, 16
vokālie ansambļi, 3
lietišķās mākslas studijas,
vokāli, instrumentālā
grupa, vairākas interešu
grupas, vairāki pulciņi, 4
kori, 3 lauku kapelas,
tēlotājas mākslas studija,
jauniešu estrādes grupa.
Rēzeknes novads ir viens
no
bagātākajiem novadiem
Latvijā ar kultūras
pieminekļiem. Ņemot

Uzņēmējdarbības un radošo
industriju vide (radošās
aktivitātes/pasākumi)

4 muzeji, 26
kultūras centri, 33
bibliotēkas.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Maltas
mūzikas skola.
J.Soikāna
Ludzas mākslas
skolas
Nautrēnu
filiāle.

Izglītības
piedāvājums

Rēzeknes
Speciālā
ekonomiskā
zona. Ir
izveidots
nodibinājums
„Rēzeknes
novada
mikrouzņēmēj
u atbalstam”. Ir
vairākas
uzņēmēju
konsultatīvās
organizācijas.
Attīstības
plānos ir
uzsvars likts uz
radoša cilvēka

Rēzeknes
pilsētas
domes
Kultūras
pārvalde
divas reizes
gadā izsludina
Mazo kultūras
projektu
konkursu.

attīstību.

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Visplašāk
pārstāvēta ir
podniecība.
Novads sastāv
no 25
pagastiem, līdz
ar to kultūras
infrastruktūra ir
ļoti izkliedēta un
vērsta uz to, lai
iedzīvotājiem
būtu iespēja
radoši darboties.
Daudz
pašnodarbināto.
Prevalējošās
nozares –
kokapstrāde,

Piezīmes

Rugāju
novads

Riebiņu
novads

Pašvaldība

Nav radošo
industriju nozares
uzņēmumu.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares uzņēmumi
ir 4 uzņēmumi.
Neviens no radošo
industriju
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Riebiņu novadā.
Nav radošo
industriju nozares

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Muzejs, vairākas
bibliotēkas,

4 vokālie ansambļi, 6 deju
kolektīvi, koris. Daž

13 vokālie ansambļi, 12
deju kolektīvi, drāmas
kolektīvs, vairākas
nevalstiskās organizācijas,
kas saistītas ar radošajām
industrijām. Teātra
studija, 3 drāmas
kolektīvi. Novada mēroga
pasākumi, pārsvarā
gadskārtējie.

pasākumu skaits ir liels,
bet tie galvenokārt ir
novada mēroga
pasākumi.

Uzņēmējdarbības un radošo
industriju vide (radošās
aktivitātes/pasākumi)

7 kultūras centri,
estrāde, vairāk kā
10 bibliotēkas.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Nav.

Nav.

Izglītības
piedāvājums

Attīstības
programma ir

attīstību, līdz ar
to uzmanība
tiek pievērsta
kultūras
pasākumu
daudzveidības
nodrošināšanai
un izglītības
programmu
uzlabošanai.
Plānošanas
dokumentos
paredzēta
uzņēmējdarbīb
as atbalsta
fonda izveide,
ražošanas
teritoriju
piedāvājums
uzņēmējiem,
kultūras
infrastruktūras
uzlabošana.

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Viens no Latvijā
mazākajiem

Riebiņu
novadā
attīstītākās
nozares ir
lauksaimniecīb
a, kokapstrāde
un tūrisms.

lauksaimniecība.

Piezīmes

Vārkavas
novads

Pašvaldība

uzņēmumu.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītajās
nozarēs darbojas
tikai 1 uzņēmums
(SIA „CEĻU un
TILTU
BŪVUZRAUGS”
(Citur neklasificēti
profesionālie,
zinātniskie un
tehniskie
pakalpojumi)).
Šis uzņēmums no
radošo industriju
un tos atbalstošo
sektoru un ar tām
saistīto nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Rugāju novadā.
Nav radošo
industriju nozares
uzņēmumu.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

7 deju kolektīvi, 4 vokālie
ansambļi, 2 amatierteātri,
interešu klubs. Pārsvarā
novada mēroga pasākumi.

Dažādi novada mēroga
pasākumi.

Uzņēmējdarbības un radošo
industriju vide (radošās
aktivitātes/pasākumi)

3 kultūras centri, 2
estrādes, vairākas
bibliotēkas,
muzejs.

estrāde, kultūras
centrs.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Nav.

Izglītības
piedāvājums

Attīstības
programmai
1.redakcija.
Tieši radošajām
industrijām nav
paredzēts

izstrādes
stadijā.

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Novada
iedzīvotāju
skaits un
iedzīvotāju
blīvums ir vieni
no zemākajiem

novadiem.

Piezīmes

Viļakas
novads

Pašvaldība

nozares uzņēmumi
ir 1 uzņēmums
(SIA „Renitaps”
(avīžu un
kancelejas
piederumu
mazumtirdzniecība
specializētajos
veikalos).
Šis uzņēmums no
radošo industriju
un tos atbalstošo
sektoru un ar tām
saistīto nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Vārkavas novadā.

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

2 estrādes,
vairākas
bibliotēkas, 6
kultūras centri, 4
muzeji.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Nevalstiskās organizācijas,
kas saistītas ar radošajām
industrijām. 8 drāmas
kolektīvi, 12 deju kolektīvi,
12 vokālie ansambļi,4
lauku kapelas, vokāli 2
instrumentālie ansambļi,
koris, deju klubs, vairāki
interešu klubi, pulciņi,
rokgrupa, pūtēju orķestris.

Uzņēmējdarbības un radošo
industriju vide (radošās
aktivitātes/pasākumi)

Viļakas
Mūzikas un
mākslas skola.

Izglītības
piedāvājums

Plānošanas
dokumentos
paredzēta
radošu
industriju
centra izveide,
kā arī
pasākumu
organizēšana
un mārketinga
pasākumi.

atbalsts.

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Galvenā nozare
–
lauksaimniecība
un lopkopība.

starp Latgales
reģiona
pašvaldībām.
Galvenā nozare
–
lauksaimniecība.

Piezīmes

Zilupes
novads

Viļānu
novads

Pašvaldība

2 radošo industriju
nozares
uzņēmumi.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares uzņēmumi
ir 7 uzņēmumi.
Neviens no radošo
industriju un tos
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto
nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Viļānu novadā.
Nav radošo
industriju nozares
uzņēmumu.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares uzņēmumi
ir 3 uzņēmumi.
No radošo
industriju
atbalstošo sektoru
un ar tām saistīto

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

3 kultūras centri,
vairākas
bibliotēkas.

3 kultūras centri,
estrāde, vairākas
bibliotēkas,
muzejs.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

3 vokālie ansambļi, 4 deju
kolektīvi, 3 amatierteātri.
Tradicionālie gadskārtējie
pasākumi.

8 deju kolektīvi, 4 drāmas
kolektīvi, 5 vokālie
ansambļi, 2 lauku kapelas,
pūtēju orķestris, pulciņi,
koris. Vairākas
nevalstiskās organizācijas,
kas saistītas ar radošajām
industrijām. Dažādi
starpnovadu pasākumi,
kas saistīti ar dziedāšanu
un dejošanu.

Uzņēmējdarbības un radošo
industriju vide (radošās
aktivitātes/pasākumi)

Zilupes
Mākslas un
mūzikas skola.

Viļānu Mākslas
un mūzikas
skola.

Izglītības
piedāvājums

Zilupes novads
ir pašvaldība,
kuras konkrētie
projekti nav
tieši sasaistāmi
ar iespējām
radošo
industriju
attīstīšanai.

Nav pieejama
attīstības
programma.

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Zems
Piezīmes

Pašvaldība

nozaru
uzņēmumiem SIA
„Horse LA” (citas
sporta nodarbības)
ir starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Zilupes novadā.

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām
Uzņēmējdarbības un radošo
industriju vide (radošās
aktivitātes/pasākumi)
Izglītības
piedāvājums

Pašvaldības
atbalsts
radošajām
industrijām

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Piezīmes

Aizkraukles
novads

Pašvaldība

26 uzņēmumi, kas
darbojas
radošajās
industrijas, to
atbalstošajos
sektoros un ar
tām saistītajās
nozarēs.
Neviens no
radošo industriju
un tos atbalstošo
sektoru un ar tām
saistīto nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Aizkraukles
novadā. Lielākie
uzņēmumi
darbojas
kokapstrādē.

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās
Vairākas
bibliotēkas, 2
kultūras nami, 2
muzeji, estrāde.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām
10 deju kolektīvi, 3
vokālie ansambļi, 1
lauku kapela, 2 kori,
tautas teātris, 1 pūtēju
kvartets, 2 popgrupas,
literātu klubs, sporta
deju centrs. Pārsvarā
novada mēroga
pasākumi, bet,
piemēram, vietējās
pārtikas un
amatniecības festivāls
„Gardēdis 2012”
varētu kļūt par Latvijas
mēroga ikgadēju
pasākumu.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)
Aizkraukles
mākslas
skola, Pētera
Barisona
Aizkraukles
mūzikas
skola.

Izglītības
piedāvājums

Lai gan programma
ir izstrādāta, ir

Aizkraukles novada
integrētās attīstības
programmas 2008.2014.gadam
ietvaros ir
izstrādāta inovāciju
attīstības
programma, ar
konkrētiem
veicamajiem
uzdevumiem, kas
tiešā veidā attīstīs
inovāciju kultūru
Aizkraukles novada
teritorijā, tādējādi
veicinot gan
cilvēkkapitāla, gan
uzņēmējdarbības ar
augstu pievienoto
vērtību attīstību.

Pašvaldības
atbalsts radošajām
industrijām

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Zems

Radošo industriju attīstības potenciāla novērtējums Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībās

Galvenās nozares
ir enerģētika,
kokapstrāde,
poligrāfija,
metālapstrāde,
mašīnbūve un
lauksaimniecība.

Piezīmes

Auces novads

Aknīstes
novads

Pašvaldība

1 radošo
industriju nozares
uzņēmums.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumi
novadā nav.
Minētais radošās
industrijas
uzņēmums nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Aknīstes novadā.
2 radošo

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

6 kultūras

3 bibliotēkas, 3
kultūras centri,
2 muzeji,
biznesa
inkubators,
estrāde.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Koris, 10 deju kolektīvi,

Amatierteātris, 5
vokālie ansambļi, 3
deju kolektīvi, drāmas
kolektīvs, senioru
interešu kopa.
Ikgadējie pasākumi
(Līgo, Ziemassvētki,
Lieldienas utt.).

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Auces

Nav.

Izglītības
piedāvājums

Paredzēta

paredzēts diezgan
maz konkrētu
projektu tās
īstenošanai.
Pašvaldības mājas
lapā ir informācija
par pieejamo zemi
uzņēmējdarbībai.
Tiek rīkotas
regulāras tikšanās
uzņēmējiem,
pieejami bezmaksas
semināri.

Pašvaldības
atbalsts radošajām
industrijām

Zems

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Piezīmes

Bauskas
novads

Pašvaldība

industriju nozares
uzņēmumi.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumi ir 8
uzņēmumi. No
radošo industriju
un tos atbalstošo
sektoru un ar tām
saistīto nozaru
uzņēmumiem SIA
„Hagiteks” un SIA
„EK Auce” (abi
nodarbojas ar
apakšveļas
ražošanu) ir starp
20 lielākajiem
uzņēmumiem
Auces novadā.
44 uzņēmumi, kas
darbojas
radošajās
industrijas, to
atbalstošajos
sektoros un ar
tām saistītajās
nozarēs.
Neviens no

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Vairākas
bibliotēkas, 8
kultūras centri,
3 muzeji, 3
estrādes, vairāki
mākslas saloni,
industriālais un
loģistikas parks,
biznesa dārzs.

centri, 6
bibliotēkas,
estrāde, muzejs,
biznesa
inkubators.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Amatniecības un
mākslas biedrība,
radošā rezidence, 5
amatierteātri, 8 kori, 7
vokālie ansambļi,
vairāk kā 18 deju
kolektīvi, tautas teātris,
vairākas tautas lietišķās
mākslas studijas,

5 drāmas kolektīvi, 3
vokālie ansambļi, 2
tautas lietišķās mākslas
studijas, 2 pūtēju
orķestri, kultūrizglītības
biedrība, mākslas
studija, mobilā mākslas
skola. Maz pasākumu,
t.sk. tradicionālo.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Bauskas
mākslas
skola,
Bauskas
Mūzikas
skola,
Bauskas
Bērnu un
jauniešu

mūzikas
skola, Bēnes
mūzikas un
mākslas
skola, Auces
Pieaugušo
izglītības un
informācijas
centrs.

Izglītības
piedāvājums

Bauskai tiek
norādīta novada
specializācija
uzņēmējdarbībā,
lauksaimniecība,
tūrisms, loģistika,
vispār netiek runāts
par augstas
pievienotās vērtības

inovācijas
attīstītība, bet tikai
lauksaimniecībā,
mežsaimniecībā,
pārstrādē.
Investīciju plānā vēl
notiek
papildinājumi, kas
attiecas uz
uzņēmējdarbību.

Pašvaldības
atbalsts radošajām
industrijām

Vidējs

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Piezīmes

Dobeles
novads

Pašvaldība

39 uzņēmumi, kas
darbojas
radošajās
industrijas, to
atbalstošajos
sektoros un ar
tām saistītajās
nozarēs.
Neviens no
radošo industriju
un tos atbalstošo
sektoru un ar tām
saistīto nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem

radošo industriju
un tos atbalstošo
sektoru un ar tām
saistīto nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Bauskas novadā.

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

3 muzeji,
kinoteātris, 7
kultūras centri,
vairāk kā 10
bibliotēkas,
vairāki mākslas
saloni un izstāžu
zāles, estrāde,
biznesa
inkubators.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Vairāk kā 16 deju
kolektīvi, 4 kori, 13
vokālie ansambļi, 8
drāmas kolektīvi, leļļu
teātris, pūtēju
orķestris, lietišķās
mākslas studija,
vairākas radošās
studijas, radošās
biedrības, dažādi
pulciņi, mūzikas klubs,
modes teātris. Dažādi
pasākumi, kas saistīti
ar dabas vērošanu
(ķiršu ziedēšanas
svētki, ābolu diena

pūtēju orķestris, vokālā
studija, fotostudija,
vairākas biedrības, kas
saistītas ar radošajām
industrijām, dažādi
pulciņi (floristikas,
ģitārspēles), mākslas
studija. Dažādi
pasākumi, kuros
piedalās radošo
industriju pārstāvji,
vairāk saistīti ar
dziedāšanu.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Dobeles
mākslas
skola.
Dobeles
mūzikas
skola.
Dobeles
bērnu un
jauniešu
centrs.
Dobeles
pieaugušo
izglītības un
uzņēmējdar
bības
atbalsta

centrs.

Izglītības
piedāvājums
uzņēmēj-darbības
veicināšanu un
radošuma attīstību.
Ir izveidota
uzņēmējdarbības
konsultatīvā
padome.
Pašvaldības
mājaslapā ir
informācija par
pieejamajiem
nekustamajiem
īpašumiem, par
apmācību iespējam.
Dobelei kultūras
attīstība tiek
paredzēta vairāk kā
brīvā laika
pavadīšanas nevis
uzņēmējdarbības
veids. Pašvaldības
mājas lapā ir
pieejama
informācijas par
konsultācijām
uzņēmējdarbības
jomām,
piedāvātajām
apmācībām,
pieejamajām

Pašvaldības
atbalsts radošajām
industrijām

Vidējs

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Ekonomika
galvenokārt
balstīta uz
rūpniecisko un
lauksaimniecības
produkcijas
ražošanu.
Uzņēmējdarbība
visaktīvāk notiek
novada centrā
Dobelē, kur ir
attīstīta sadzīves
ķīmijas preču,
ķīmisko
būvmateriālu un
sveču ražošana,

Piezīmes

Jaunjelgavas

Iecavas
novads

Pašvaldība

4 radošo
industriju nozares
uzņēmumi.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumi ir 14
uzņēmumi. No
radošo industriju
un tos atbalstošo
sektoru un ar tām
saistīto nozaru
uzņēmumiem SIA
„Spals” (biroju un
veikalu mēbeļu
ražošana) ir starp
20 lielākajiem
uzņēmumiem
Iecavas novadā.
3 radošo

uzņēmumiem
Dobeles novadā.

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

6 kultūras

6 bibliotēkas,
estrāde,
kultūras centrs.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Koris, 7 deju kolektīvi,

Koris, 7 deju kolektīvi,
vokālais ansamblis,
lietišķās mākslas
studija, tēlotājas
mākslas studija, radošā
savienība, miniatūru
teātris. Tradicionālie
ikgadējie pasākumi un
pasākumi, kas notiek
visā valstī.

utt.).

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Aizkraukles

Iecavas
mūzikas
skola.

centrs.

Izglītības
piedāvājums

Plānošanas

- inovatīvu biznesa
ideju attīstība.

uzņēmēju
motivācijas balvu
pasniegšana;

- radošuma centra
attīstība;

Plānošanas
dokumentos
paredzēts:

telpām un zemēm
(taču galvenokārt
lauksaimniecībā
izmantojamām).

Pašvaldības
atbalsts radošajām
industrijām

Zems

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
pārtikas un
lopbarības miltu
ražošana,
kokapstrāde,
metālapstrāde,
celtniecība,
tekstilrūpniecība,
pakalpojumi un
tirdzniecība.
Attīstītākās
nozares ir
lauksaimniecība
un ar to saistītā
rūpnieciskā
ražošana,
lauksaimniecības
produktu
pārstrāde,
mežizstrāde un
kokapstrāde.

Piezīmes

Jelgava

novads

Pašvaldība

industriju nozares
uzņēmumi.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumi ir 7
uzņēmumi. No
radošo industriju
un tos atbalstošo
sektoru un ar tām
saistīto nozaru
uzņēmumiem SIA
„Latgran” (pārējo
koka izstrādājumu
ražošana; korķa,
salmu un pīto
izstrādājumu
ražošana) ir starp
20 lielākajiem
uzņēmumiem
Jaunjelgavas
novadā.
215 uzņēmumi,
kas darbojas
radošajās
industrijas, to
atbalstošajos
sektoros un ar
tām saistītajās

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

10 muzeji,
vairāk kā 10
bibliotēkas,
vairāki mākslas
saloni, kultūras
centrs,
kinoteātris,

centri, 7
bibliotēkas,
estrāde, muzejs,
radošā
rezidence.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

3 amatierteātri, vairāk
kā 18 deju kolektīvi, 3
vokālie ansambļi, 8
kori, vairākas
nevalstiskās
organizācijas, kas
saistītas ar radošajām

2 drāmas kolektīvi, 3
vokālie ansambļi,
instrumentālā grupa.
Pārsvarā tradicionālie
ikgadējie pasākumi.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Bērnu un
jauniešu
mūzikas
klubs,
Jauniešu
neformālās
izglītības un

mākslas
skolas
Jaunjelgavas
mākslas
klase.

Izglītības
piedāvājums

Plānošanas
dokumentos
paredzēta radošo
industriju
Attīstība LatvijasLietuvas

dokumentos
minēta
komercdarbības
vides uzlabošana un
attīstība. Trūkst
konkrētu projektu.

Pašvaldības
atbalsts radošajām
industrijām

Augsts

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Jelgavā
tradicionālās
rūpniecības
nozares ir pārtikas
produktu, metālu
un
metālizstrādājum

Piezīmes

Pašvaldība

nozarēs.
Neviens no
radošo industriju
un tos atbalstošo
sektoru un ar tām
saistīto nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Jelgavā.

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās
biznesa
inkubators.
Dažādas
izklaides vietas,
kultūrvēsturiski
e objekti.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām
industrijām,
kamerorķestris, 2
pūtēju orķestri,
gleznošanas studija,
vairākas lietišķās
mākslas studijas,
moderno deju klubs.
Pilsēta cenšas ieviest
pasākumus, kas kļūst
par starptautiskiem vai
Latvijas mēroga
pasākumiem.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)
resursu
centrs
„Audeamus”
, Jelgavas
mākslas
skola,
Jelgavas
mūzikas
vidusskola,
Zemgales
reģiona
Kompetenču
attīstības
centrs,
Jelgavas
Amatu
vidusskola,
Rietumzemg
ales
profesionālā
s izglītības
kompetence
s centrs
"Jelgavas
Amatniecība
s
vidusskola",
Latvijas
Lauksaimnie
cības

Izglītības
piedāvājums
pierobežas
reģionā. Paredzēts
atbalsts biznesa
inkubatoru izveidei.
Mājas lapā
informācija par
pieejamām telpām,
uzņēmējdarbības
atbalsta
pasākumiem.
Pašvaldības
dibonāts fonds
“Atbalsts Kultūrai
Jelgavā”.

Pašvaldības
atbalsts radošajām
industrijām

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
u ražošana,
mašīnbūve, koka
izstrādājumu un
mēbeļu ražošana.

Piezīmes

Jelgavas
novads

Pašvaldība

30 uzņēmumi, kas
darbojas
radošajās
industrijas, to
atbalstošajos
sektoros un ar
tām saistītajās
nozarēs.
No radošo
industriju un tos
atbalstošo
sektoru un ar tām
saistīto nozaru
uzņēmumiem SIA
„Spectre Latvia”
(pārējo trikotāžas
izstrādājumu
ražošana) un SIA „
Jelgawood”
(pārējo koka
izstrādājumu
ražošana; korķa,
salmu un pīto
izstrādājumu
ražošana) ir starp
20 lielākajiem
uzņēmumiem
Jelgavas novadā.

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Vairākas
radošās
rezidences,
estrāde, 12
kultūras centri,
muzejs, 23
bibliotēkas,
industriālais
parks, biznesa
inkubators.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām
12 amatierteātri, vairāk
kā 12 vokālie
ansambļi,3 kori,
vairākas lietišķās
mākslas studijas, vairāk
kā 15 deju kolektīvi,
vairākas interešu
apvienības, vairākas
nevalstiskās
organizācijas, kas
saistītas ar radošajām
industrijām, vairāki
interešu klubi, lauku
kapela, pulciņi.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)
universitāte.
Izglītības,
kultūras un
sporta
centrs
„Avoti”,
Jaunsvirlauk
as pagasta
izglītības un
aktivitāšu
centrs
"Līdumi",
Jelgavas
novada
Mūzikas un
mākslas
skola.

Izglītības
piedāvājums

Plānošanas
dokumentos tiek
paredzēta kultūras
infrastruktūras
attīstība un
uzņēmējdarbības
veicināšanas
aktivitātes.
Paredzēts
popularizēt un
veicināt ražotāju,
pakalpojumu
sniedzēju un
piegādātāju
sadarbību un
klasteru veidošanu
efektivitātes un
konkurētspējas
celšanai,
inkubatoru izveide
un sadarbības
veidošana starp
izglītības iestādē,
uzņēmējiem un
pētniecības
institūcijām.
Pašvaldības
mājaslapā
informācija par

Pašvaldības
atbalsts radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Kā galvenā
ekonomiskās
specializācijas
joma Jelgavas
novada teritorijā
arī perspektīvā
paredzama
lauksaimniecība
(galvenokārt
augkopība) un ar
lauksaimniecisko
ražošanu un
pārstrādi saistītie
uzņēmumi (visa
novada teritorijā).

Piezīmes

Jēkabpils
pilsēta

Pašvaldība

94 uzņēmumi, kas
darbojas
radošajās
industrijas, to
atbalstošajos
sektoros un ar
tām saistītajās
nozarēs.
Neviens no
radošo industriju
un tos atbalstošo
sektoru un ar tām
saistīto nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

2 kultūras
centri, estrāde,
vairāki mākslas
saloni, Krustpils
saliņa, vairākas
bibliotēkas.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

11 vokālie ansambļi, 5
kori, 11 deju kolektīvi,
vairākas nevalstiskās
organizācijas, kas
saistītas ar radošajām
industrijām, 4
amatierteātri, lauku
kapela, pūtēju
orķestris, mākslas
studija. Dažādi novada
un Latvijas mēroga
pasākumi.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Arvīda
Žilinska
Jēkabils
mūzikas
skola,
Jēkabpils
mākslas
skola, Bērnu
un jauniešu
centrs.
Vairākas
privātās
pieaugušo
izglītības
iestādes.

Izglītības
piedāvājums
komercplatībām un
industriālajām
teritorijām.
Novada teritorijas
plānojumā tiek
paredzētas
ražošanas
teritorijas, kurās
perspektīvā
izvietojami vieglās
rūpniecības
uzņēmumi,
transporta, tranzīta
un loģistikas
pakalpojumi.
Plānošanas
dokumentos
paredzēts kā
mērķis: izglītots un
konkurētspējīgs
darbaspēks pilsētas
tautsaimniecības
attīstībai. Trūkst
konkrētu projektu.
Pašvaldības mājas
lapā ir informācija
par pieejamo
nekustamo
īpašumu un telpām,
pieejamo atbalstu

Pašvaldības
atbalsts radošajām
industrijām

Augsts

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Pašvaldībā no
reģistrētajiem
uzņēmumiem 42%
ir tirdzniecības
uzņēmumi. Lielu
īpatsvaru sastāda
uzņēmumi, kuru
darbība ir dažāda
veida pakalpojumi
un finanšu
starpniecība 35%. Pilsēta
veiksmīgi attīstās
individuālais
darbs: ārstu

Piezīmes

Amatniecības
centrs, estrāde,
kultūras centrs,
vairākas
bibliotēkas,
Kokneses
pilsdrupas
(pasākumu
norises vieta).

Kokneses
novads

3 radošo
industriju nozares
uzņēmumi.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumi ir 6
uzņēmumi.
Neviens no
radošo industriju
un tos atbalstošo
sektoru un ar tām

6 kultūras
centri, vairākas
radošās
rezidences, 2
estrādes, 11
bibliotēkas,
vairāki muzeji.

lielākajiem
uzņēmumiem
Jēkabpilī.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Jēkabpils
novada
pašvaldība

Pašvaldība

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Vokālais ansamblis, 2
amatierteātri, 5 deju
kolektīvi, lauku kapela,
2 kori, pūtēju orķestris.
Dažādi pasākumi, kas
saistīti ar amatniecību.

5 drāmas kolektīvi, 9
vokālie ansambļi, 7
deju kolektīvi, vairākas
interešu apvienības,
vairākas nevalstiskās
organizācijas, kas
saistītas ar radošajām
industrijām, vairāki
interešu klubi,
šlāgermūzikas grupa.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Kokneses
mūzikas
skola.

Jēkabpils
tālākizglītība
s un
informācijas
tehnoloģiju
centrs.

Izglītības
piedāvājums

Jēkabpils investīciju
plānā ir paredzēts
diezgan maz
konkrētu projektu
rīcību attīstīšanai,
kas varētu būt
saistīts ar
radošajām
industrijām, kaut
rīcību ir paredzēts
salīdzinoši daudz.
Maz informācijas
mājas lapā par
uzņēmējdarbības
atbalstu.

no ES.

Pašvaldības
atbalsts radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Galvenās
uzņēmējdarbības
nozares novadā ir
saistītas ar
lauksaimniecību(
graudkopība,
piena un gaļas
lopkopība,
dārzeņu
audzēšana) un
mežsaimniecību.
Iedzīvotāju
galvenā
nodarbošanās
nozares ir
lauksaimniecība,
kokapstrāde,
kūdras ieguve,
tūrisms.

privātprakse,
frizētavas,
skaistumkopšanas
un šūšanas saloni.

Piezīmes

Neretas
novads

Krustpils
novads

Pašvaldība

saistīto nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Kokneses novadā.
2 radošo
industriju nozares
uzņēmumi.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumiem ir 1
uzņēmums
Neviens no
radošo industriju
un tos atbalstošo
sektoru un ar tām
saistīto nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Krustpils novadā.
Nav radošās
industrijas
nozares
uzņēmumu.
Radošo industriju

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Estrāde, muzejs,
vairākas
bibliotēkas, 2
kultūras centri.

8 bibliotēkas, 7
kultūras centri,
muzejs, Kūku
pagasta Novada
izpētes centrs.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

2 amatierteātri, koris, 2
vokālie ansambļi,
audēju pulciņš, deju
kolektīvs. Gadatirgi un
tradicionālie ikgadējie

10 drāmas kolektīvi, 15
deju kolektīvi, 5 vokālie
ansambļi, 2
instrumentālie
ansambļi, vairākas
nevalstiskās
organizācijas, kas
saistītas ar radošajām
industrijām.
Tradicionālie ikgadējie
pasākumi novada
mērogā.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Atsevišķu
nodarbību
piedāvājums
pieaugušajie
m.

Nav

Izglītības
piedāvājums

Notiek ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas
izstrāde.

Pašvaldības
atbalsts radošajām
industrijām

Zems

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Novadā izplatīta
nozare ir
lauksaimniecība.

Pašvaldības
teritorijā daudz
dabas liegumu.

Piezīmes

Pļaviņu
novads

Ozolnieku
novads

Pašvaldība

atbalstošās un ar
tām saistītās
nozarēs darbojas
1 uzņēmums. Šis
uzņēmums nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Neretas novadā.
29 uzņēmumi, kas
darbojas
radošajās
industrijas, to
atbalstošajos
sektoros un ar
tām saistītajās
nozarēs.
Neviens no
radošo industriju
un tos atbalstošo
sektoru un ar tām
saistīto nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Ozolnieku
novadā.
1 radošo
industriju nozares

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Kultūras centrs,
vairākas

2 kultūras
centri, vairākas
bibliotēkas, 5
muzeji.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Amatierteātris, 2 deju
kolektīvi, 2 vokālie

8 deju kolektīvi, vairāki
pulciņi, 2 amatierteātri,
koris, radošā darbnīca,
lietišķās mākslas
studija. Gadatirgi un ar
mākslinieku veikumu
saistītie pasākumi.

pasākumi.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Pļaviņu
mākslas

Ozolnieku
Mūzikas
skola,
Salgales
Mūzikas
skola.
Privātās
interešu
izglītības
iestādes.

Izglītības
piedāvājums

Uzņēmējdarbības
attīstības centra

Ir plānots atbalsts
mazai un vidējai
uzņēmējdarbībai.

Plānošanas
dokumentos ir
noteikta prioritāte Izglītos, radošs un
konkurētspējīgs
cilvēks.

Pašvaldības
atbalsts radošajām
industrijām

Zems

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Galvenās
tautsaimniecības

Piezīmes

Rundāles
novads

Pašvaldība

uzņēmums.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumiem ir 5
uzņēmums.
Neviens no
radošo industriju
un tos atbalstošo
sektoru un ar tām
saistīto nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Pļaviņu novadā.
2 radošo
industriju nozares
uzņēmumi.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumi ir 4
uzņēmumi.
Neviens no
radošo industriju
un tos atbalstošo
sektoru un ar tām

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Muzejs, 3
kultūras centri,
5 bibliotēkas.

bibliotēkas.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

3 amatierteātri, teātra
studija, vokālais
ansamblis, 8 deju
kolektīvi, koris, pulciņi,
gleznošanas studija,
vairākas nevalstiskās
organizācijas, kas
saistītas ar radošajām
industrijām.
Galvenokārt
tradicionālie pasākumi.
Rundāles pils rīkotie
pasākumi nodrošina

ansambļi, lietišķās
mākslas studija, koris.
Gadatirgi, ar dejošanu
saistīti pasākumi,
vairāk ar sportu saistīti
pasākumi.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Pilsrundāles
mūzikas un
mākslas
skola.

skola.
Pļaviņu
mūzikas
skola.

Izglītības
piedāvājums

Ir izveidota radoša
darbnīca „Baltā
mājā”. Ir izveidots
uzņēmējdarbības
atbalsta punkts.
Viena no retajām
pašvaldībām, kas
radošo industriju
attīstību izvirzījusi
par vienu no
uzdevumiem, taču
trūkst konkrētu

izveide. Garantiju
nodrošināšana
jaunajiem novada
uzņēmējiem

Pašvaldības
atbalsts radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Lielākā daļa
novada
iedzīvotāju
nodarbojas ar
lauksaimniecisko
ražošanu.

jomas novadā –
lauksaimniecība,
mazumtirdzniecīb
a, pakalpojumi.

Piezīmes

Salas novads

Pašvaldība

Nav radošo
industriju nozares
uzņēmumu.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumi ir 4
uzņēmumi.
Neviens no
radošo industriju
atbalstošo
sektoru un ar tām
saistīto nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Salas novadā.

saistīto nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Rundāles novadā.

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Vairākas
bibliotēkas,
estrāde, muzejs,
3 kultūras
centri.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Interešu klubs, 8 deju
kolektīvi, koris, 6
vokālie ansambļi,
pulciņi, amatierteātris.
Tradicionālie ikgadējie
pasākumi.

Latvijas mērogu.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Nav.

Izglītības
piedāvājums
projektu. Ar
saistošajiem
noteikumiem
vietējie ražotāji ir
atbrīvoti no
noteikto nodevu
maksas par
pašražotās
produkcijas
tirgošanu novada
teritorijā.
Attīstības plānos
paredzēta
uzņēmējdarbības
un
infrastruktūras
attīstība. Pastāv
Salas kooperatīvā
krājaizdevu
sabiedrība, kas
Salas novada
lauksaimniekiem un
uzņēmējiem
izsniedz naudas
aizdevumus.

Pašvaldības
atbalsts radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums

Galvenā nozare –
lauksaimniecība.

Piezīmes

Tērvetes
novads

Skrīveru
novads

Pašvaldība

1 radošo
industriju nozares
uzņēmums.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozarēs darbojas
viens uzņēmums.
Šis uzņēmums ir
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Skrīveru novadā.
Nav radošo
industriju nozares
uzņēmumu.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumi ir 2
uzņēmumi.
Neviens no
radošo industriju
atbalstošo
sektoru un ar tām
saistīto nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

3 muzeji,
vairākas
bibliotēkas, 3
kultūras centri,
estrāde.

Muzejs, vairākas
bibliotēkas,
kultūras centrs.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

2 amatierteātri, dažādi
pulciņi, vokālais
ansamblis, vokāli
instrumentālā grupa,
koris, 2 deju kolektīvi.
Novada mēroga
pasākumi, daudzi
domāti ģimenēm un
bērniem. Tērvetes
dabas parks kā
nozīmīgs pasākumu
atbalsts punkts.

Interešu klubs,
amatierteātris,
gleznošanas studija, 2
kori, 3 deju kolektīvi, 3
vokālie ansambļi,
instrumentālā grupa.
Gadatirgi, dažādi
novada mēroga
pasākumi.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Nav.

Skrīveru
Mūzikas un
mākslas
skola.

Izglītības
piedāvājums

Attīstības
prioritātes
galvenokārt vērstas
uz lauksaimniecības
attīstību,
uzņēmējdarbības,
pašdarbības
veicināšanu utt.

Ir izveidots radošais
uzņēmējdarbības
centrs
(amatniecības,
mūžizglītības,
vēstures, tūrisma)
“Baltā māja”.

Pašvaldības
atbalsts radošajām
industrijām

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Zems

Novada
prioritātes –
daudznozaru
lauksaimniecības
attīstība.

Galvenās nozares
– pārtikas
ražošana, ar
mežsaimniecību
saistītās nozares
un
lauksaimniecība.

Piezīmes

Viesītes
novads

Vecumnieku
novads

Pašvaldība

uzņēmumiem
Tērvetes novadā.
1 radošo
industriju nozares
uzņēmums.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumi ir 12
uzņēmumi.
Neviens no
radošo industriju
un tos atbalstošo
sektoru un ar tām
saistīto nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Vecumnieku
novadā.
Nav radošo
industriju nozares
uzņēmumu.
Radošo industriju
atbalstošās un ar
tām saistītās
nozares
uzņēmumi ir 3

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

4 kultūras
centri, izstāžu
zāle, 2 radošās
rezidences, 2
estrādes,
vairākas
bibliotēkas, 2
muzeji.

2 muzeji,
vairākas
bibliotēkas, 5
kultūras centri,
radošā
rezidence.

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

2 amatierteātri, 4
vokālie ansambļi,
interešu klubs, 5 deju
kolektīvi, koris,
mūzikas studija. Dažādi
starpnovadu pasākumi
ar dziedāšanu un
dejošānu.

7 deju kolektīvi, 5
amatierteātri, lauku
kapela, 4 vokālie
ansambļi, pūtēju
orķestris, 3 kori,
pulciņi, koklētāju
ansamblis, vairākas
nevalstiskās
organizācijas, kas
saistītas ar radošajām
industrijām. Pārsvarā
tradicionālie ikgadējie
pasākumi.

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)

Viesītes
mūzikas un
mākslas
skola.

Vecumnieku
Mūzikas un
mākslas
skola.

Izglītības
piedāvājums

Attīstības
programma nav
pieejama.

Attīstības
programma vēl nav
izstrādāta.

Pašvaldības
atbalsts radošajām
industrijām

Zems

Zems

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Piezīmes

Pašvaldība

uzņēmumi.
Neviens no
radošo industriju
atbalstošo
sektoru un ar tām
saistīto nozaru
uzņēmumiem nav
starp 20
lielākajiem
uzņēmumiem
Viesītes novadā.

Radošo industriju
uzņēmumu skaits
pašvaldībās

Pieejamā
infrastruktūra
radošajām
industrijām

Uzņēmējdarbības un
radošo industriju vide
(radošās
aktivitātes/pasākumi)
Izglītības
piedāvājums

Pašvaldības
atbalsts radošajām
industrijām

Radošo
industriju
attīstības
potenciāla
novērtējums
Piezīmes

