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Anotācija. Rakstā tiek aplūkotas Latvijas eksporta tendences ekonomikas pamatnozarēs – 
lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā un tiek raksturoti šo nozaru svarīgākie pētījumi un 

pieejamā statistiskā informācija. 

Autors veica eksporta ģeogrāfijas statistisku analīzi, izmantojot relatīvā biežuma vērtēšanas metodi un 

nosakot stabilākos Latvijas eksporta tirgus. Kā datu avots tika izmantota Latvijas Centrālās statistiskas 

pārvaldes detalizētā ārējās tirdzniecības statistika. Piegādes biežuma statistiskā būtiskuma noteikšanā tika 

izmantota Fišera transformācija. 

Kā liecina pētījuma rezultāti, tad stabilākie Latvijas eksporta tirgi, bez Baltijas jūras reģiona valstīm, ir 

Nīderlande, Norvēģija un Lielbritānija. Darba gaitā tika identificēti statistiski būtiskie tirgi nozīmīgākajās 

eksporta preču grupās. Izmantotā metode ļauj nošķirt gadījuma rakstura tirgus no stabiliem eksporta tirgiem. 

Atslēgas vārdi: eksports, datu analīze, piegādes biežums. 

 

Ievads 

Ņemot vērā Latvijas ģeogrāfisko novietojumu starp Eiropas „Rietumiem” un 

„Austrumiem”, nav pārsteidzoši, ka ārējās tirdzniecības nozīme Latvijas ekonomikā un 

tautsaimniecībā ir daudzu zinātnisku pētījumu uzdevumu sarakstā. Daudzu Latvijas 

pētnieku – Karnupa (2004), Krišjānes (2005), Fadejevas, Meļihova (2009), u.c. – 
uzmanība ir pievērsta ārējās tirdzniecības jautājumiem, īpaši vērtējot Latvijas integrāciju 

Eiropas un globālajos tirgos. Daudzi pētījumi (Wu, Gao 2001; Haibo 2004; Peter 2008; 

Berentsen 2012; u.c.) apstiprina slēdzienus, ka ārējā tirdzniecība ir noteicošais faktors 
ekonomikas attīstībā un izaugsmē. Veicot zinātniskās literatūras izpēti, jāsecina, ka ir 

svarīgi novērtēt gan ģeogrāfisko faktoru ietekmi, gan arī ārējās tirdzniecības tirgu 

telpiskās pārmaiņas. Viens no veidiem, kā var veikt izpēti, ir lietot analītiskas un 

statistiskas metodes ekonomiskās informācijas analīzē ģeogrāfiskā griezumā. 
 

Materiāli un metodes 

Darbā tika izmantoti Centrālās statistiskas pārvaldes apkopotie dati par Latvijas 

eksportu harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmas 4 zīmju kodā periodā 
no 2000. līdz 2013. gadam. Latvijas eksporta dati par katru mēnesi tika sarindoti 

atbilstoši valstīm visa perioda griezumā. Šādi izveidota izejas datu matrica tika 

pārveidota binārā formā. Ja attiecīgajā mēnesī eksporta piegādes atbilstošā preču grupā 
uz konkrēto valsti notika, tad konkrētajā matricas šūnā tika norādīta vērtība 1, ja 

eksporta piegādes nenotika, tad konkrētajā matricas šūnā tika norādīta vērtība 0. 

Rezultātā tika iegūti eksporta piegāžu biežuma rādītāji katrai preču grupas datu kopai 

un katrai valstij. Plašāk relatīvā biežuma vērtēšanas metodes izmantošanu ģeogrāfiskos 
pētījumos ir aplūkojis Paiders (2008), bet metodes ierobežojumus – Krastiņš un Ciemiņa 
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(2003). Ģenerālās kopas biežums tika salīdzināts ar katras valsts biežumu, izmantojot 

Fišera transformāciju (Fisher un Yates 1963): 

(1) )arcsin(
180

2
p

π
ϕ =  

ϕ - Fišera funkcijas vērtība, ja p ir biežums 

T–statistika tika aprēķināta, dalot Fišera funkciju (ģenerālajai kopai un attiecīgajai 

valstij) vērtību starpību ar brīvības pakāpju lieluma koeficientu (Krastiņš, Ciemiņa 

2003). Rezultātā ir iespējams iegūt relatīvo biežumu eksportam uz jebkuru valsti, pēc 
kura var spriest, cik liela ir varbūtība, ka vienā uz labu laimi izvēlētā mēnesī tiks veikta 

eksporta piegāde uz attiecīgo valsti. Pēc t-statistikas aprēķināšanas, pieņemot, ka 

būtiskuma slieksnis ir ar 95% ticamību, valstis tika iedalītas 3 grupās: 

1) valstis, uz kurām Latvijas eksporta varbūtība ir statistiski būtiski augsta (ja T- 
empīriskais bija lielāks par 2, bet nozares vidējais eksporta piegāžu biežums bija mazāks 

par eksporta piegāžu vidējo biežumu attiecīgajā valstī); 

2) valstis, uz kurām Latvijas eksporta varbūtība ir statistiski būtiski zema (ja T- 
empīriskais bija lielāks par 2, bet nozares vidējais eksporta piegāžu biežums bija lielāks 

par vidējo eksporta piegāžu biežumu attiecīgajā valstī, šajā grupā ir ietverami arī rezultāti, 

pie kuriem eksports uz attiecīgo valsti vispār nav noticis un ir vienāds ar nulli); 

3) valstis, uz kurām Latvijas eksportam ir gadījuma raksturs (ja T-empīriskais bija 
mazāks par 2, jo šādā gadījumā, ņemot vērā darbā izvirzītos būtiskuma kritērijus, nav 

iespējams noraidīt nulles hipotēzi). 

 

Rezultāti un diskusija 

Pētījuma dati tika apkopoti un analizēti, salīdzinot eksporta kopējos apjomus. 

Katrai pozīcijai un grupai tika veidota eksporta apjoma dinamika. Var izšķirt vairākus 

atšķirīgus posmus, kas noteica noteiktas tendences Latvijas ekonomiskajā attīstībā. 
 

 
1. attēls. Latvijas graudu un to produktu eksporta tirgi pēc to stabilitātes (izstrādājis 

autors) 
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Kā liecina iegūtie rezultāti (1. attēls), tad Latvijas graudu un to produktu 

eksportam stabili tirgi ir Baltijas jūras reģiona valstīs, tuvākajās un lielākajās NVS 

valstīs, kā arī Latvijai tuvākajās Austrumeiropas valstīs, bet, vērtējot eksporta pārmaiņu 
laika rindas un eksporta apjomu (2. attēls), lielākie eksporta tirgi ir Irāna, Irāka, Alžīrija, 

Ēģipte, Lībija un citi, kas netiek identificēti kā stabilie tirgi ar relatīvā biežuma 

vērtēšanas metodi (1. attēls). Līdz ar to ir jāsecina, ka relatīvā biežuma vērtēšanas 

metodi var izmantot, pētot eksporta tirgus, kuros notiek kaut vai nelielas, bet regulāras 
piegādes. Savukārt, vērtējot pēc apjoma, tika uzrādīti gadījuma tirgi, uz kuriem eksporta 

lielums un biežums ir atkarīgs tikai no tirgus konjuktūras. 

 
2. attēls. Latvijas graudu un to produktu eksporta dinamika 2000.–2013.g. (izstrādājis 

autors, izmantojot CSP datus) 

 

Visās analizējamās produktu grupās tika novērotās līdzīgas tendences, iezīmējot 

gan stabilos un pastāvīgākos, gan gadījuma eksporta tirgus. Jāteic, ka daudzās preču 

grupās tik krasas atšķirības, kādas bija novērojamas, vērtējot graudu un to produktu 
eksporta ģeogrāfiju, nav raksturīgas. Piemēram, svaiga piena eksporta ģeogrāfija ir ļoti 

ierobežota, jo produkcijas transportēšanas (eksportēšanas) attālums ir ļoti atkarīgs no 

produkta derīguma termiņa, kas svaigam pienam ir tikai dažas diennaktis. Savukārt zivju 
konserviem derīguma termiņš ir no dažiem mēnešiem līdz pat vairākiem gadiem, kas 

ļauj tos pārvadāt lielākos attālumos, kā arī uzglabāt, gaidot labāku tirgus situāciju preču 

realizācijai. 

Latvijas eksporta ģeogrāfijā notika ievērojams pārmaiņas pēc Latvijas iestāšanās 
ES, kad notika Latvijas eksporta pieaugums gandrīz uz visām ES dalībvalstīm un 

eksporta samazināšanās uz valstīm ārpus ES robežām. Zīmīgas pārmaiņas Latvijas 

eksporta ģeogrāfijā notika 2008., 2009. gada krīzes iespaidā, kad palielinājās stabilo 
eksporta tirgu nozīme. Savukārt vairākām preču grupām būtiski auga eksporta biežums 

uz valstīm ārpus ES, īpaši uz NVS valstīm. 

 

  



VIETAS UN TERITORIJAS: DAUDZDIMENSIJU ĢEOGRĀFISKĀ TELPA  

135 
 

Secinājumi 

Pētījuma gaitā tika pārbaudīta iespēja ekonomiskās ģeogrāfijas pētījumos 

izmantot relatīvā biežuma vērtēšanas metodi, salīdzinot iegūtos rezultātus ar citām 
analīzes metodēm. 

Relatīvā biežuma vērtēšanas metode ir izmantojama stabilo tirgu identificēšanai. 

Latvijas ekonomikas pamatnozarēs Latvijas stabilie eksporta tirgi ir Latvijas 

kaimiņvalstis – Lietuva un Igaunija, citas Baltijas jūras reģiona valstis, kā arī 
Baltkrievija, Krievija, Nīderlande un Lielbritānija. 
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Summary 

This article provides an overview of changes and trends in the export of commodities 

produced by Latvia’s primary economic sectors: agriculture, fishing and forestry. A wide range 
of available statistics and published scientific works are considered. 

Statistical analysis of exports utilizes the frequency method and investigates the most 
stable and constant Latvian export markets. General data were acquired from the Latvian Central 
Statistics Bureau for the period of 2000 to 2013. The main analytical method was the Fisher φ 
function. 

Analysis shows that the most stable Latvian export markets are as follows: the nations of 
the Baltic Sea Region; Latvia’s closest neighbours; and additionally, the Netherlands, Norway 
and the United Kingdom. Other important markets in and outside Europe were also identified. 
The applied method allowed for casual markets to be found, where export destination was 
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determined by factors other than pure economic gain. End data also confirmed that frequency 
analysis is viable for utilisation in economic geography research – its application should be 
deepened and further developed. 
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Anotācija. Rakstā tiek aplūkota Rīgas apkārtnēs pasažieru pārvadājumu sistēmas attīstība. 20. gadsimta 

20. un 30. gadi dzelzceļa pasažieru pārvadājumu vēsturē iezīmējas ar ievērojamu pārvadāto pasažieru 

skaitu tālsatiksmē un tuvsatiksmē, jo tieši šis ir laiks, kad sākas regulāra dzelzceļa satiksme no/uz Jūrmalu 

un vienlaikus parādās iespēja pārvietoties starp pieturām Rīgas teritorijas ietvaros. 

Darbā izmantoti publiski pieejamie pasažieru vilciena kustības saraksti par 1920.–1940. gadu, kas 

vizualizēti, izmantojot ArcGIS datorprogrammatūru.  

Darba rezultāti liecina, ka 30. gadu beigās dzelzceļa pārvadājumu loma Rīgas pilsētas iekšējos pasažieru 

pārvadājumos bija visai niecīga un praktiski iespējami šie pārvadājumi bija tikai Rīgas – Jūrmalas 

virzienā. Svarīgi arī atzīmēt, ka Rīgas apkārtne bija mazapdzīvota un pasažieru pārvadājumu vajadzību 

pilnībā apmierināja uz to laiku labi attīstītais sabiedriskā transporta tīkls. 

Atslēgas vārdi: piepilsētas dzelzceļš, pasažieru pārvadājumi, mobilitāte. 

 

Ievads 

21. gadsimta pētījumi par Latvijas dzelzceļa attīstību galvenokārt ir vērsti uz 
Latvijas kopējā dzelzceļa tīkla attīstību saistībā ar Krievijas impērijas dzelzceļa sistēmas 

izveidi. Pirmais dzelzceļš Latvijas teritorijā tika atklāts jau 1860. gada 8. novembrī 

(Sanktpēterburgas–Varšavas dzelzceļa posms Rītupe–Daugavpils), bet tas nebija 

sākums vietējā dzelzceļa tīkla izveidei, jo bija maģistrāles posms un faktiski 
neietekmēja vietējās saimnieciskās dzīves attīstību. Par vietējā dzelzceļa tīkla izveides 

sākumu tiek uzskatīts 1861. gada 21. septembrī atklātais Rīgas–Daugavpils dzelzceļa 

maršruts, kas bija ērtākais un ātrākais ceļš uz Rīgas ostu. Turpmākajos gados notika 
strauja dzelzceļa attīstība – tika izveidotas vairākas līnijas, kas deva impulsu pilsētu un 

ostu attīstībai (Atbergs u.c. 2009). 

Latvijas pētnieku darbos mazākā mērā ir aplūkotas pārmaiņas dzelzceļa pasažieru 

pārvadājumos laika posmā līdz Otrajam pasaules karam. Līdz Pirmajam pasaules karam 
dzelzceļus Latvijas teritorijā izmantoja galvenokārt tranzīta satiksmei un tie bija virzīti 

uz ostām. Savukārt 20. gadsimta 20. un 30. gadus dzelzceļa vēsturē raksturo ievērojams 

tā ietekmes palielinājums pasažieru pārvadājumos, kas nodrošina iedzīvotāju mobilitāti, 
savienojot tuvākas un tālākas apdzīvotās vietas ar valsts galvaspilsētu. Darba mērķis 

bija identificēt laika posmu, kad Pierīgas reģionā līdzās tālsatiksmes pasažieru 

pārvadājumiem sāka attīstīties piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumi, kļūstot par 

nozīmīgu papildinājumu Rīgas pilsētas un tās apkārtnes sabiedriskā transporta sistēmā. 
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