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Ainava kā attīstības resurss: Kurzemes reģiona piemērs 

Landscape as a Development Resource: Case of Kurzeme Region 
 

Aija Melluma 
 
1. Jautājuma nostādne 
Jēdzienu ainava Latvijā joprojām saprot dažādi. Gan profesionālās darbības sfērā, gan 

sadzīvē tam piešķir atšķirīgas nozīmes. Tomēr arvien biežāk ainavu faktors un ainavu telpa 
nonāk sabiedrības un indivīdu, kā arī attīstības plānotāju interešu sfērā. Tādējādi ainava kļūst 
par valsts politikas objektu, un tas atspoguļojas programmatiskos dokumentos vai tiesību aktos. 

Attīstības plānošanā ainava iegūst īpašu nozīmi kā savdabīgs vietu un reģionu attīstības 
resurss un priekšnosacījums, jo katrai ainavai piemīt īpatnējas iespējas, ko nosaka dabas apstākļi 
un procesi, līdzšinējā izmantošana, saimnieciskās darbības radītās slodzes un to ietekmes. 
Turklāt ainaviskā pieeja ļauj plašākā kontekstā risināt sabiedrībai vitāli svarīgus uzdevumus: 
dabas un kultūras mantojuma, dabas daudzveidības saglabāšanu, vides kvalitātes 
uzturēšanu/uzlabošanu, kā arī kalpo par pamatu cilvēku identitātes saglabāšanai/veidošanai. Ja 
minētie uzdevumi tiek realizēti, veidojas kvalitatīva un attīstībai droša vide, kas rosina darbībai 
vietējos iedzīvotājus un veicina investīciju piesaisti. 

Iepriekš teikto var uzskatīt par konceptu, kas balstās uz ainavas un vides jēdzienu 
konverģences tendencēm, uz ainavu struktūras un funkciju daudzveidību, to plašas 
interpretācijas iespējām, saistot ar dažādiem sabiedrības mērķiem. 

Latvijā ainavu pieejas lietošanā attīstības plānošanas praksē ir visai neliela pieredze. 
Turklāt to visai fragmentārā veidā paredz programmatiskie valsts politikas dokumenti un 
pastāvošie tiesību akti.  

Pirmie Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi, kas reglamentē teritoriju 
attīstības plānojumu izstrādi, pēc valstiskās neatkarības atgūšanas tika izstrādāti 1994. gadā 
(“Teritoriālplānošanas noteikumi”) un tajos ainavas pieminētas sadaļā par rajona plānojuma 
izstrādi (kontekstā ar aizsardzību). 1998. gadā top jauns dokuments “Noteikumi par teritoriju 
plānojumiem” [MK noteikumi nr. 62, 1998], un tajos ainava nav minēta, bet noteikumu 
jaunākajā versijā (2000) ainava minēta nacionālā plānojuma sadaļā (“īpaši vērtīgās ainaviskās 
teritorijas”). Turklāt neatkarīgi no tiesību aktu satura interese par ainavām attīstības plānošanas 
praksē palielinās, kas liecina par netieši pastāvošo sabiedrības pieprasījumu. 

Pēdējos gados sagatavoti divi metodiskie materiāli, kas atspoguļo konkrētos apstākļos 
veiktu pētījumu pieredzi, bet to izmantošana citos apstākļos un citam pētniekam vai plānotājam 
bez speciālām zināšanām ainavzinātnē ir visai problemātiska. Viens attiecas uz plānošanas 
reģionālo līmeni, par piemēru izmantojot Kuldīgas rajonu [LR VARAM, 2000], otrs adresēts 
lauku pašvaldību plānotājiem un attiecas gan uz vietējo, gan reģionālo līmeni [Nikodemus 
2001]. 

No programmatiskiem dokumentiem pieminama “Latvijas lauku attīstības programma” 
(1998. g. apstiprināta Saeimā), kuras vienā sadaļā nosauktas galvenās ainavu plānošanas un 
pārvaldības problēmas, kā arī to atrisināšanai nepieciešamās darbības. Latvijas attīstībai tik 
būtiskā dokumentā kā “Latvijas nacionālā plānojuma koncepcija” (1998) ainavas netiek 
minētas. 

Tādējādi var konstatēt, ka pastāv neatbilstība starp ainaviskās pieejas iespējām, ko atklāj 
ainavzinātnes pētījumu pieredze Latvijā, un to veidu, kā uz ainavām attiecinātie jautājumi 
atspoguļoti tiesību aktos.  

Neiedziļinoties problēmas analīzē, jānosauc galvenie cēloņi. Tie ir (1) sabiedrībā valdošā 
ainavas vizuāli estētiskā uztvere, kā arī ar to saistītās grūtības pārvarēt pretrunu starp redzamās 
ainavas nepārtrauktību un kartēs attēlotajām ainavu robežām; (2) specifiskā valoda, kuru lieto 
ainavzinātnē un ekoloģijā, tās ierobežotais lietojums, nespēja pārveidot tiesību aktu valodā; 
(3) ar iepriekš minēto saistās neskaidrie priekšstati par ainavu pieejas lietošanu dažāda līmeņa 
(un mēroga) attīstības plānos. 
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Ņemot vērā to, ka mūsu likumdošanai arvien vairāk jābūt saskaņotai ar Eiropas 
Savienības prasībām ne tikai pēc formālām pazīmēm, bet arī saturiski un kvalitatīvi, jāmeklē 
iespējas, kā pakāpeniski mainīt pastāvošos priekšstatus par ainavu, jo tie neļauj uzlabot tiesību 
aktu kvalitāti mūsu valstī. Viens no ceļiem – attīstības plānošanas praksē mērķtiecīgi pielietot 
ainavisko pieeju, parādot tās iespējas dažādos plānošanas līmeņos: vietējā, reģionālā un 
nacionālā. Jo vairāk būs tādu attīstības plānu, kuros izmantota ainaviskā pieeja, un jo 
atšķirīgākas būs izmantotās metodes, jo lielākas iespējas būs apkopot pieredzi un radīt labu 
metodisko bāzi gan pašai plānošanai, gan tiesību aktu koncepcijām. 

Par to pārliecina dažādu starptautisko organizāciju un Eiropas Savienības pieņemtie 
programmatiskie dokumenti, kuros mūsdienu ainavzinātnes pieejas aprakstītas politikas 
jēdzienu sistēmā, parādot ainavu lomu sabiedrības kultūras, sociālā un ekonomiskā attīstībā. Var 
minēt piemērus “Vadlīnijas Eiropas kontinenta ilgtspējīgai telpiskajai attīstībai”, ko 2000. gadā 
pieņēma Eiropas reģionālās plānošanas ministru konferences 12. sesijā Hannoverē, kā arī 
Eiropas Padomes Ministru komitejas 2000. gadā pieņemto “Eiropas ainavu konvenciju” 
[Council of Europe, 2000]. 

Šajā rakstā atspoguļota pieredze, kas iegūta, izstrādājot ainavu sadaļu Baltijas jūras 
piekrastes (jeb Kurzemes) plānošanas reģiona telpiskās attīstības stratēģijai. Darba lietišķā 
ievirze noteica metodes izvēli, kā arī izmantoto valodu, jo adresāts bija lēmumu pieņēmēji, 
vietējie speciālisti, bet ne ainavzinātnes pārstāvji. Jāpievērš uzmanība tam, ka stratēģijas 
izstrādes programmā ainava tiek skatīta tieši attīstības, bet ne aizsardzības (ko uztver 
galvenokārt kā aizliegumus un ierobežojumus) kontekstā. Šāda pieeja pilnībā atbilst “Eiropas 
ainavu konvencijā” paustajām atziņām, kuru starpā atzīmējamas šādas: (1) ainava tiek uzskatīta 
par ekonomiskai attīstībai labvēlīgu resursu, par dzīves vides kvalitātes rādītāju, (2) ainava ir 
visur – gan pilsētās un laukos, degradētās vai koptās teritorijās, sevišķi skaistās vai ikdienišķās 
teritorijās, (3) cilvēka darbība var veicināt nelabvēlīgas pārmaiņas ainavās un tas uzliek 
indivīdiem un sabiedrībai īpašas tiesības un pienākumus saglabāt un mērķtiecīgi plānot ainavas.  

Vēl jāatzīmē, ka atbilstīgi līdz šim pastāvošajai praksei plānošanas reģionus pēc 
savstarpējas vienošanās veido pašvaldības. Kurzemē tas ir Ventspils, Talsu, Saldus, Liepājas un 
Kuldīgas rajons, kā arī Liepāja un Ventspils. Tādēļ Kurzemes plānošanas reģiona un Kurzemes 
kā dabas rajonēšanas vienības teritoriālās aprises ir atšķirīgas. 

 
2. Metode 
Ainava, būdama veselums, vienlaikus ir duālistiski uztverams veidojums. No vienas 

puses tā ir redzamā apkārtne, vides vizuālais veidols, kas piemīt kādai konkrētai vietai vai 
reģionam. No otras puses, tā ir pietiekami sarežģīta ekoloģiskā sistēma, ko ilgā laika periodā 
veidojuši divi spēki – daba un cilvēks, un tās attīstība notiek šo spēku ietekmē. 

Atbilstīgi tam pastāv divas atšķirīgas pieejas ainavu izpētē un raksturojošo pazīmju 
izvēlē. 

Pirmkārt, tā ir vizuāli estētiskā pieeja, kad visa uzmanība tiek veltīta ainavu vizuālajam 
veidolam, viegli saskatāmām pazīmēm un kad tiek doti vērtējumi estētikas kategorijās. Šī ir 
saistoša un viegli saprotama pieeja, tomēr tajā ir spēcīgs subjektīvisma faktors, tādēļ tā ir grūti 
izmantojama attīstības plānošanas darbos. 

Otrkārt, pieeja ainavai kā ekosistēmai, kā dabas faktoru kopumam, to mijiedarbības 
produktam kādā noteiktā vietā. Šajā gadījumā ainavas tiek raksturotas ar dabas apstākļu, 
elementu un faktoru starpniecību, bet cilvēka darbība tiek uzskatīta par papildus faktoru, par 
dabas apstākļu diferencētāju vai tā pat netiek ņemta vērā vispār. 

Vadoties pēc iepriekš minētajiem pieņēmumiem, ainavu tipi tiek noteikti pēc reljefa un 
augu segas (galvenokārt mežainuma pakāpes) pazīmēm, jo tās uzskatāmas par sava veida 
indikatoriem, kas ļauj spriest par dabas apstākļu kopumu un arī ļauj iedomāties ainavas 
vispārināto vizuālo veidolu. Jāpiebilst, ka šāda veida ainavu raksturojumam ir vairāk 
dabaszinātniska nozīme un tas ir grūti interpretējams prakses vajadzībām, it sevišķi attīstības 
plānošanai reģionālā līmenī. 

Vienlaikus ar abām iepriekš minētajām pieejām attīstās vēl cita, ko varētu saukt par 
funkcionālo, un to mēģināts izmantot arī Latvijā (Melluma,1990, Melluma, Leinerte, 1992). Tās 
pamatā ir atziņas, (1) ka mūsdienu ainava ir ilgstošas cilvēka un dabas mijiedarbības produkts 
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un (2) ka dažādie cilvēka darbības veidi, kas ilgstoši nosaka kādas teritorijas izmantošanu, rada 
pilnīgi atšķirīgas ainavas (pēc uzbūves, tajās notiekošajiem procesiem, pēc nozīmes cilvēku un 
sabiedrības dzīvesdarbībā).  

Tas ir pamats funkcionālo ainavu izdalīšanai. Tas nozīmē, ka ainavas nosaka un norobežo 
kartēs pēc cilvēka darbības vadošā veida un sociālās lomas sabiedrības attīstībā. Reizēm šādas 
ainavas sauc par vides tipiem, kas arī atbilst patiesībai, tikai atklāj vēl citu skatījumu uz 
ainavām, attiecinot ainavu raksturlielumus pret cilvēku/sabiedrību kā mijiedarbību centrālo 
objektu. 

Funkcionālo pieeju ainavu raksturojumā un ainavu plānošanas praksē izmanto daudzās 
valstīs. Visbiežāk tiek noteikti šādi funkcionālo ainavu tipi: 

• lauku ainava vai agrārā ainava (dominē lauksaimnieciskā darbība, tā nosaka ainavas 
uzbūvi, tajā notiekošos procesus, vides problēmas un visu pārējo); 

• mežu ainava (dominē meži un mežsaimnieciskā darbība); 
• urbanizētā ainava (pilsētas, ciemi, dominē cilvēka veidotie elementi, vērojamas lielas 

antropogēnās slodzes uz vidi un izteiktas vides problēmas); 
• transporta koridoru ainavas, kas telpiski saistās ar ceļiem un citām līnijveida būvēm 

(dominē transporta ietekme uz apkārtni, bieži tās ir augsta riska teritorijas, bet veicina arī 
attīstību); 

• rūpnieciskās ainavas, kas visbiežāk ir daļa no urbanizētām ainavām, taču nereti tās 
telpiski var nodalīt arī reģionālā līmenī; 

• rekreācijas ainavas (dominē izmantošana tūrismam un atpūtai, šai funkcijai pakļauti visi 
citi izmantošanas veidi un darbības). Ainavu tips ir jaunāks, salīdzinot ar iepriekš 
nosauktajiem, jo sācis veidoties vēlāk, pieaugot sabiedrības vajadzībām pēc atpūtas dabā; 

• aizsargājamās teritorijas (valsts aizsardzībā esošās aizsargājamās teritorijas – nacionālie 
parki, dabas parki, aizsargājamo ainavu apvidi, dabas liegumi u.c. nozīmīgas teritorijas); 
arī tās ir specifisks ainavu tips, kurā visa darbība pakļauta katras konkrētās teritorijas 
dabas aizsardzības mērķim. 

Kurzemes plānošanas reģiona ainavu raksturojumā izmantota funkcionālā pieeja, kas 
kombinēta ar strukturālo pieeju. Tas nozīmē, ka blakus ainavu funkcionālajam raksturojumam 
vērā ņemti dabas apstākļi (piemēram, paugurainais un līdzenumu reljefs), kā arī specifiskas 
teritorijas apgūšanas izpausmes (piemēram, pieupju joslas, piepilsētas) vai īpaša atrašanās vietas 
ietekme (piemēram, jūras piekraste, ezeru apkārtne u.c.). 

Jāuzsver, ka pētījuma mērogs nosaka ainavu raksturojuma detalizācijas pakāpi, kā arī 
ainavu telpu konfigurāciju kartē. 

 
3. Kurzemes ainavas 
3.1. Vispārēja informācija 
Lielos vilcienos Kurzemes reģionālo ainavu jeb lielainavu veidošanās saistāma ar 

augstienēm un zemienēm, to izvietojums rada vērā ņemamu dažādību un redzamās ainavu telpas 
ritmu. Kurzemes lielainavas ir visas trīs augstienes – Rietumkurzemes, Austrumkurzemes, 
Ziemeļkurzemes, kā arī Piejūras zemiene un Ventas ieplaka. 

Ievērojot reljefa un zemes izmantošanas atšķirības, lielainavas sadalītas ainavu apvidos, 
ko var uzskatīt arī par mikrorajoniem, jo apvidiem doti vietvārdi [Ramans 1994]. 

Lokālā līmenī ainavu raksturu un dažādību nosaka reljefs un ar to saistītie nogulumi, 
zemes izmantošana, it sevišķi lauksaimniecības zemju un meža platību attiecības, apdzīvojums, 
ceļu tīkls, kā arī īpatnējie ainavas elementi, ko radījusi daba vai cilvēks. 

Ar Kurzemes vārdu asociējas kultūrvēsturiski nozīmīgas vietas Rucava, Nīca, Bārta 
Dienvidkurzemē, Kuldīga, Durbe, Piltene Ventspils – senpilsētas, Suitu novads, Baltijas jūras 
piekraste ar stāvkrastiem un kāpām, Ziemeļkurzemes piekraste, kas līdz 2. pasaules karam bija 
pēdējā lībiešu kompakti apdzīvotā teritorija. 

Pieminamas ir nacionāli nozīmīgās teritorijas Kurzemē, kas noteiktas Latvijas nacionālā 
līmeņa teritorijas plānojuma koncepcijā (1998). Tās ir Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekraste, Slīteres Nacionālais parks, Moricsalas un Grīņu rezervāts un daudzie dabas liegumi, 
kā arī kultūrvēsturiskās aizsargājamās teritorijas – Lībiešu krasts un Abavas ieleja.  
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Starptautiska nozīme no jūras vides saglabāšanas viedokļa saskaņā ar Helsinku 
konvenciju (1974 un 1992) ir piekrastei no Papes līdz Pērkonei, no Lielirbes līdz Kolkai, no 
Kaltenes līdz Engurei. Saskaņā ar Bernes konvenciju (1979) noteiktas šādas putniem nozīmīgas 
vietas: Slītere, Irbes ieleja un Lielais Ances purvs, Engures ezers, Užavas lejtece, Sārnates 
purvi, Liepājas un Papes ezers un Nidas purvs. 

 
3.2. Ainavveidotāji faktori 
No dabas faktoriem par spēcīgāko uzskatāms reljefs. Tas nosaka ainavu telpas raksturu, 

piemēram, pauguraiņu un līdzenumu neapstrīdamo atšķirību, dabas procesu dinamiku, mitruma 
apstākļu krasās atšķirības nelielos attālumos, zemes izmantošanas iespējas un īpatnības, 
dabasskatu dažādību, kā arī ļauj kartēs norobežot atšķirīgās ainavas un nosaka to konfigurāciju. 

Ar reljefa ģenēzi cieši saistās zemes virsmas nogulumu sastāvs, kas potenciāli nosaka 
augsnes auglību, vai plašākā skatījumā – augteņu bagātības pakāpes. Kā rāda Latvijas zemes 
vērtēšanas pieredze, nogulumu sastāvs būtiski ietekmē zemes kvalitatīvo novērtējumu 
[Boruks,1995]. 

Reljefs un nogulumi lielā mērā nosaka zemes izmantošanas iespējas un raksturu. Lielos 
vilcienos šo sakarību atspoguļo divi apgūšanas tipi – (1) dabas apstākļu noteiktais un 
(2) atrašanās vietas faktora noteiktais. Kurzemē pārstāvēti abi tipi. Pirmais pārsvarā augstienēs, 
bet otrais – Piejūras zemienē, kur dominē mazauglīgās smilts augsnes. Cilvēka saimnieciskā 
darbība šeit koncentrējusies gar upēm, un laika gaitā izveidojušās pieupju ainavas, kam ir 
lineāra konfigurācija. 

Ainavu apgūšanas pakāpi visbiežāk raksturo ar atklāto platību jeb lauksaimniecības 
zemju un mežu savstarpējām attiecībām. Parasti apvidos ar auglīgākām augsnēm ir mazāk 
mežu, turpretim smilšainajos līdzenumos valda meži. Atšķirīgās pakāpēs apgūtās ainavas 
atšķiras arī ar savām vizuālajām īpatnībām, dabasskatu dažādību un bioloģisko daudzveidību. 

Nozīmīga faktoru grupa saistās ar apdzīvojumu. Proti, ceļu tīkla veidošanās, cilvēku 
dzīvesdarbības teritoriālā diferencēšanās un vienlaikus atsevišķu darbības veidu koncentrēšanās 
tiem vislabvēlīgākajās vietās. Būtībā tas ir funkcionālo ainavu veidošanās process, kas notiek 
ilgā laikā, pakāpeniski uzkrājoties pārmaiņām ainavu telpā, un kura līdzsvarotību “izjauc” 
krasas politisko, ekonomisko vai sociālo apstākļu pārmaiņas. 

Šodienas ainavu raksturu būtiski nosaka tie apstākļi, kas pastāvēja padomju varas gados 
un noteica cilvēka darbības ietekmju veidus, to teritoriālo plašumu un ietekmju dziļumu. 
Jāpiemin šādi procesi: 

• zemju nosusināšana un lauku masivizācija, kas kopumā samazina bioloģisko 
daudzveidību, ainavas ekoloģisko stabilitāti un rada apstākļus nelabvēlīgu procesu 
attīstībai (augsnes erozija, vietām pārpurvošanās, kultūraugu ražības pazemināšanās); 

• jaunu ceļu būve, vietām veco likvidēšana; 
• ciemu būvniecība laukos, lai koncentrētu tajos iedzīvotājus, likvidējot Latvijai 

tradicionālo viensētu apdzīvojumu; 
• specifisku lauksaimniecības infrastruktūras objektu “uzkrāšanās” ainavu telpās: pašreiz 

daudzi no tiem ir neizmantoti vai graustu stāvoklī un vizuāli piesārņo ainavas. 

Salīdzinot ar laiku pirms 2. pasaules kara, ievērojami augušas Kurzemes pilsētas – gan 
iedzīvotāju skaita ziņā, gan teritoriāli. Ap lielākajām pilsētām izveidojušās pilsētu ietekmes 
zonas, kurās notiek izteikta lauku urbanizācija. 

 
3.3. Funkcionālo ainavu raksturojums 
Šajā nodaļā dots īss funkcionālo ainavu raksturojums tipoloģiskā skatījumā. Proti, 

raksturotas kopīgas pazīmes un īpatnības, neiedziļinoties atšķirībās, ko nosaka katras vietas 
īpatnības vai unikalitāte. Arī sastādītajā kartē funkcionālās ainavas nodalītas pēc tipoloģiskām 
pazīmēm, kas atbilst reģionālā līmeņa vispārinājuma pakāpei. Atšķirībā no oriģināla, 1. attēlā 
redzamā karte ir ģeneralizēts ainavu struktūras attēls, tādēļ to var uzskatīt par konceptu, kas 
parāda apstākļu atšķirības un arī dažādās attīstības iespējas reģiona robežās. 
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1. attēls.  Kurzemes plānošanas reģiona ainavas 
Figure 1.  Landscapes in Kurzeme planning region 
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Lauku ainavas ir viens no teritoriāli izplatītākajiem ainavu tipiem. Tās veidojušās 
apvidos, kur ilgstoši notikusi lauksaimnieciskā darbība. Ainavas raksturo mežu, lauku, viensētu 
un lauku ciemu mija. Lielākoties tās ir mozaīkveida ainavas ar potenciāli lielu bioloģisko 
daudzveidību. Tomēr vērā ņemamas ir lauku ainavu atšķirības paugurainos un līdzenumu 
apvidos, tādēļ tās var uzskatīt par apakštipiem. Pauguraiņu lauku ainavām raksturīga liela 
ekoloģisko apstākļu dažādība, tie mainās nelielos attālumos no vietas uz vietu. Tās ir 
daudzveidīgas un vizuāli pievilcīgas. Līdzenumu lauku ainavas ekoloģisko apstākļu ziņā ir 
viendabīgākas, tās veidojušās apvidos ar auglīgākām augsnēm vai arī vietās, kas izdevīgas 
izmantošanai sava novietojuma dēļ. 

Otra būtiska pazīme, kas atšķir lauku ainavu tipus, ir kolhozu un padomju saimniecību 
laikā veiktā vienlaidus zemju meliorācija, ko pavadīja lauku masivizācija, daudzviet lielu 
klajumu veidošanās. Ja tādās vietās pārsvarā ir smilts augsnes, tad labvēlīga situācija augsnes 
vēja erozijas procesu attīstībai. Piejūras zemienē vēja erozijas apdraudēti apvidi ir pie Ventspils 
un Liepājas. Arī pauguraiņu ainavās meliorācijas rezultātā vienkāršojusies telpiskā struktūra, 
samazinājusies daudzveidība, jo iznīcināti mazie ainavas elementi, kas nodrošināja tās 
(daudzveidības) pastāvēšanu. Līdz ar to pazeminās ainavu ekoloģiskā stabilitāte, attīstās augsnes 
erozijas procesi, pastiprinās vēja ietekme. 

Meža ainavas ir otrs izplatītākais ainavu tips Kurzemē. Tie ir lielie meža masīvi Piejūras 
zemienē un Ventas ieplakā, galvenokārt smilšainos līdzenumos. Vietām mežvidos vērojamas 
apgūtas “salas”, vietām purvi (kā atsevišķu ainavas tipu tos var nodalīt citā mērogā) vai kāpu 
grēdas. Kopumā ņemot, meža ainavas ir bioloģiski daudzveidīgas, tomēr saimnieciskās darbības 
intensificēšanos pavada meža vides izmaiņas. Tādēļ mežu tā šodienas veidolā tikai nosacīti var 
uzskatīt par dabiskās ainavas prototipu. Mazāki pārveidojumi skāruši mežus rezervātos un dabas 
liegumos. 

Urbanizētās ainavas. Ainavas tipu teritoriāli pārstāv pilsētas un ap tām esošie lauku 
urbanizācijas areāli, kuru attīstību ietekmē pilsētas tuvums. Detalizētākos pētījumos un 
plānošanas līmeņos abi urbanizēto ainavu apakštipi jānodala atsevišķi. Tāpat ieteicams nodalīt 
lauku apvidus, kuros aizvadītajos padomju varas gados notikusi izteikta lauku urbanizācija, tas 
ir, iedzīvotāju vairums koncentrējas ciemos, ievērojami sarucis viensētās dzīvojošo skaits. 
Visvairāk urbanizēta lauku vide ir Kolkas, Rojas, Dundagas, Ugāles, Skrundas, Nīgrandes un 
Vaiņodes pagastā. 

Urbanizēto ainavu izdalīšanas lietderīgumu iepriekš minētajā izpratnē apstiprina pētījumi 
par ģeogrāfiskā novietojuma ietekmi uz zemes vērtību un ir aprēķināti atbilstīgie koeficienti 
[Eihmane, 2001]. Piemēram, Liepājas ietekmes koeficients darbojas līdz 25 km attālumā, 
Ventspils – līdz 20 km, bet rajonu centru ietekme – līdz 10 km attālumā. 

Transporta koridoru ainavas ir saistītas ar autoceļiem, dzelzceļiem un citām līnijveida 
būvēm, un reāli tās ir platākas nekā formālās ceļu aizsargjoslas. Tās ir lineāras un izteikti 
specifiskas ainavas, kuru ietekmi var vērtēt gan pozitīvi, gan negatīvi. Tieši tādēļ ir lietderīgi 
pievērst uzmanību transporta koridoriem plānošanas skatījumā. Transporta koridoru pozitīvā 
ietekme izpaužas tādējādi, ka tajos aktivizējas attīstības procesi, nereti paaugstinās urbanizācijas 
pakāpe un pieaug zemes vērtība. Braucot pa ceļiem, cilvēki gūst vizuālos iespaidus, iepazīstas ar 
Latvijas laukiem un pilsētām. Tādēļ ceļus var uzskatīt par tūrisma attīstības resursu. Jo labāk 
uzturētas vai mērķtiecīgi sakārtotas būs ceļu ainavas, jo augstāk tās tiks vērtētas un jo tālākā 
apkārtnē izplatīsies šī vērtējuma ietekme. 

Transporta koridoru negatīvā ietekme izpaužas tādējādi, ka tie ir paaugstināta riska 
teritorijas, tajās rodas un izplatās vides piesārņojums. Plānošanas procesā būtu jālīdzsvaro 
pozitīvo un negatīvo ietekmju izpausmes un līdz minimumam jāsamazina riska pakāpe. 

Rūpniecības ainavas reģionālā līmenī kā atsevišķas ainavu telpas Kurzemē nevar nodalīt. 
Tās atrodas galvenokārt pilsētās, bet derīgo izrakteņu ieguves vietas savu nelielo izmēru dēļ šajā 
pētījuma mērogā uzskatāmas par lauku ainavas struktūrelementu. 

Kurzemes ainavu kartē nav iespējams parādīt visas rekreācijas ainavas, jo tās pārsvarā ir 
lauku ainavas sastāvdaļa un kā tādas ir vietējā līmeņa plānošanas objekts. Plašākas teritorijas, 
kurās noteicošais attīstības faktors būtu tūrisms un atpūta, vēl nav izveidojušās vai izveidotas. 
Tomēr tādas iespējas Kurzemē ir, tādēļ kā perspektīva rekreācijas teritorija nodalīta Usmas 
ezeraine. 
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Kā atsevišķs funkcionālo ainavu tips parādās lielās īpaši aizsargājamās teritorijas, kur 
attīstības plāni un procesi jālīdzsvaro ar ierobežojumiem, ko nosaka katras aizsargājamās 
teritorijas izveidošanas mērķis. 

Īpašā nozīmīguma dēļ kā nacionālas nozīmes teritorija Kurzemē atsevišķi nodalīta jūras 
piekrastes ainava. Tās norobežošanā detalizētākos plānošanas darbos iespējamas divas pieejas. 
(1) Piekrastes ainava teritoriāli var sakrist ar likumā noteikto piekrastes aizsargjoslu, kurā 
pilnībā realizējami tās nosacījumi. (2) Par piekrastes ainavu no attīstības plānošanas viedokļa 
lietderīgi uzskatīt visu pagastu joslu, kas robežojas ar jūru. 

Īpaši jāuzsver piekrastes ainavas dažādība (tajā ir kāpas, stāvkrasti, lagūnu ezeri, upju 
ieleju lejteces posmi), savā ziņā unikalitāte un bagātīgais dabas un kultūras mantojums. 
Plānošanas skatījumā jāņem vērā, ka piekrastes ainavas ir ļoti trauslas un viegli pakļaujas 
cilvēka darbības degradējošai ietekmei. Jo intensīvāka ir piekrastes ainavas izmantošana, jo 
vairāk tā zaudē savu sākotnējo vērtību, kuras vārdā būtībā aktivizējas piekrastes izmantošana. 
Kurzemes piekrastē nevajadzētu atkārtot tās kļūdas, kas pieļautas Rīgas līča piekrastē un 
izraisījušas neatgriezeniskas ainavu pārvērtības. Tomēr reģionālā līmeņa plānā var tikai ieskicēt 
problēmas risinājuma nepieciešamību un veidus, bet to atrisinājumu konkrētās vietās jāparedz 
lokālā līmeņa attīstības plānos un teritoriju plānojumos. 

 
4. Ainavu tipi: plānošanas skatījums 
Funkcionālo ainavu tipu aprakstos ievērota vienota shēma. 
Ainavu tips: LAUKU AINAVA, tajā ietilpst 3 apakštipi – pauguraines, līdzenumi / 

viļņotie līdzenumi un pieupju joslas. 
Raksturīgās pazīmes: lauku, mežu un apdzīvoto vietu mozaīka; nodalīti 2 mozaīkas veidi: 

(a) vairāk lauku, respektīvi, atklātas platības, un (b) vairāk mežu un mazāk atklāto platību. 
Lielās platībās zemes meliorētas, izveidojušies lauku ciemi, daudzviet redzamas pamestas, 
pašreiz nevajadzīgas ražošanas ēkas. Liela dabasskatu daudzveidība, sevišķi paugurainēs, upju 
ielejās, augstieņu nogāzēs, kur atrodas izcilas skatu vietas. Bioloģiskā daudzveidība lielāka 
paugurainēs, jo tur vairāk sīko ainavas elementu, kā arī krasāka dabas apstākļu mija. Ainavu 
telpās atrodas nelieli aizsargājamie dabas objekti, arī kultūras pieminekļi. 

Attīstības iespējas: lauksaimniecība, tajā skaitā ekoloģiskā un alternatīvā, lauku tūrisms, 
dabas tūrisms, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanas paraugobjektu veidošana. 

Problēmas: vides kvalitātes uzturēšana, tajā skaitā, zemju, ūdeņu, mežu kvalitātes un 
ilgtspējības uzturēšana/atjaunošana, nelabvēlīgo dabas procesu attīstības ierobežošana vai 
novēršana, ainavas telpiskās struktūras uzturēšana/veidošana atbilstīgi ekoloģiskām un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas prasībām, saimnieciskās darbības regulēšana upju un 
ezeru piekrastes aizsargjoslās, estētiski augstvērtīgo ainavu saglabāšana/uzturēšana, skatu vietu 
pieejamības nodrošināšana, iekārtojamo atpūtas vietu un teritoriju izmantošanas intensitātes 
regulēšana. 

Ainavu tips: MEŽA AINAVA. 
Raksturīgās pazīmes: plaši meža masīvi ar apgūtām un apdzīvotām “salām”, pārsvarā 

līdzens vai viļņots reljefs, vietām purvi, kāpas. Mežu platībās, it sevišķi slapjo mežu areālos un 
purvainēs daudz īpaši aizsargājamo teritoriju, liela atslēgas un aizsargājamo biotopu 
daudzveidība. 

Attīstības iespējas: mežsaimniecība, tajā skaitā nenoplicinošā, ekoloģiskā izglītošana, 
dabas tūrisms, aizsargājamo teritoriju apsaimniekošana, medības, dažādi sporta veidi.  

Problēmas: meža ilgtspējības uzturēšana, bioloģiskās daudzveidības uzturēšana un 
saglabāšana, meža izmantošana, ņemot vērā tā daudzfunkcionalitāti, izmantošanas slodžu 
regulēšana, meža vides saglabāšana, īpaši aizsargājamo dabas objektu un biotopu 
saglabāšana/apsaimniekošana. 

Ainavu tips: URBANIZĒTĀ AINAVA. 
Raksturīgās pazīmes: ainavu kodolu veido raksturīgā pilsētu apbūve, ap pilsētām atrodas 

lauku ainavas, ko pastiprināti ietekmē pilsētas tuvums, lauku ciemu robežas nereti saplūst ar 
pilsētas robežām, bet lielāko pilsētu tuvumā izveidojušās vasarnīcu kolonijas. Pašreiz pilsētas un 
to tuvējā apkārtne ir tās vietas, kur notiek straujākie attīstības procesi, par ko liecina būvniecības 
procesu attīstība. 
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Attīstības iespējas: visdažādākās lielākajās pilsētās, ierobežotas mazajās pilsētās, sevišķi 
tajās, kur padomju varas gados pastāvēja viens vai divi ražošanas uzņēmumi, kas neatbilst 
šodienas iespējām un vajadzībām. Apkārtējos lauku apvidos attīstība var saistīties ar piepilsētas 
tipa lauksaimniecību, tajā skaitā netradicionālo, atpūtas vietu iekārtošanu/apsaimniekošanu, otrā 
mājokļa būvniecību. 

Problēmas: vides kvalitātes saglabāšana, piesārņojuma novēršana, apstādījumu un parku 
saglabāšana/kopšana/veidošana, antropogēno slodžu regulēšana un normēšana, kultūras 
mantojuma saglabāšana, tajā skaitā pilsētvidē un it sevišķi senajās pilsētās; lauku ainavās ap 
pilsētām – ainavas mērķtiecīga ekoloģiskās struktūras veidošana, lai novērstu nelabvēlīgo 
procesu attīstību. Īpašas problēmas pastāv Liepājas un Ventspils urbanizētajās ainavās, jo tajās 
ietilpst arī jūras piekrastes aizsargjosla, kas uzliek savas prasības, tostarp – interešu 
līdzsvarošanu visos attīstības plānos. Savukārt Talsu un Kuldīgas piepilsētas areāli pārklājas ar 
īpaši aizsargājamām teritorijām, kas ir priekšnosacījums interešu konfliktiem. 

Ainavu tips: JŪRAS PIEKRASTE. 
Raksturīgās pazīmes: atrašanās jūras krastā, pastiprinātā / tiešā jūras ietekmē (liels vēja 

ātrums, krastu noskalošanās vētrās, smilšu uzkrāšanās un pārpūšana), apgūtu, arī blīvi apdzīvotu 
vietu (pilsētas, lauku ciemi) un cilvēka darbībā maz pārveidotu posmu mija, daudz un lielas 
aizsargājamās teritorijas, liela biotopu daudzveidība, bagāts un unikāls kultūras mantojums, 
pastāvošie ierobežojumi, kas saistās ar likumā noteikto piekrastes aizsargjoslu un tās 
izmantošanas noteikumiem. No attīstības plānošanas viedokļa nacionālā un reģionālā līmenī 
lietderīgi par piekrasti noteikt jūras krastam piegulošo pagastu joslu. 

Attīstības iespējas: krasta zvejniecība, ar ūdeni saistītie sporta un atpūtas veidi, jahtu ostu 
attīstība, atpūtas un tūrisma objektu veidošana/apsaimniekošana, ekoloģiskā tūrisma attīstība, 
dabas un kultūrvides saglabāšanas paraugobjektu veidošana un demonstrēšana. 

Problēmas: vides kvalitātes saglabāšana, nepieļaujot nekāda veida piesārņojumu, 
piekrastes aizsargjoslas nosacījumu ievērošana, smilts masu “ceļošanas” novēršana, apdzīvoto 
vietu aizsardzība no vēja ietekmes, cilvēka darbības neskarto vietu, biotopu, aizsargājamo 
teritoriju saglabāšana, ietverot šo mērķi vietējos attīstības plānos, atpūtas un apmeklējumu vietu 
izmantošanas intensitātes normēšana, kultūras mantojuma un īpatnējo ainavu elementu 
saglabāšana un attīstība jaunos apstākļos. Īpaša problēma ir krastu noskalošanas riska 
novērtēšana stāvkrastu posmos, jo tā saistāma ar apdrošināšanu pret risku, kā arī ar zemes 
vērtības noteikšanu. Par īpašu problēmu jāuzskata arī pilsētu un to ietekmēto teritoriju jeb 
urbanizēto ainavu atrašanās piekrastes aizsargjoslās. Tas uzliek par pienākumu attīstības plānos 
atrast veidu, kā līdzsvarot pieaugošās izmantošanas tendences ar dabas aizsardzības 
nodrošināšanu attīstības vārdā. 

Ainavu tips: AIZSARGĀJAMĀS TERITORIJAS. 
Raksturīgās pazīmes: aizsargājamo teritoriju dažādība – nacionālais parks, dabas parki, 

dabas liegumi, kultūrvēsturiskās aizsargājamās teritorijas; liela daļa no aizsargājamām 
teritorijām ir lauku ainavas ar apdzīvotām vietām, tādējādi vietējie iedzīvotāji ir likumsakarīga 
šo teritoriju sastāvdaļa. Mazapdzīvoti vai neapdzīvoti ir dabas liegumi, kas izveidoti meža 
masīvos vai purvainēs. 

Attīstības iespējas: dabas un ainavu etalonu saglabāšana/uzturēšana, dabas un kultūras 
tūrisms, kultūras mantojuma saglabāšana, muzeju veidošana brīvā dabā, tradicionālo/vēsturisko 
saimniekošanas veidu demonstrēšana tam piemērotās vietās. 

Problēmas: aizsargājamo dabas objektu saglabāšanas/apsaimniekošanas mērķi nav 
kļuvuši par vietējo attīstības plānu sastāvdaļu, tādēļ rodas konflikti un tiek zaudētas tās vērtības, 
kuru dēļ aizsargājamās teritorijas savulaik izveidotas. Izstrādājamie dabas teritoriju 
apsaimniekošanas plāni pašreiz adresēti pašvaldību vadītājiem, bet tikpat kā nemaz – zemes 
apsaimniekotājiem un īpašniekiem. Ļoti liela problēma ir slodžu normēšana, veidojot 
apmeklējuma objektus, takas u.c., jo apmeklētāju skaita pieaugums neizbēgami rada bojājumus 
vidē, kas grūti novēršami. 

Ainavu tips: TRANSPORTA MAĢISTRĀLES. 
Raksturīgās pazīmes: Kurzemes ainavu kartē attēlotas divas līnijveida ainavas – ap 

Rīgas – Ventspils un Rīgas – Liepājas ceļiem, turklāt josla ir plašāka par likumā noteikto 
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autoceļa aizsargjoslu; ainavās koncentrējas specifiski objekti, kas tieši saistās ar ceļu 
izmantošanu, kā arī notiek straujāki vispārējās attīstības procesi, ko nosaka labā pieejamība. 

Attīstības iespējas: plānot lineārās attīstības virzienus, lai saskaņotu atsevišķo vietu 
attīstības intereses; izmantot labvēlīgo atrašanās vietas faktoru, lai galveno ceļu sasaistītu ar 
attālākajiem atpūtas un tūrisma objektiem. Vēlams izstrādāt īpašus maģistrāļu ainavu 
attīstības/apsaimniekošanas plānus. 

Problēmas: vides piesārņojums, it sevišķi vairāk noslogotos ceļa posmos, kā arī 
automašīnu koncentrēšanās vietās; apkārtējo ainavu vizuālās kvalitātes samazināšanās, ja 
labākās skatu vietās tiek celtas būves; ainavas uztveres ierobežojumi, ja ceļmalas aizaug ar 
krūmiem; ceļa aprīkojums ar informācijas zīmēm un reklāmas plakātiem; braukšanas drošības 
uzturēšana. 

Ainavu tips: USMAS EZERAINE. 
Raksturīgās pazīmes: lielāka ezeru koncentrācija kā citur, iecienītas atpūtas vietas, skaisti 

meži, aizsargājamas teritorijas. 
Attīstības iespējas: ekoloģiskā vai dabas tūrisma attīstība, atpūtas vietu iekārtošana, 

ūdenssports, zvejniecība un makšķerēšana. 
Problēmas: ūdens kvalitātes saglabāšana ezeros, atkritumu savākšana, slodžu normēšana, 

atpūtas un tūrisma slodžu saskaņošana ar dabas aizsardzības mērķiem, mežsaimniecības un 
atpūtas, mežsaimniecības un dabas aizsardzības prasību saskaņošana. 

 
4. Problēmas 
Izmantotā pieeja ģeogrāfiskās telpas izpētei attīstības plānošanas vajadzībām dažādos 

reālos risinājumos un dažādās valstīs pazīstama jau kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem. Tā 
paver jaunas iespējas saimnieciskās darbības un dabas/vides aizsardzības/uzturēšanas prasību 
saskaņošanai un līdzsvarošanai, balstoties uz reālo ainavu (arī vides) dažādību un to nozīmi 
vietu un reģionu, kā arī sabiedrības attīstībā. Tomēr Latvijā plānošanas praksē tā lietota reti, jo 
attīstības plānošana galvenokārt tiek balstīta uz statistikas datiem, kas attiecināti uz plānojamo 
teritoriju. Savukārt, lai attīstītu telpisku skatījumu uz apkārtējo vidi, nepieciešamas labas 
zināšanas par dabas apstākļiem un likumsakarībām, to reālajām izpausmēm, kā arī par cilvēku 
sabiedrības funkcionēšanu, tās mijiedarbību ar dabu laika un telpas skatījumā. Tāpat 
plānotājiem nepieciešams racionālāks skats nākotnē, būvējot nākotnes vīzijas, kā arī procedūras, 
kas balstītos uz dažādu risku, sagaidāmo zaudējumu un ieguvumu analīzi (turklāt dažādās laika 
perspektīvās), lai pietiekamas varbūtības līmenī pārbaudītu pieņemtos lēmumus un plānotās 
rīcības.  

Kurzemes plānošanas reģionam izstrādātais darbs atļāva pārbaudīt vairākus teorētiskus 
pieņēmumus par funkcionālajām ainavām, bet vienlaikus atklāja daudz problēmu. 

Pirmkārt, jautājums par funkcionālo ainavu atšķirībām atkarībā no to veidošanās ilguma, 
sabiedrības vērtību un vajadzību maiņām, interešu loka papildināšanās, kas noved pie tā, ka 
ainavām tiek piesavinātas (nereti ar tiesību aktu un valsts rīcībpolitikas dokumentu palīdzību) 
jaunas funkcijas. Būtiski, ka jaunās funkcijas sāk realizēties uz it kā dabiski, ilgā laikā 
izveidojušos lauksaimniecības un mežsaimniecības ainavu fona tajās vietās, kas piemērotas 
kādas jaunas funkcijas realizācijai, vai arī tur, kur jaunās funkcijas jau attīstījušās un atstāj 
ietekmi uz ainavām. Šī iemesla dēļ jaunās vai sekundārās funkcionālās ainavas (aizsargājamo 
teritoriju, transporta maģistrāļu, urbanizētās un jūras piekrastes ainavas) teritoriāli klājas pāri 
lauksaimniecības un mežsaimniecības ainavām, ko var uzskatīt par senajām vai primārām 

funkcionālajām ainavām, galvenokārt to teritoriālā ilglaicīguma dēļ. Dabiski, ka mainoties 
laikiem, arī šajās ainavās notiek vērā ņemamas pārmaiņas. 

Otrkārt, būtiska problēma ir pāreja no tipoloģiskā skatījuma uz individualizēto. Katra 
kartē iezīmētā kontūra pārstāv noteiktu ainavas funkcionālo tipu un var tikt uzskatīta par relatīvi 
viendabīgu teritoriju. Jāņem vērā, ka ainaviskās vienības kļūst par operacionālām vienībām un ir 
teritoriālās pamatvienības plānošanas lēmumu pieņemšanai. Turklāt katra kartē iezīmētā kontūra 
pārstāv individuālu ainavu, kas veidojusies konkrētā ģeogrāfiskā telpā un situācijā. Tādējādi var 
pieņemt, ka katra no ainavām, kas pieder vienam funkcionālajam tipam un ainavu kartē 
nodalītas kā atsevišķas kontūras, pēc kādām noteiktām pazīmēm atšķirsies no citām. Attīstības 
plānošanas skatījumā būtiskas pazīmes ir attīstības resursi, dabas un kultūras mantojums, 
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ainaviskās vērtības, līdzšinējās slodzes, attīstības vajadzības, attīstības riski, ierobežojošie 
faktori. Protams, ka katram funkcionālajam tipam piederošo ainavu raksturojuma, analīzes un 
vērtēšanas metodes būs atšķirīgas, īpatnējas, jo to nosaka ainavu tipu principiālās atšķirības. 

Treškārt, īpaša problēma ir funkcionālās pieejas izmantošana lietišķas ievirzes pētījumos 
vai plānošanas darbos, kas skar ainavas/vides un cilvēku/sabiedrības mijiedarbību. To varētu 
paskaidrot ar šādu piemēru. Pēdējā laikā Latvijā lieto jēdzienu ainavas kvalitātes mērķis, tiesa, 
bez tā saturiskā skaidrojuma. Ja ar kvalitāti saprot to faktoru kopumu, procesu norisi un telpisko 
struktūru, kas nosaka ainavu ekoloģisko stabilitāti un ilgtspējību attīstības skatījumā, tad tieši 
funkcionālā pieeja ļauj konkretizēt kvalitātes mērķus ainavām, kas atšķiras pēc sabiedrībai 
nozīmīgām funkcijām. Taču iespējams cits skatījums, ko piedāvā “Eiropas ainavu konvencija”, 
kurā jēdziens ainavas kvalitātes mērķis lietots citā kontekstā. Proti, tas nozīmē sabiedrības 

vēlmes attiecībā uz kādu viņiem apkārt esošās ainavas īpašību/raksturlielumu.  
Tādējādi, ceturtkārt, atklājas vēl viena problēma, ko nozīmīguma dēļ var uzskatīt par 

pašu būtiskāko. Proti, tā ir sabiedrības iesaistīšana tajos projektos vai pasākumos, kuros to 
ievirzes dēļ nepieciešama ainavu raksturošana, vērtēšana, uz ainavām attiecinātu plānošanas 
lēmumu pieņemšana. Taču šo uzdevumu diezgan problemātisku padara ainavzinātnes specifiskā 
valoda. Tā it kā atsvešina cilvēkus no tās ainavas, kas ikdienas uztveres līmenī šķiet 
pašsaprotama. Tādēļ mērķtiecīgi jāveido cita valoda vai ainavu vērtēšanas, plānošanas 
aizsardzības teorētisko un metodisko jautājumu vienkāršās valodas versijas.  

  
Summary 
Latvian landscapes are more and more often attracting the interest of the general public 

and individuals, as well as the developmental planners. They are also becoming an object of 
national policy. 

Latvia does not have much experience in landscape planning and the application of the 
landscape approach in the practical work of developmental planning. Moreover, the national 
policy programmes and legislation regulate this in a very limited way. There are several reasons 
for this, most particularly the visual and aesthetic perception of landscape that is predominant in 
the society. 

This article describes the experience derived from the development of the landscape 
section of the Spatial Development Strategy of the Baltic Sea Coast (or Kurzeme) Planning 
Region. Contrary to the traditional nature-protection approach (mostly perceived as prohibitions 
and restrictions), this strategic programme described the landscape in the context of 
development. 

The landscape approach to general developmental planning enables attention to the tasks 
which are of vital importance to the public: the preservation of natural and cultural heritage, 
conservation of nature diversity, and sustaining/improving the quality of environment. It also 
serves as the basis for the preservation/development of the identity of the people. 
Implementation of the given tasks leads to a high quality environment that is safe for 
development; it also encourages the local population to action and facilitates the attraction of 
investments. 

The studies of landscapes in the Kurzeme planning region were based on the combination 
of a functional and a structural approach. The functional approach draws on the idea (1) that a 
contemporary landscape is a product of long-term interaction between nature and man and 
(2) that various types of human activities which dominate in a specific territory for a long period 
create totally different landscapes in terms of their structure, the ongoing processes and their 
importance for the way of life of the individuals and the society. On the other hand, the 
structural approach considers natural conditions and specific manifestations of the development 
of territories (e.g., zones along the rivers and suburbs) or an impact on a special location. 

Within the territory of Kurzeme planning region the following functional types of 
landscapes were identified: rural landscape, forest landscape, urban landscape, the landscape of 
transport corridors, recreation landscape, and the landscape of protected areas. Each type of 
landscape is given a description from the development planning perspective by indicating its 
characteristic features, development opportunities, and existing and potential problems. The 
overview map was developed, showing the diversity of landscapes and the spatial structure of 
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Kurzeme region to the level of detail appropriate for the regional scale, as well as focusing on 
differences between various parts of the region. 

This work for the Kurzeme planning region enabled the testing of several assumptions 
about the functional landscapes; however, at the same time it revealed a range of problems. 

First, the issue of the development of functional landscapes and replacement of the initial 

long-term function with the new ones related to the changes in the needs and values of the 

society. One should therefore speak of both the old (traditional) landscapes and the new 
functional landscapes which are quite often determined according to legal provisions or 
programme documents. 

Second, the transition from the typology approach to the description of the landscapes in 

the individual approach. The landscapes singled out on the map become the territorial units on 
which the planning decisions are based. 

Third, the usefulness of the functional approach when performing the work of applied 

nature, concerning the interaction between the landscape / environment and the 

individuals / society. The planning cannot in practice happen without public involvement; 
therefore, the researchers should purposefully develop plain language versions of the landscape 
study and planning methodology. 
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Parastais skābardis sava areāla ziemeļu robežas ainavā Latvijā 

European Hornbeam in the Landscape of its 
Northern Distribution Limit in Latvia 

 
Ādolfs Krauklis un Anita Zariņa 

 
Ievads 
Latvijā parastais skābardis (Carpinus betulus L.) ir ļoti reta suga, kas satopama tikai dažu 

desmitu kvadrātkilometru lielā platībā Dienvidrietumu Kurzemē gar pašu Lietuvas robežu 
(1. attēls). Tālab tas atzīts par valstī īpaši aizsargājamu sugu, bet lapu koku meži ar skābarža 
līdzdalību – par īpaši aizsargājamu biotopu [www.varam.gov.lv]. 1957. gadā tika izveidots 
Luknas skābaržu liegums 11 ha platībā. Vēlāk saudzējamās dabas areāls ticis vairākkārt 
paplašināts un pārdēvēts, tagad tas ir iekļauts Dunikas dabas liegumā (1669 ha), kura platības 
lielākā daļa gan ir purvs (Dunikas tīrelis) – starptautiski nozīmīga putnu aizsardzības vieta 
[www.latvijasdaba.lv]. 

 

 
 

1. attēls.  Lielāko skābarža atradņu novietojums Latvijā 
Figure 1.  Location of the major hornbeam stands in Latvia    

 
Ekoloģiskā ziņā parastais skābardis ir mērena klimata suga, tas aug ar barības elementiem 

bagātās un vidēji bagātās vidēja mitruma pakāpes augsnēs, ir ēncietīgs, izturīgs pret vējlauzēm, 
snieglauzēm un mežu ugunsgrēkiem [Puhe, Ulrich 2001; Jahn 1991; Юркевич, Тютюнов 
1985]. Makroģeogrāfiskā skatījumā šīm prasībām visvairāk atbilst tā saucamā platlapju mežu 
jeb nemorālā zona, kas klimatiskos terminos raksturojama kā humīdā (gada nokrišņu summa 
pārsniedz potenciālo iztvaikojumu) vidusplatumu dabas zona ar garu (bet ne īpaši siltu) vasaru 
un īsu ziemu bez noturīga sala. 

Dienvidrietumkurzeme tāpat kā visa Latvijas teritorija atrodas pārejas posmā jeb ekotonā 
starp nemorālo un boreālo zonu – boreonemorālajā starpzonā. Te klimats gan ir humīds, taču, 
salīdzinot ar nemorālās zonas galveno daļu, vasaras īsākas, ziemas garākas un aukstākas, bet 
zonālās augsnes mazāk bagātas ar augu barības elementiem, un dabiskos mežus veido gan 
platlapju koku sugas, gan skujkoki – egle (Picea abies) un priede (Pinus sylvestris). Tomēr šis 
apvidus ir viens no vistālāk uz ziemeļiem izvirzītajiem (līdz 56,5° z.pl.) skābarža izplatības 
robežas posmiem – vēl nedaudz tālāk tā sniedzas tikai Skandināvijā, bet tiklab galējos rietumos 
(Atlantijas okeāna piekrastē), kā galējos austrumos (kontinenta iekšienē – Dņepras vidustecē) 
nolaižas līdz nemorālās zonas vidusdaļai aptuveni 52°-53° z.pl. (2. attēls).  
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Darba mērķis, metodes un izmantotie dati 
Dienvidrietumu Kurzemē skābardis pamanīts jau sen. Rakstos tas pirmo reizi minēts 

1804. gadā “Mežu reglamentā Kurzemes guberņai” [Kiršteins, Eiche 1933]. Šajā dokumentā 
pievērsta uzmanība arī skābarža saimnieciskajai vērtībai tālaika skatījumā (cieta un izturīga 
koksne, noderīga kuģu būvē) un nepieciešamībai saudzēt skābarža aizņemtās meža platības, 
norobežojot tās ar grāvjiem (kas gan netika darīts). 

2. attēls. Eiropas nemorālās zonas koku sugu un parastās egles izplatība [pēc: Ozenda 1994].  
Nemorālās zonas apgabali: a - atlantiskais; b - Centrāleiropas; c - sarmātiskais; 
d - termonemorālais; e – alpīnais. 

Figure 2. The distribution area of the nemoral tree species and spruce [after: Ozenda 1994]. 
Nemoral zone regions: a – Atlantic; b – Central-European; c – Sarmatic;  
d – Termo-nemoral; e – Alpine. 
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Minētie autori īpaši uzsvēra, ka “Luknas meži arī senatnē ir bijuši vienīgā un izcilus 
stāvošā baltā skābarža atradne sugas areāla ziemeļu rītu robežā” [turpat; 407.]. Būdami pirmie, 
kas pievērsās tās zinātniskai izpētei, viņi ir devuši arī līdz šim pašu izvērstāko, faktiem un 
secinājumiem bagātāko pētījumu par parastā (baltā) skābarža izplatību un ekoloģiju Latvijā 
tiklab no meža zinātnes un mežu apsaimniekošanas, kā dabas vēstures un zemes izmantošanas 
attīstības viedokļa. K.Kiršteina un V.Eiches dati un secinājumi par skābarža atradnēm un tā 
lomu mežaudzēs jaunākā laikā ir aktualizēti dabas aizsardzības areālu tīkla izveides un vides 
ekoloģiskās pārraudzības (monitoringa) sakarā un papildināti galvenokārt no augu sabiedrību 
floristiski ekoloģiskās klasifikācijas viedokļa [Laiviņš 1991; 1992; 2000].  

Šis pētījums veikts ar trejādu mērķi: 
(1) tuvāk apzināt skābarža lomu tā ziemeļu robežas ģeogrāfiskajā ainavā Latvijā, ņemot vērā 

skābarža līdzdalību meža bioģeocenozēs, tā izplatību dažādos ģeotopos (meža augšanas 
apstākļu tipos) un novietojuma veidos, kā arī attīstību cilvēka darbības ietekmē; 

(2) izvērtēt, ciktāl edafiskie un klimatiskie apstākļi te atbilst parastā skābarža ekoloģiskajām 
prasībām; 

(3) sīkāk aplūkot šīs sugas dabu un izplatības areālu Eiropas un Latvijas ģeogrāfijas 
kontekstā. 

Mežaudzes ar skābarža līdzdalību Dienvidrietumu Kurzemē veido tikai mazas saliņas, 
kuru kopējā platība nepārsniedz 50 ha. Tās lielākā daļa atrodas jau pieminētajā Dunikas liegumā 
pie Luknas upītes, te skābardis aug galvenokārt mežos, kur pārsvarā ir egles (Picea abies) un 
bērzi (Betula pendula), taču tas veido jaukta sastāva audzes arī kopā ar tipiskām nemorālās 
zonas sugām – galvenokārt ziemas liepu (Tilia cordata). Netālu no Luknas, citas robežupes – 
Sventājas krastā aprakstīta otra plašākā skābarža atradne, šeit tas aug kopā ar ozolu un liepu, 
nesastapdams egles konkurenci, un tā loma mežaudžu sastāvā ir ievērojami nozīmīgāka nekā pie 
Luknas. Šajā darbā abas galvenās skābarža atradnes ar to tuvāko apkārtni esam izvēlējušies par 
pētāmās ainavas modeļareāliem.  

Pētījums veikts, balstoties uz priekšstatu par ainavu kā vielas un enerģijas plūsmām 
saistītu bioģeocenožu mozaīku un bioģeocenozi kā dzīvo būtņu (biosa), cietzemes, ūdens un 
zemes virsai tuvā gaisa slāņa mijiedarbībā veidotu elementāru ģeogrāfisku vienību. Lai 
bioģeocenozes raksturotu kā ģeogrāfiskās ainavas elementus, tās tika grupētas ģeotopos un 
noteikts katras bioģeocenozes novietojums katēnā. 

Par bioģeocenozi tika uzskatīts aktuālās (tagadējās) veģetācijas, augsnes veida un reljefa 

ziņā viendabīgs ainavas nogabals. Parauglaukumu aprakstos fiksētas galvenokārt šādas 
bioģeocenožu pazīmes: 

- augu sabiedrības stāvi un tos veidojošās sugas, 
- augsnes ģenētiskais profils, cilmiezis un ūdens līdzdalība tajā, 
- zemes lietojuma veids, sukcesijas stadija un traucējumi (gan cilvēka darbības, gan dabas 

faktoru izraisīti), 
- novietojums katēnā. 
- Pēc šīm pazīmēm arī noteikts, kādam ģeotopam (meža tipoloģijas terminos – meža 

augšanas apstākļu tipam) piederīga katra bioģeocenoze. Ģeotopa galvenie raksturojumi ir 
šādi: 

- augsnes cilmieža un ūdeņu sastāva nosacītā bioģeocenozes trofiskuma pakāpe (bagātība 
ar augiem nepieciešamajiem un pieejamajiem barības elementiem),  

- hidromorfisma pakāpe, kuru nosaka gravitācijas ūdens daudzums augsnē, tā klātbūtnes 
ilgums un mobilitāte, 

- trofiskuma un hidromorfisma pakāpei atbilstošā potenciālā dabiskā veģetācija, kas 
iespējama, pilnīgi atjaunojoties bioģeocenozes dabiskajam stāvoklim pēc cilvēka 
iedarbības pārtraukšanas, t.i. sukcesijas noslēguma (klimaksa) stadijā, kā arī iespējamā 
sukcesijas gaita.  

Katēna ir bioģeocenožu ķēde uz ainavai raksturīga reljefa profila. Gan saikni starp 
bioģeocenozēm, gan to atšķirības šajā ķēdē nosaka galvenokārt smaguma spēka izraisītā ūdens, 
minerāldaļiņu un ķīmisko elementu plūsma lejup pa nogāzi. Tā kā šī ir vienvirziena plūsma, tad 
tāda ir arī saikne starp bioģeocenozēm, un tiek noteikti trīs galvenie novietojumu veidi katēnā – 
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autonomais (neatkarīgais), tranzīta (pārneses) un heteronomais (pakļautais). Katrs no tiem 
iedalāms vairākos paveidos, ņemot vērā gan reljefa, gan to veidojošo iežu un citu faktoru 
ietekmi uz procesu intensitāti un raksturu. Lielākā daļa šajā sakarā nepieciešamo datu iegūstama 
ar bioģeocenožu, reljefa profilu un to uzbūves aprakstiem. 

Katēna ir svarīgākais, taču ne vienīgais ainavas kā bioģeocenožu mozaīkas raksturojums. 
Šajā darbā ainavās aplūkoti arī zemes lietojumveidi, sukcesijas un to traucējumi kā 
bioģeocenožu daudzveidības, to savstarpējās iedarbības un izkārtojuma faktori.  

2001. un 2002. gada vasarā veikta modeļareālu (to platība – 1,1 km2 pie Luknas un 
0,93 km2 pie Sventājas) ainavekoloģiska kartēšana, attēlojot uz 1:10000 mēroga topogrāfisko 
karšu pamatnēm bioģeocenožu tipus un ģeotopus, to novietojumu kontūras un zemes 
lietojumveidus. Lai atvieglotu kartēšanas rezultātu interpretāciju, informācija apstrādāta 
datorprogrammās Adobe Photoshop 5.5 un Adobe Illustrator 8.0.  

Ainavekoloģisko karšu sastādīšanai nepieciešamie dati iegūti, aprakstot ainavai raksturīgu 
bioģeocenožu parauglaukumus; katra parauglaukuma lielums – 250 m2, to skaits – 34 (Luknas) 
un 22 (Sventājas modeļareālā). Bez tam darba gaitā veikti papildnovērojumi, kas nepieciešami, 
lai noskaidrotu bioģeocenožu daudzveidību ainavā, identificētu to tipoloģisko piederību un 
fiksētu kartogrāfiskās robežas. Luknas modeļareālā izmantoti arī 2000. gada meža taksācijas 
rezultāti un mežierīcības karte 1:10 000 mērogā. Daļa informācijas (galvenokārt par robežu 
aprisēm) iegūta, interpretējot topogrāfisko karšu saturu.  

Trijos parauglaukumos bioģeocenožu apraksti papildināti ar augsnes fizikāli ķīmisko un 
granulometrisko analīžu datiem; analīzes veiktas LLA Skrīveru zinātniskajā centrā (analītiķes 
L.Paula un A.Dārziņa). Augšņu analīzēs ģenētiskajiem horizontiem ir noteikts: humusa saturs 
(pēc Tjurina metodes); kopējais slāpekļa daudzums (pēc Kjeldāla); augsnes aktuālā reakcija 
ūdens izvilkumā ar potenciometru; hidrolītiskais skābums (pēc Kapena); augsnes 
granulometriskais sastāvs (pēc Kačinska pipetēšanas metodes). Bez tam pēc iegūtajiem datiem 
par hidrolītisko skābuma (pēc Kapena) un apmaiņas kalcija un magnija saturu (noteikts KCl 
izvilkumā ar trilona B šķīdumu) aprēķināta augsnes piesātinājuma pakāpe. 

 
Parastais skābardis Eiropas nemorālajā zonā  
Parastais skābardis (Carpinus betulus L.) ir viena no lapu koku sugām, kuras veido 

Eiropas nemorālajai zonai raksturīgos jauktos vasarzaļos mežus. Tas izplatīts galvenokārt 
subokeāniska un subkontinentāla klimata apgabalos, kuros arī pati nemorālā zona izpaužas 
tipiskā veidā. Uz šo apgabalu robežas Carpinus betulus sastopams vistālāk ziemeļos. Tādējādi 
gan spēcīgai okeāna ietekmei pakļautā nemorālās zonas ziemeļrietumu daļa, kurā ziemas sals 
lielāko tiesu ir epizodiska parādība, gan kontinentālais austrumu posms ar garām bargām 
ziemām neietilpst parastā skābarža izplatības areālā. Toties tas turpinās vēl tālu aiz nemorālās 
zonas dienvidu robežas, ietverdams gandrīz visu submediterāno jeb termonemorālo starpzonu, 
bet vietām iesniedzas arī teritorijās, kuras atrodas uz (vai pat nedaudz aiz) klimatiskās sausuma 
robežas (potenciālais iztvaikojums aptuveni vienāds ar nokrišņu daudzumu gadā) – 
subtropiskajā Vidusjūras (mediterānajā) zonā un mežastepē (sk. 2. attēlu). 

 
Salīdzinājums ar citu sugu areāliem 

Arī vairumam pārējo nemorālās zonas koku sugu ir diezgan līdzīgas izplatības areālu 
robežas dienvidos. Vairāk tās atšķiras rietumos un jo sevišķi ziemeļrietumos, taču visbūtiskākās 
atšķirības robežu aprisēs vērojamas Eiropas austrumu un ziemeļaustrumu daļā (3. attēls).  

Rietumos skābardim izplatības ziņā daļēji līdzīgs ir dižskābardis (Fagus silvatica), citu 
nemorālajai zonai raksturīgo koku sugu areāli ietver visu Atlantisko apgabalu, kurā ziemas sala 
gandrīz nav, bet arī starpība starp janvāra (8°-14°C atkarībā no ģeogrāfiskā platuma) un jūlija 
(14°-20°C) vidējo temperatūru nav liela (tikai ap 10°C), gada vidējā temperatūra ir no 8°C līdz 
13°C un nokrišņu daudzums daudzviet pārsniedz 1000 mm gadā.  
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3. attēls. Austrumeiropas zonālais iedalījums un koku sugu izplatības robežas  

[pēc: Ozenda 1994; ar papildinājumiem]. 
Figure 3. Zonal division of Eastern Europe and the distribution limits of tree species  

[after: Ozenda 1994; complemented] 
Dashed line – zonal boundaries; bold line – Europe’s submeridional axe. 

 
Vairākas nemorālo koku sugas sastopamas līdz pat Eiropas austrumu robežai (Urāliem) – 

īsti kontinentāla klimata apgabalam ar ļoti bargām ziemām, kurā gada vidējā temperatūra ir tikai 
nedaudz virs 0°C (1°-2°C), 5 mēnešus valda negatīvas gaisa temperatūras, mēneša vidējā 
temperatūra janvārī noslīd līdz mīnus 14°-16°C, taču jūlijā sasniedz 17º-20°C, tā ka gada gaitā 
tā svārstās aptuveni 35°C amplitūdā. Tādas plaša areāla sugas ir parastā liepa (Tilia cordata), 

goba (Ulmus glabra), parastais ozols (Quercus robur), parastā kļava (Acer platanoides), 

melnalksnis (Alnus glutinosa). Daļēji šajā plašas izplatības sugu grupā iekļaujas osis (Fraxinus 

excelsior), kura areāls stiepjas līdz Volgai (sk. 3. attēlu). Diezgan dziļi kontinentā (līdz Dņepras 
vidustecei) iesniedzas arī parastais skābardis, kura atšķirībā no citām tikko minētajām sugām 
nav okeāniskajā Eiropas daļā. 

Pārējo tipiskus jauktos vasarzaļos mežus veidojošo sugu – galvenokārt dižskābarža 
(Fagus silvatica), klinšu ozola (Quercus petraea), kalnu kļavas (Acer pseudoplatanus), 

liellapainās liepas (Tilia platyphyllos) un īves (Taxus baccata) – areāli beidzas jau apgabalā 
starp Baltijas un Melno jūru, t.i. ievērojami zemākā klimata kontinentalitātes pakāpē – te 
temperatūras gada gaitas vidējā amplitūda nav lielāka par 20°-24°C, aukstākā mēneša vidējā 
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temperatūra nav zemāka par -2°C, -3°C, bet ziemas sala (vairāk vai mazāk pastāvīgu negatīvu 
gaisa temperatūru) periods nemēdz būt ilgāks par 3 mēnešiem. 

Uz austrumiem no šīs robežas klimata kontinentālitātes pieauguma ietekmē ne vien 
samazinās nemorālā tipa mežus veidojošo sugu skaits, bet arī sašaurinās (gan no ziemeļu, gan 
dienvidu puses) teritorija, kurā platlapju meža sugām var būt noteicošā loma. Eiropas austrumos 
vairāk nekā puse nemorālajai zonai raksturīgo koku izplatības apgabala ietilpst boreonemorālajā 
starpzonā, mežastepē, taigā vai pat stepē (sk. 2. attēlu). Viskrasāk attālums starp nemorālās 
zonas ziemeļu un dienvidu robežu samazinās, beidzoties skābarža izplatības areālam (Dņepras 
vidustecē), bet pie oša areāla robežas (pie Volgas) nemorālā zona pārtrūkst. Galvenā suga šīs 
zonas kontinentālajā austrumu posmā ir parastais ozols, zonālās augsnes – pelēkās meža 
augsnes. 

Turpretī rietumos – Atlantiskajā apgabalā nemorālā zona ir ļoti plata un tajā sastopamas 
visas galvenās nemorālā tipa mežus veidojušās koku sugas (izņemot dižskābardi un skābardi 
pusē teritorijas). Galvenā loma dabisko mežu sastāvā te ir parastajam ozolam un bērzam (Betula 

pendula). Zonālās augsnes – galvenokārt skābās vai podzolētās meža brūnzemes. Taču 
okeāniskais klimats veicina purvu un viršu klajumu attīstību un ievērojamās platībās, kur 
nokrišņu daudzuma pārsvars pār potenciālo iztvaikojumu ir sevišķi liels, apgrūtina vai pat dara 
neiespējamu mežu eksistenci. 

Visspilgtāk nemorālās zonas daba izpaužas Centrāleiropas apgabalā (sk. 2. attēlu). Tā ir 
teritorija ar īsu maigu ziemu (sala laiks no nepilna mēneša līdz 3 mēnešiem un gaisa vidējā 
temperatūra janvārī no 0°C līdz mīnus 2°-3°C) un visai mērenu (16°-20°C) starpību starp siltākā 
un aukstākā mēneša temperatūru; gada vidējā temperatūras apgabala lielākajā daļā ir 8°-9°C, 
nokrišņu daudzums – ap 600-700 mm. Galvenokārt šajā Eiropas nemorālās zonas posmā arī 
iespējama visu tai raksturīgo koku sugu līdzdalība dabiskās mežaudzēs. Fagus silvatica, 

Quercus petrae un Q. robur visbiežāk ir šo mežu kondominanti, tipiskas meža brūnzemes – 
zonālās augsnes. 

 
Eiropas submeridionālā fizioģeogrāfiskā ass 

Parastajam skābardim sava areāla lielākajā daļā jāiztur spēcīga citu koku sugu 
konkurence [Géographie de la Lorraine 1983; Puhe, Ulrich 2001], tāpēc tā līdzdalība mežaudžu 
sastāvā ir pieticīga. Ievērojamāka loma skābardim ir galvenokārt pārejas posmā starp 
Centrāleiropas apgabalu un nemorālās zonas galējo austrumu posmu – reģionā, kur aptuveni 
4 mēnešus mēdz būt vairāk vai mazāk noturīgas negatīvas gaisa temperatūras; janvāra 
temperatūra ir no -3°C līdz -6°C, tās starpība ar jūlija temperatūru sasniedz 24°-25°C, gada 
vidējā temperatūra 7°-8°C un nokrišņu daudzums 500-700 mm. Šāds klimats, iespējams, nav 
pats piemērotākais skābardim, tomēr, paliekot ārpus Fagus silvatica, kā arī Quercus petraea 

konkurences, Carpinus betulus iegūst ievērojami vairāk vietas augu sabiedrībās un līdz ar to 
pieaug tā ietekme bioģeocenozēs. Šeit skābardis kļūst par vienu no parastākajiem nemorālā tipa 
mežu kondominantiem (kopā ar Quercus robur, Tilia cordata un/vai vēl citām sugām), bet šo 
mežu augsnēs saskatāmas meža brūnzemju, lesivjē, podzoltipa un pelēko meža augšņu pazīmes 
dažādās kombinācijās un dažādās izpausmes pakāpēs.  

Boreonemorālajā starpzonā, kura plešas galvenokārt starp Eiropas egles (Picea abies) 
areāla dienvidu robežu (ārpus kalniem) un parastā ozola (Quercus robur) izplatības ziemeļu 
robežu, skābardis sastopams dažādās kombinācijās gan ar citiem platlapju meža kokiem, gan 
skujkokiem. Tomēr Carpinus betulus areālā ietilpst vien ap 200 km plata šī zonālā pārejas 
posma apmale, kas klimatiskā ziņā tuva galvenokārt nemorālās zonas subkontinentālajam 
apgabalam. Ekotona pārējā daļā nemorālajai zonai raksturīgie koki pārstāvēti tikai ar plašākas 
izplatības sugām (Quercus robur, Tilia cordata, Fraxinus excelsior un vēl dažām citām), kurām 
izturība pret ziemas salu ievērojami lielāka nekā skābardim; vienīgi starpzonas subokeāniskajā 
galā (galvenokārt Baltijas jūras rietumu pusē) savvaļā aug – pie tam pat vēl tālāk ziemeļos nekā 
skābardis – arī sugas ar šaurāku izplatības areālu un zemāku aukstuma toleranci (Fagus silvatica 

un Quercus petraea) [Sjörs 1963]. 
Tādējādi fizioģeogrāfiskā skatījumā Carpinus betulus ieņem it kā vidusstāvokli starp 

plašākas un šaurākas izplatības platlapju meža koku sugām. Savukārt apgabals, kurā tā loma 
dabisko mežaudžu sastāvā ir vislielākā, atrodas uz robežšķirtnes starp divām atšķirīgām dabas 



DABAS PĒTĪJUMI 

22 

zonalitātes sistēmām (sk. 3. attēlu). Šī šķirtne, kas stiepjas no Baltijas jūras austrumu piekrastei 
piegulošā apgabala uz Donavas lejteci pie Melnās jūras, varētu tikt nosaukta par Eiropas 
submeridionālo asi.  

Rietumos no tās – Atlantijas okeāna un tā jūru klimatiskajai ietekmei plaši pieejamajā 
Eiropas “pussalā” – noteicošā loma ir nemorālajai un mediterānajai zonai. Gan viena, gan otra ir 
stipri reducēta austrumu pusē – Eiropas iekškontinentālajā daļā; te vidusplatumiem raksturīgās 
ciklonālās rietumplūsmas nestās gaisa masas lielāko tiesu jau zaudējušas okeāniskas pazīmes, 
tāpēc par būtisku klimata īpašību kļūst gaisa un daudzviet (īpaši atklātā stepē) arī augsnes 
spēcīga atdzišana ziemā, bet līdz ar to ievērojami dziļāks un ilgstošāks nekā rietumos ir 
bioloģiskā miera periods. Šādai klimata kontinentalitātes pakāpei atbilst galvenokārt taiga un 
stepe, kā arī tundra – dabas zonas, kuras reducētas okeāniska un daļēji jau subokeāniska klimata 
apgabalos. 

Savukārt ekotons starp abām galvenajām Eiropas mežu zonām (boreonemorālā 
starpzona), kurā vienlīdz nozīmīga loma ir gan nemorālo, gan boreālo sugu veidotām 
bioģeocenozēm, visvairāk attīstīts uz submeridionālās ass. Uz submeridionālās ass ir arī ļoti 
plašs un daudzveidīgs ekotons starp nemorālo zonu un stepi (mežastepe) – zonālā pāreja šeit 
vērsta ne vien ziemeļu-dienvidu, bet arī rietumu-austrumu virzienā, turklāt daudzējādā ziņā to 
ietekmē kalni ar augstumjoslojuma izpausmēm, kā arī ekspozīciju un ieplaku efektiem. Zonālā 
spektra galējais ziemeļu posms – tundra – uz Eiropas fizioģeogrāfiskās ass ir ļoti šaurs. Tas pats 
sakāms par stepi un submediterāno starpzonu, bet mediterānās zonas te nemaz nav. 

 
Parastā skābarža izplatība dabas un cilvēka vēstures kontekstā 

Vairums nemorālajai zonai raksturīgo sugu tagadējā tās teritorijā ienākušas un izplatījušās 
pirms 9500-8000 gadiem – samērā silta un sausa klimata periodā. Siltajā un mitrajā atlantiskajā 
periodā (pirms 8000-5000 gadiem), kas tiek dēvēts par pēcleduslaikmeta klimatiskā optimuma 
laiku, valdošā loma jauktajos vasarzaļajos mežos bija gaismu mīlošām sugām – galvenokārt 
ozoliem, kas ļāva attīstīties arī bagātīgam krūmu un lakstaugu stāvam [Jahn 1991]. Šajā periodā 
nemorālo sugu areāli sniedzās augstāk kalnos un tālāk ziemeļos nekā tagad, bet nemorālā zona 
vismaz daļēji ietvēra arī mūsdienu boreonemorālās starpzonas platību. 

Parastais skābardis un dižskābardis Eiropas nemorālajā zonā parādījās pēc klimatiskā 
optimuma beigām – subboreālajā (nedaudz vēsākajā un sausākajā) periodā (galvenokārt pirms 
3500 gadiem), bet visintensīvāk izplatījās vēsajā un mitrajā subatlantiskajā laikmetā, kas sākās 
pirms 2500 gadiem un tiek dēvēts par “dižskābaržu un jaukto ozolu-skābaržu mežu veidošanās 
hronozonu” [Puhe, Ulrich 2001; www.geo.arizona.edu]. Citu tipisku nemorālo sugu areāli šajā 
laikā sašaurinājās, bet izvērsās skujkoku – egles, bet kalnos arī baltegles (Abies alba) – invāzija, 
un nemorālās zonas ziemeļu robeža ievērojami pavirzījās uz dienvidiem. Dižskābardim 
pārņemot kondominanta vai pat dominanta lomu, mainījās jaukto vasarzaļo mežu daba – 
samazinājās apgaismojums zem koku vainagiem, un tas savukārt ievērojami ierobežoja pameža 
un lakstaugu stāva attīstību, tādējādi modificējot arī nedzīvās zemsegas raksturu un augsnes 
procesus.  

Taču īpaši vērā liekams vēl tas, ka dižskābarža un skābarža ieviešanās notika mežu 
iznīcināšanas periodā, kas sākās aptuveni pirms 5000 gadiem [Puhe, Ulrich 2001]. Tas bija 
laiks, kad pirmatnējo cilvēku dzīves veidu, kas balstījās uz medībām, zveju un savvaļas augu 
produktu ievākšanu, pašos pamatos pārmainīja zemkopības, lopkopības un pastāvīgu apdzīvotu 
vietu attīstība. Līdumu lauksaimniecība, mežu izmantošana gan ganībām, gan koksnes ieguvei 
celtniecības, kurināmā sagādes, amatniecības, kalnrūpniecības un vēl daudzu citu vajadzību 
apmierināšanai, bet īpaši mežu pārvēršana aramzemēs, zālājos un apbūvētās platībās gandrīz 
pilnībā iznīcināja pirmatnējos nemorālās zonas mežus, bet vēl palikušajās dabiskajās mežaudzēs 
mainīja sugu sastāvu un augšanas apstākļus. Bez tam lielas platības kļuva par neauglīgiem viršu, 
citu ļoti pieticīgu sīkkrūmu, krūmāju un zālaugu klajumiem.  

Uz parasto skābardi cilvēka darbība, domājams, ir atstājusi lielāku iespaidu nekā uz 
vairākām citām sugām. Tā kā skābardis ir ar barības elementiem bagātu (un lauksaimniecībai 
visvairāk piemērotu) augšņu augs, zemkopības attīstība nemorālajā zonā tam atstāja mazāk 
vietas nekā dižskābardim un ozolam (Quercus robur) – sugām, kuras spēj augt arī nabadzīgās 
augsnēs. Skābardis (tāpat kā goba un osis) vairāk nekā citi lapu koki bija pakļauts arī lopkopības 
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ietekmei – pie tam, ne vien izmantojot mežus kā ganības, bet arī lielos daudzumos nogriežot 
kokiem lapainus zarus, lai sagatavotu lopbarības slotiņas ziemai. Turklāt skābardis tika mazāk 
saudzēts nekā ozolu sugas (tās deva augstvērtīgu koksni māju celtniecībai un bez tam vēl 
ozolzīles – barību cūkām, no kuru skaita bija atkarīgs cilvēku uzturs ziemā) vai dižskābardis 
(augstu vērtēts mastu koks) [Jahn 1991]. Iespējams, daļēji arī šo faktoru ietekmē nemorālās 
zonas bioģeocenozēs parastajam skābardim ekoloģiskā un ģeogrāfiskā ziņā ir ievērojami 
mazāka loma gan salīdzinājumā ar dižskābardi, kas ienāca reizē ar skābardi, gan ozolu sugām, 
kuras te bija dominanti vai kondominanti jau atlantiskajā periodā. 

Mežu postīšanas un to platības samazināšanās periods Eiropā turpinājās līdz pat 19. 
gadsimtam, kad sāka izvērsties neapsaimniekoto un vāji apsaimniekoto platību apmežošana un 
degradēto mežu stāvokļa uzlabošana. Pārsvarā tomēr tā nebija nemorālo mežu atjaunošana, bet 
drīzāk gan aizstāšana ar priežu un egļu mežiem, kuri te sasniedza augstu produktivitāti un deva 
visvairāk pieprasīto kokmateriālu. Skujkoku meži tika sēti un stādīti kā lauksaimniecības zemju 
atmatās un citās neapsaimniekotās platībās, tā mežu izcirtumos un degumos, neļaujot ieviesties 
lapu kokiem – tai skaitā skābardim. Būtībā liela daļa mežu kļuva par skujkoku audzēšanas 
plantācijām komerciālām vajadzībām.  

Šodien nemorālo mežu bioģeocenozes savu pirmatnējo dabu vairāk vai mazāk 
saglabājušas tikai nedaudzās vietās. Viena no tām – Belovežas mežs, kas plešas abpus Polijas-
Baltkrievijas robežai, un abās zemēs ir viena no aizsargājamās dabas teritorijām – nacionālais 
parks Puscza Bialowieza Polijā un dabas rezervāts-medību saimniecība Беловежская Пуща 
Baltkrievijā. Šī teritorija atrodas 200 km attālumā no skābarža izplatības ziemeļaustrumu 
robežas un 400 km – no Luknas un Sventājas modeļareāliem.  

Belovežas mežs gan nav uzlūkojams par tipisku pirmatnējās nemorālās zonas dabai tuvas 
ainavas piemēru – tas atrodas egles izplatības apgabala (ārpus kalniem) dienvidu apmalē un 
tādējādi ietilpst boreonemorālajā starpzonā. Bez tam vēl divi citi apstākļi dara Belovežas mežu 
visnotaļ interesantu mūsu pētījuma tēmas sakarā: (1) tas atrodas arī uz Eiropas submeridionālās 
ass, kur skābardim biežāk nekā citviet ir kondominanta vai dominanta loma mežaudzēs, un 
(2) tieši šeit vistālāk dienvidu virzienā – aptuveni līdz 52º z.pl. – sniedzas egles un līdz ar to 
boreonemorālās starpzonas robeža (sk. 3. attēlu). 

  

Bioģeocenozes ar skābardi boreonemorālās starpzonas dienvidu apmalē 
Belovežas nacionālajā parkā 60 % platības aizņem jaukti Tilia cordata, Quercus robur un 

Carpinus betula meži ar lielāku vai mazāku Picea abies līdzdalību (Tilio-Carpinetum, 
subboreal variant); tie aug vidēji bagātās un bagātās mālainās meža brūnzemēs ar lielāku vai 
mazāku glejotu profila lejasdaļu nepietiekamas noteces vai gruntsūdeņu ietekmē; koki te var 
sasniegt ļoti lielu maksimālo augstumu: egle – 52 m, ziemas liepa – 43 m, osis – 43 m, 
skābardis 36 m [Jahn 1991]. 

Sīkāku ieskatu par Belovežas mežu tā Polijas daļā dod rezultāti, kas iegūti veicot 
3,2 x 2,4 km liela modeļareāla izpēti un kartēšanu mērogā 1:10000 ar starptautiski plaši 
pazīstamu piecu Eiropas zemju ģeobotāniķu līdzdalību. Te aprakstītas trīs bioģeocenožu tipu 
grupas [Kwiatkowski, Chojnacki 1994; Kwiatkowski, Pedrotti 1994]: 

(1) ozolu-liepu-skābaržu (fitosocioloģiskās klasifikācijas terminos Tilio-Carpinetum) meži ar 
vidējas mitruma pakāpes vai nedaudz mitrākām vidēji bagātām un bagātām smilšmāla 
augsnēm (tās klasificētas galvenokārt kā meža brūnzemju un velēnpodzolaugšņu 
starpformas, bet uz kaļķainiem cilmiežiem tipiskos šīs asociācijas nogabalos fiksētas arī 
īstas meža brūnzemes) viļņota pamatmorēnas līdzenuma augstākajās daļās; 

(2) priežu (Vaccinio myrtilli-Pinetum), egļu (Calamagrosti-Piceetum) un ozolu-egļu 
(Querco-Piceetum) meži ievērojami nabadzīgākās un pat nabadzīgās podzoltipa augsnēs 
(diezgan bieži ar gleja pazīmēm un pat īsti subhidromorfās) pamatmorēnas līdzenuma 
smilšainākās daļās (turklāt autori uzsver – lai gan smilts veicina augšņu podzolēšanos, to 
izraisījuši galvenokārt skujkoki, kamēr lapu koku mežos šis process īsti neizpaužas vai arī 
iet mazumā);  

(3) hidromorfas bioģeocenozes upju ieleju un līdzenuma ieplaku kūdras augsnēs – asociācijas 
ar priedi (Vaccinio uliginosi-Pinetum), egli (Sphagno girgensohnii-Piceetum), bērzu 
(Thelipteridi-Betuletum) un melnalksni (Carici elongatae-Alnetum). 
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Skābardis ir konstanta suga un bieži vien arī kondominants pirmās grupas – platlapju 
meža bioģeocenozēs, kas aizņem ne mazāk kā 2/3 modeļareāla platības. Otrajā grupā – 
skujkoku mežos tas nav raksturīgs (kaut arī sastopams), tomēr ir gana parasta suga pie šo 
bioģeocenožu robežām ar platlapju mežiem, kā arī pārejas tipa ģeotopos ar jauktām skujkoku un 
lapukoku audzēm. Trešajā – hidromorfo bioģeocenožu grupā skābarža izplatība ir ļoti 
ierobežota un lielāko tiesu te tas nemaz nav minēts kokaudžu sastāvā. 

Belovežas meža Baltkrievijas daļā parastajam skābardim ir ne mazāk nozīmīga loma – 
aptuveni 38 % platības tas ir mežaudžu kondominants vai dominants [Юркевич, Тютюнов 
1985]. Nosaukto autoru veiktajā pētījumā aprakstīti 6 Belovežas rezervāta parauglaukumi.  

Trijos parauglaukumos, pēc meža taksācijas datiem, skābardis veido ne mazāk par 50 % 
(līdz 70 %) kokaudzes biomasas un trijos – no 30 % līdz 50 %. Turklāt vienā parauglaukumā 
skābardim ir mazāka daļa (40 %) nekā apsei (50 %) un vienā – tikpat liela (30 %) kā liepai un 
bērzam. Atsevišķos parauglaukumos 30 % īpatsvars kokaudzes masā noteikts arī apsei, eglei un 
ozolam, 20 % – kļavai un eglei, bet 10 % – eglei, osim un bērzam. 

Paaugā sugu attiecības nav gluži tādas pašas. Skābarža klātbūtne tajā gan atzīmēta visos 
6 parauglaukumos, tomēr tikai divos skābardim ir dominējošā loma (70-80 % no paaugas 
daudzuma), pārējos vairākumu veido kļava, osis vai egle, bet skābarža daļa nepārsniedz 
20-30 %; aptuveni šādā daudzumā paaugas sastāvā dažviet atrasti apse, bērzs un liepa, bet ozols 
fiksēts tikai vienu reizi 10 % apmērā. 

Tātad lielākajā daļā aprakstīto skābarža bioģeocenožu ir jaukta sastāva mežaudzes ar 
lielāku vai mazāku egles, kļavas un liepas līdzdalību, kura ievērojami pārsniedz ozola un oša 
daļu koku stāvā. Pašas jaunākās ģenerācijas sastāvā ozola īpatsvars ir vēl mazāks, kļavas un 
oša – ievērojami lielāks, bet liepas un egles, kā arī skābarža – aptuveni tāds pats kā tagadējā 
koku stāvā. Visumā te vērojama asa konkurence starp egli un ozolu augšējā stāvā un starp egli 
un skābardi – apakšējā [Заповедники 1989]. 

Egles klātbūtne gandrīz visos parauglaukumos daļēji izskaidrojama, iespējams, vēl ar to, 
ka te augšņu mehāniskais sastāvs ir vieglāks nekā Tilio-Carpinetum asociācijas augsnēs otrpus 
valsts robežai. Belovežas meža Baltkrievijas daļā aprakstītās augsnes veidojušās mālsmiltī, 
smilšainā mālsmiltī vai pat smiltī. Taču augšņu cilmieži ir divdaļīgi: aptuveni līdz 50 cm (divos 
parauglaukumos līdz 80 cm) dziļumam sīkās frakcijas (<0,01 mm) saturs nepārsniedz 5 % 
(visbiežāk ir tikai 2-3 %), bet dziļāk krasi pieaug līdz 10-15 % (vienā parauglaukumā gandrīz 
50 %). Tas palielina katra vertikālā profila neviendabību arī augsnes ūdens un gaisa režīma ziņā. 
Ūdens notece, darba autoru vērtējumā, visos parauglaukumos gan ir laba, tomēr jāņem vērā, ka 
bioģeocenozes atrodas uz nedaudz pazeminātiem līdzena reljefa elementiem un gruntsūdens 
līmenis vasaras otrajā pusē turas 190-220 cm dziļumā.  

Visas aplūkojamajā darbā raksturotās dabas rezervāta augsnes klasificētas kā 
velēnpodzolaugsnes. Tajās zem mull- vai modermulltipa nedzīvās zemsegas (2-3 cm) ir 5-20 cm 
(visbiežāk ap 15 cm) biezs humusa akumulācijas horizonts. Taču podzolhorizonts (7 cm biezs) 
atrasts tikai vienā parauglaukumā, pārējos saskatītas vien podzolēšanās pazīmes par iluviālu 
atzītā horizonta virsējā daļā – toties tās atzīmētas līdz ievērojamam dziļumam (četros gadījumos 
līdz aptuveni 45 cm, bet divos – pat 80-85 cm). Savukārt, sākot no virsējā, vieglāka mehāniskā 
sastāva slāņa robežas iluviālajam horizontam tāpat kā cilmiezim zem augsnes profila apakšā 
raksturīgas gleja pazīmes; tās nav fiksētas vienīgi parauglaukumā ar mehāniskā sastāva ziņā 
visviendabīgāko augsnes profilu (1. tabula). 

Pēc baltkrievu pētnieku izmantotās klasifikācijas, aplūkotās bioģeocenozes pieder trim 
meža tipiem – Carpinetum oxalidosum (trīs parauglaukumi), Carpinetum aegopodiosum (divi) 
un Carpinetum urticosum (viens). Meža tipu nosaukumi atvasināti no tiem raksturīgāko 
konstanto sugu nosaukumiem koku stāvā (skābardis) un dzīvajā zemsegā (zaķskābene, gārsa, 
nātre); norādītās zemsegas sugas turklāt tiek uzskatītas arī par meža augšanas apstākļu tipa 
indikatoriem. Katrs meža tips ietver vairākas asociācijas, kurām atbilst noteikti meža tipa 
varianti. 

Visu triju tipu bioģeocenozēs noteicošā loma ir bagātu vidējas mitruma pakāpes augteņu 
sugām, tomēr katram tipam ir atšķirīgs zemsegas projektīvais segums – zemāks “zaķskābeņu”, 
augstāks “gārsu” un visaugstākais “nātru” tipā. Vidēji bagātu paaugstināta mitruma un vidēji 
bagātu / vidēji mitru augteņu sugām ir diezgan liela loma “gārsu” (Aegopodiosa) tipa, bet 
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pirmajām – arī “nātru” (Urticosa) tipa bioģeocenozēs; nevienai no šīm sugu grupām nav kaut 
cik ievērojamas lomas “zaķskābeņu” (Oxalidosa) bioģeocenozēs. Kokaudzes bonitāte visos 
aplūkotajos skābaržu meža tipos var svārstīties no ļoti augstas (Ia – I klase) līdz augstai 
(II klase), līdzīgos augšanas apstākļos tā mēdz būt augstāka mazāka vecuma audzēm nekā lielu 
vecumu sasniegušajām. Egle kopā ar skābardi bieži sastopama “zaķskābeņu” tipa 
bioģeocenozēs, kamēr abos pārējos tipos tās klātbūtne nav raksturīga (kaut arī, kā rāda 
parauglaukumu apraksti, ir iespējama).  

 
1. tabula  

Augšņu īpašības divās skābaržu bioģeocenozēs Belovežas meža Baltkrievijas daļā*  
Properties of the soils in two biogeoceonoses in the Białowieża’s Forest (in Byelorussia)* 

Horizonts/ 
Horizon 

Horizonta 
dziļums/ 
Horizon 

depth, 

cm 

Frakcijas 
saturs/ 

Fraction’s 

content; 

 (<0,01 
mm), % 

Organiskā 
viela/ 

Organic 

matter, 
% 

pH 
KCl 

izvilkumā/ 
In KCl 

Piesātinā-
juma 

pakāpe/ 
Base 

saturation, 
% 

Hidrolītiskais 
skābums/ 

Hydrolytic 

acidity, 
mgekv/100 g 

Apmaiņas 
bāzes/ 

Exchangeable 

bases, 
mgekv/100 g 

Meža tips – Carpinetum aegopodiosum, ozolu (Quercus robur)-zaķskābeņu-gārsu (Aegopodium podograria) 
asociācija 

A1 2-18 7,9 4,0 5,5 33,2 5,9 2,9 
A2B1 18-45 3,5 0,9 5,9 28,9 2,6 1,1 
B2g 45-143 43,7 0,1 6,2 96,3 0,9 21,9 
Cg 143-200 49,7 - 7,6 99,3 0,3 49,3 

Meža tips – Carpinetum oxalidosum, zeltnātrīšu (Galeobdolon luteum)-zaķskābeņu (Oxalis acetosella) asociācija 

A1 3-11 4,0 5,1 5,3 37,1 4,9 2,9 
A1A2 11-18 1,0 1,5 5,8 43,6 2,9 2,2 
B1A2 18-42 4,8 0,8 6,0 13,3 4,4 0,7 

B2 42-85 9,3 0,4 6,2 16,8 1,5 1,2 
B3 85-176 9,4 - 6,4 27,6 3,8 1,5 
C  176-200 1,1 - 6,6 71,6 0,8 1,9 

* Šajās bioģeocenozēs kokaudzes sastāvs ir 7S2K2E ats. A,Ma,Os,G (1) un 5S3Oz1Os1E+K (2), tās vidējais 
vecums – 139 un 158 gadi, bonitāte – II klase, koksnes krāja – 349 un 471 m3/ha, gada pieaugums – 2,5 un 3,0 m3/ha. 

* -  pēc /a f te r :  Юркевич, Тютюнов 1985 
 
Pēc fizikāli ķīmisko analīžu datiem sevišķi izceļas “nātru” asociācijas augsne: tai ir 

neitrāla reakcija humusa horizontā (pH skaitlis KCl izvilkumā – 6,4) un vāji sārmaina (7,3-7,6) 
profila vidus un apakšējā daļā), kā arī augsts piesātinājums ar bāzēm (70 % humusa horizontā, 
42 % podzolētajā slānī un gandrīz 100 % cilmiezī zem augsnes). ”Gārsu” asociācijas augsne ir 
skābāka (pH skaitļi no 5,4 virskārtā līdz 6,7 apakšā) un tās piesātinājums ar bāzēm (ap 50 % 
humusa horizontā, 26 % podzolētajā slānī un 80 % apakšdaļā) ir zemāks. Savukārt skābākās 
(pH no 5,0-5,5 virskārtā līdz 6,0-6,6 profila lejasdaļā) un nepiesātinātākās (no 17-37 % humusa 
horizontā līdz 70-80 % iluviālajā un cilmieža slānī) ir “zaķskābeņu” tipa augsnes (sk. 1. tabulu). 

Tātad visās aplūkotajās skābarža bioģeocenozēs augsnes aktuālais skābums būtiski 
nepārsniedz vāji skābas reakcijas līmeni, turklāt vislielākais tas ir humusa horizontā, samazinās 
podzolpazīmju slānī, kā arī pārējos horizontos, un pie augsnes profila apakšējās robežas 
sasniedz neitrālai vai pat vāji bāziskai reakcijai atbilstošus pH skaitļus. Oxalidosa tipa 
bioģeocenozēs arī augsnes piesātinājumam ar bāzēm ir līdzīgs vertikālais sadalījums, taču 
Aegopodiosa un Urticosa tipos šā rādītāja viszemākās skaitliskās vērtības ir nevis humusa 
horizontā, bet gan podzolpazīmju slānī.  

Baltkrievu pētnieki atzinuši, ka valdošā vai viena no valdošajām sugām skābardis ir tikai 
optimālās augtenēs un ka arī tajās tīraudzes tas veido reti – pie kam parasti nelielā vecumā. 
Skābaržu mežus boreonemorālajā starpzonā viņi uzskata par daļēji antropogēnām 
bioģeocenozēm, kuras veidojas sukcesiju gaitā pēc egļu-skābaržu-ozolu mežu izciršanas.  
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Skābarža izplatības areāla robeža ziemeļos un ziemeļaustrumos 
Austrumos no Baltijas jūras boreonemorālajā starpzonā meža bioģeocenozes ar skābardi 

sastopamas līdz līnijai Dunika-Raseiņi-Viļņa-Minska-Klinci, dažus desmitus kilometru uz 
dienvidiem no tās (gan tikai Baltkrievijas teritorijā) tiek vilkta arī vairāk vai mazāk nepārtraukta 
skābarža areāla robeža [Юркевич, Тютюнов 1985; Basalykas (ed.) 1958]. Dažādos šīs līnijas 
posmos klimats nebūt nav vienāds (2. tabula). Tāpēc atšķirīgi varētu būt arī skābarža 
ģeogrāfisko izplatību limitējošie klimatiskie faktori vai to kombinācijas.  

 
2. tabula  

Klimata atšķirības pie skābarža izplatības areāla ziemeļu un ziemeļaustrumu robežas*  
Climatic differences at the hornbeam’s distribution northern and north-eastern limits * 

Klimata elementi/ 
Climatic features 

Rucava 
56,5° z.pl./N 

Minska 
54° z.pl./N 

   
Gaisa temperatūra / Air temperature, (°C)   
Janvāra vidējā / Mean January -3,5 -6,9 
Jūlija vidējā / Mean July 16,8 17,8 
Gada vidējā / Mean annual 6,2 5,4 
Gada amplitūda / Annual amplitude 20,3 24,7 

Termiskie periodi (ilgums dienās) / Thermic periods (days)   
Aukstais / Cold (<0°C) 108 139 
Veģetācijas / Vegatation (>5°C) 195 186 
Nokrišņi (mm/gadā) / Precipitation (mm/yr) 717 646 

* - [pēc/after: Юркевич, Тютюнов 1985; Справочник по климату СССР 1965; 1968; Природа Белоруссии 1986] 
 
Latvijā skābarža areāla ziemeļu apmale sasniedz gandrīz tādus pašus ģeogrāfiskos 

platumus kā otrpus Baltijas jūrai – Skandināvijā: pie Luknas modeļareāla koordinātes ir 56°14’Z 
un 21°24’A, Sventājas – 56°09’Z un 21°17’A. Taču šeit tā atrodas ap 250 km attālumā no 
boreonemorālā ekotona dienvidu malas, kamēr Skandināvijā – tikai nepilnus 50 km. Līdz ar to 
arī skābarža ziemeļu robežas ainavai Latvijā piemīt vairāk boreālu (“ziemeļniecisku”) īpašību 
nekā tās analogiem Skandināvijā. Tālāk uz austrumiem no Baltijas jūras (Lietuvā un 
Baltkrievijā) robeža diezgan strauji pāriet uz zemākiem platuma grādiem, pakāpeniski tuvojoties 
boreonemorālās starpzonas dienvidu malai un šķērsojot to Krievijā (sk. 3. attēlu).  

Tomēr sals Baltijas jūras austrumu piekrastē nevarētu būt limitējošais ekoloģiskais 
faktors, kas nosaka skābarža izplatības ziemeļu robežu. Ziemas te nav daudz bargākas kā 
Skandināvijā vai nemorālajā zonā uz Eiropas submeridionālās ass, kur vērojama vislielākā 
skābarža līdzdalība dabisko mežaudžu sastāvā. K.Kiršteins un V.Eiche [1933] norāda, ka 
Dienvidrietumu Kurzemē skābardis izturīgs pret salu un salnām. Katrā ziņā tas nemaz nebija 
cietis no ilgstošas zemas gaisa temperatūras 1929. gada februārī (šajā mēnesī Liepājā 
temperatūra nepārtraukti turējās zem 0°C, bet 20 dienas – zem –10°C; vidējā mēneša 
temperatūra bija –11,6°C, vidējā minimālā – mīnus 6,3C° un absolūtā minimālā – mīnus 28,4°C 
[Meteoroloģisko novērojumu dati 1928-1929]). Šeit nav novērota arī skābarža ziedu apsalšana 
un paaugas bojāeja pavasara salnās, no kā te bieži vien cieš ozols, osis un vairākas citas 
nemorālās zonas sugas. Savukārt Baltkrievijā, kur uz skābarža areāla robežas sala periods ir par 
vienu mēnesi garāks un ziemas bargākas (sk. 2. tabulu), zināmi tikai ļoti reti tā nosalšanas 
gadījumi nelielās platībās, turklāt pēc kuriem skābardis ātri vien atjaunojies [Юркевич, 
Тютюнов 1985].  

Domājams, ka pie skābarža ziemeļu un ziemeļaustrumu robežas svarīgākais tā izplatību 
ierobežojušais klimatiskais faktors ir siltuma trūkums vasarā. Latvijas gadījumā (Rucavā) 
veģetācijas periods (>5ºC), kas ilgst 195 dienas (no 16. aprīļa līdz 29. oktobrim) un tā saucamo 
aktīvo temperatūru (> 10ºC) periods – 139 dienas (no 12. maija līdz 29. septembrim), ir gandrīz 
īsākais Carpinus betulus izplatības areālā. Tomēr nekas neliecina, ka tas varētu būt kritiski īss 
bioloģiskā skatījumā. Katrā ziņā vēl īsāks ir veģetācijai piemērotais laika posms tālāk uz 
austrumiem – Baltkrievijā mežaudzes ar skābardi sastopamas lielāko tiesu līdz 190 dienu gara 
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veģetācijas perioda izolīnijai, bet atsevišķās “salās” (kā Minskas apkārtnē) periods ar noturīgu 
diennakts temperatūru virs 5ºC ir vēl īsāks (sk. 2. tabulu).  

K.Kiršteins un V.Eiche, atzīdami, ka veģetācijas laiks skābardim pie mums, šķiet, ir 
mazliet par īsu, uzsver, ka toties visnotaļ labvēlīgs tam Dienvidrietumu Kurzemē ir lielais gaisa 
mitrums un ka tieši nepietiekamais mitruma saturs gaisā ir galvenais klimatiskais faktors, kas 
ierobežojis skābarža izplatību austrumu virzienā. Nokrišņu daudzums (717 mm gadā) te atbilst 
drīzāk vidējām nekā augstākajām vai zemākajām šā rādītāja skaitliskajām vērtībām skābarža 
areālā. Izvērtējot šo klimata elementu no ekoloģiskā viedokļa, vēl vērā ņemams arī ļoti 
asimetriskais nokrišņu sezonālais sadalījums: gada maksimums parasti ir vasaras nogalē – 
augustā (86 mm mēnesī), un tas bieži vien saplūst ar piejūras klimatam raksturīgo augsta 
nokrišņu daudzuma periodu rudenī / ziemas sākumā, tā ka gada otrajā pusē (no jūlija līdz 
decembrim) ekosistēmas saņem 2/3 no nokrišņu gada summas, bet pirmajā – tikai 1/3, turklāt 
vissausākais gada laiks ir ziemas nogale / priekšpavasaris (minimums martā – 33 mm).  

Tātad klimatiskie faktori – ne katrs atsevišķi, ne Dienvidrietumu Kurzemei raksturīgajā 
kombinācijā – nevar tiešā veidā būtiski ierobežot skābarža izplatību ziemeļu virzienā. Taču tie ir 
ļoti labvēlīgi tādai biocenoloģiskā ziņā spēcīgai sugai kā egle. Šī suga pat pie sava izplatības 
apgabala galējās robežas – Belovežas mežā spēj būt bioģeocenožu kondominants skābarža 
ekoloģiskajām prasībām atbilstošās augtenēs, kā tas izriet no iepriekšējā nodaļā aplūkotajiem 
datiem. Vēl jo vairāk tas sakāms par egli tās areāla iekšienē – uz skābarža izplatības ziemeļu 
robežas. Kiršteina un Eiches pētījuma rezultāti uzskatāmi un pārliecinoši parāda, ka egles 
konkurence mežaudzēs ir galvenais tiešais dabiskais faktors, kas Latvijā ne vien ierobežo 
skābarža attīstību un izplatību, bet pat apdraud tā saglabāšanos. 

Šajā sakarā jāņem vērā, ka skābardis tā tagadējās ziemeļu robežas ainavās nekad nav bijis 
izplatīts ievērojamā daudzumā. V. Segliņa [2001] izdarītais Latvijas teritorijā veikto 
palinoloģisko pētījumu apkopojums un izvērtējums rāda, ka te holocēna nogulumu putekšņu 
diagrammās skābardis gandrīz vienmēr parādās niecīgā daudzumā un sporādiski, neveidojot 
nepārtrauktas līknes. Visādā ziņā “dižskābaržu un jaukto ozolu-skābaržu mežu veidošanās 
hronozonai” atbilstošajā laikposmā – subatlantiskajā periodā – šeit turpinās jau agrāk 
(subboreālajā un daļēji atlantiskajā periodā) sākusies egles ekspansija, bet skābardis putekšņu 
spektros kļūst vēl retāks, līdz pilnīgi izzūd. Tā kā klimats Baltijā skābardim tolaik bija ne mazāk 
labvēlīgs, bet pat labvēlīgāks nekā tagad, egles konkurence varēja būt viens no galvenajiem 
faktoriem, kas aizturēja vai vismaz stipri ierobežoja skābarža ekspansiju uz ziemeļiem un 
ziemeļaustrumiem. 

Taču šajā holocēna posmā Latviju bija sasniedzis zemkopības un lopkopības laikmets un 
līdz ar to sākusies meža platību samazināšanās – īpaši bagātākajās, skābardim visvairāk 
piemērotajās zemēs. Visticamāk, ka tas ir svarīgākais skābarža izzušanas iemesls no putekšņu 
spektriem – jo vairāk tāpēc, ka šādos apstākļos samazinājās arī skābarža iespējas noturēties 
mežaudžu sastāvā. Arī K.Kiršteina un V.Eiches skatījumā visvairāk skābarža izplatību Latvijā 
ierobežojuši mākslīgie faktori – labāko meža zemju pārvēršana lauksaimniecības zemēs un uz 
egles pārsvara veidošanu vērsta mežsaimniecība. 

30. gados skābardis bija saglabājies mazās grupās, atsevišķu koku un – ļoti reti – nelielu 
audžu veidā arī lauksaimniecības zemēs. Daļa no šīm zemēm atradās nesen mežam atņemtajās 
platībās un bija vēl nenolīstā meža paliekas, kas tika izmantotas kā ganības. Nelielā daudzumā 
skābardis auga arī gar upēm, apstādījumos ap mājām, ceļmalās un laukmalēs. Senāk apgūtajās 
platībās (vecsaimniecībās) tas bija sastopams retāk. Mežos skābardis atzīmēts kā apakšstāva 
suga vidēji bagātu un bagātu augteņu mistrotās egļu audzēs un retāk bērzu audzēs ar liepu, 
ozolu, kļavu un citu lapkoku piejaukumu. Dažviet bērzu audzēs skābardis veidoja noslēgtu 
apakšstāvu, bet pāris gadījumos tas ar cilvēka palīdzību bija kļuvis par mežaudzes valdošo sugu.  

Meži ar skābardi un par lauksaimniecības zemēm pārvērstās platības, kurās vēl bija 
sastopams skābardis, 30. gados koncentrējās ap 15 km2 lielā platībā; tā ietvēra arī nelielu 
Lietuvas teritorijas daļu un kartē parādīta kā noslēgts areāls – atstatus no skābarža pamatareāla 
saglabājusies “sala” (4. attēls). Uz savas izplatības ziemeļu robežas skābardis aug manāmi 
šaurākā edafisko apstākļu diapazonā nekā Belovežas mežā. K.Kiršteins un V.Eiche īpaši uzsver, 
ka šeit tas sastopams tikai labi drenētās augsnēs uz smilšmāla vai mālsmilts, paretam arī grants 
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cilmieža, bet nekad – uz smilts, un ka uzrāda apmierinošu augšanas gaitu, labi vairojas ar 
sēklām, bet jaunībā arī veģetatīvi. 

 

 
Skābarža atradnes Latvijā 
Lai aplūkotu parastā skābarža izplatību no dabas vēstures viedokļa, K.Kiršteins un 

V.Eiche veikuši pētījumus Tīrajā purvā (Dunikas tīrelī), kas atrodas līdzās Luknas skābaržu 
audzei. Tas ir augstais purvs, veidojies uz karbonātiska smilšmāla ar aptuveni pusmetru biezu 
smilts virskārtu Bārtas-Luknas ūdensšķirtnē (sk. 4. attēlu). Kūdras paraugi, kurus apstrādājusi 
un putekšņu spektrus noteikusi M. Galeniece, ņemti no diviem profiliem, un abos, sākot no 
apakšējā slāņa (4,30-4,50 m vienā un 3,10-3,30 m – otrā profilā) atrasti skābarža putekšņi. 
Putekšņu līkne ar maziem izņēmumiem ir nepārtraukta, maksimālā frekvence – 5 %; pašās 
jaunākajās kūdras kārtās to vairs nav. Izvērtējot iegūtās putekšņu diagrammas un citus 
pieejamos datus, pētnieki secinājuši, ka jau subboreālajā periodā skābardim šeit bijusi 
ievērojama loma, plašāka izplatība un uzplaukuma kulminācija bijusi subatlantiskā perioda 
sākumā un vidū, bet pēc tam, sākoties mežu apguvei, skābarža daudzums strauji gājis mazumā. 
Taču viņi pievērsuši uzmanību vēl tam, ka ne tuvākā apkārtnē, ne citur Latvijā nebija iegūta 

4. attēls. Skābarža izplatība dienvidrietumu Kurzemē 20. gs. 30. gados [pēc: Kiršteins, Eiche 1933] 
Figure 4. Hornbeam distribution in South-West Kurzeme in the years of 1930-ties [after: Kiršteins, Eiche 1933] 
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putekšņu diagramma, kurā skābardis dod nepārtrauktu putekšņu līkni. Tas arī deva pamatu 
domāt, ka šejienes meži bijuši “vienīgā lielākā un izcilus stāvošā baltā skābarža atradne” 
aplūkojamajā sugas areāla robežas posmā.  

Vēlākie pētījumi, šķiet, nav būtiski mainījuši šo viedokli. Skābardis parādās tikai 2 no 
V.Segliņa [2001] sastādītajām 20 reģionālajām holocēna nogulumu vidējām putekšņu 
diagrammām. Viena diagramma raksturo Rietumkursas augstieni, kurā pilnībā iekļaujas 
K.Kiršteina un V.Eiches pētītā “sala”, bet otra – Piejūras zemieni tai līdzās. Rietumkursas 
augstienē skābarža parādīšanās datēta ar subboreālo periodu (pirms 4000 gadiem), bet izzušana 
– ar subatlantiskā perioda jaunāko posmu (pirms 1000 gadiem). Vidējā diagrammā skābarža 
putekšņu daudzums gan ir mazāks – visbiežāk ir tikai ap 1 % un nekad nepārsniedz 2 %. 
Piejūras zemienē, kur skābardis vairs nav sastopams, tas izzudis krietni agrāk – subatlantiskā 
perioda pašā sākuma (pirms 2500 gadiem), taču daudz agrāk arī parādījies – atlantiskā perioda 
sākumā (pirms 8000 gadiem) un ar šo laiku datēts arī skābarža maksimums (ap 2 %). 

Tātad būtībā jautājums par to, kad skābardis īsti ienācis Latvijā un vai Dienvidrietumu 
Kurzeme ir tā galējā izplatības robeža, joprojām paliek atklāts. Skaidrs galvenokārt ir tas, ka 
(1) šejienes klimatā skābarža izplatību mežos stipri ierobežo egles konkurence un (2) skābardim 
piemērotās augtenes atņem lauksaimniecība, pie tam šis process īpaši bijis izvērsies pēdējo 
gadsimtu laikā.  

K.Kiršteina un V.Eiches apkopotie un izvērtētie fakti rāda, ka 1872. gadā Luknas novadā 
45 % meža platības aizņēma egļu audzes, 40 % – priede un tikai 15 % lapu koki. Daļā teritorijas 
egle auga kopā ar bērzu, apsi un priedi, tajā ļoti bieži sastopamas koku sugas bija arī ozols, 
liepa, kļava, vīksna un skābardis. 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, strauji pieaugot mežu 
izmantošanas intensitātei un izvēršoties meža zemju transformācijai lauksaimniecības zemēs, 
notika būtiskas pārmaiņas mežaudžu sastāvā. Pirmajos organizētas mežsaimniecības gados 
(1867-1902) mežs gan tika ļoti taupīts, taču mežsaimniecība pievērsās gandrīz tikai skujkoku 
mežu audzēšanai, tādējādi ierobežojot lapu koku (to skaitā arī skābarža) audžu platības. Turklāt 
uz meža rēķina tika paplašinātas lauksaimniecības zemes – 1906.-1912. gadā vien tika nolīsts 
aptuveni 1500 ha meža, bet 20. gados agrārreformas gaitā zemniekiem tika sadalīti apmēram 
400 ha meža zemju.  

Līdz ar to strauji saruka mežaudzes ar skābardi. 1872. gadā Luknas mežā skābardis bija 
sastopams aptuveni 780 ha, bet 1902. gadā pusotras reizes mazākā – 550 ha platībā. Savukārt 
1920. gadā skābardis atzīmēts vairs tikai 130 ha valsts mežu platības, pie tam gandrīz visur 
(126 ha) – tikai niecīgā daudzumā kokaudžu otrajā stāvā: 108 ha platībā (lielāko tiesu mistrotās 
egļu audzēs) skābarža daļa koksnes krājā bija mazāka par 10 % un 18 ha (galvenokārt lapu koku 
mežos) sasniedza 10-20 %; vien aptuveni 4 ha platībā skābardis bija viena no galvenajām vai 
galvenā suga mežaudzes sastāvā. 

Taču, būdami mežzinātnieki, K.Kiršteins, V.Eiche [1933; 433.] arī secinājuši, ka “valsts 
mežos ilgstoši lietotā kailcirte, meža degšana, egles plaša apmēra bojājumi egļu mūķenes 
epidēmiju laikos, kā arī beidzamajā laikā arvien plašāk lietojamie baltajam skābardim atbilstošie 
meža kopšanas paņēmieni un sevišķi ūdeņu regulēšana un nosusināšana ir faktori, kas nākuši 
par labu baltā skābarža pastāvēšanai”. Pat vairāk – citēto autoru vērtējumā, bez cilvēka 
saimnieciskās darbības, kas vērsta pret egles dabisko izplatību, te nav panākama skābarža 
saglabāšanās; pēc viņu vērojumiem egles konkurence skābardim bīstama pat tanīs vietās, kur ar 
cilvēka palīdzību skābardis ir palicis par valdošo sugu – šajā gadījumā runa ir par 83 gadus vecu 
skābarža audzi, “kur, sākot no okupācijas laika (1915-1916), pakāpeniski izvāktas citas sugas un 
virsaudzi … veido skābardis ar saviem “pavadoņiem” – liepu, kļavu, ozolu u.c.” [turpat; 431]. 
Vēl tikai jāpiebilst, ka tas teikts par to Luknas meža daļu, kura tagad ieguvusi dabas 
aizsardzības objekta statusu un mūsu pētījumā ietverta Luknas modeļareālā kā tā kodols.  

Diemžēl mūsu rīcībā nav datu par to, kas pēc 30. gadiem darīts un kas noticis šajā, kā arī 
citās skābarža atradnēs. Salīdzinot Luknas skābaržu audzes tagadējo stāvokli ar Kiršteina un 
Eiches aprakstīto, var teikt, ka tā saglabājusies bez lielām pārmaiņām. Ņemot vērā visus iepriekš 
aplūkotos faktus, gan būtu pareizāk dēvēt šo audzi par saglabātu vai pat veidotu – pie tam 
divējādā nozīmē: te meža izmantošanas un kopšanas gaitā skābardis ir ne vien saudzēts no 
izciršanas, bet arī pasargāts no pārāk stipras egles (un citu sugu) konkurences. Teiktais, liekas, 
visvairāk attiecināms uz vispazīstamāko un dabas aizsardzībai veltītos un citos izdevumos 
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visbiežāk attēloto meža nogabalu, kur gan koku stāvu veidojošo sugu attiecībās, gan lakstaugu 
stāvā un nedzīvajā augsnes zemsegā skaidri samanāma dabas aizsardzības (šajā gadījumā tieši 
skābarža aizsardzības) sakarā veiktu meža “tīrīšanas” darbu ietekme. Tomēr nav noliedzams, ka 
skābardim Luknas mežā piemīt zināma dabiskā ekoloģiskā noturība. Pēc mežziņa Anda Ozoliņa 
teiktā, Dunikas mežniecībā skābardis arī pamazām palielina savu areālu, dabiskā ceļā ieviešoties 
izcirtumos. Ir mēģināts veicināt skābarža izplatību mākslīgā ceļā – 90. gadu beigās 0,5-1,5 m 
gari skābarža stādi, kas ņemti no meža paaugas, tika iedēstīti kopā ar ozolu gar valsts robežu 
0,9 ha platībā, taču tie nav īsti ieauguši.  

Pavisam cita aina vērojama Sventājas modeļareālā. K.Kiršteina un V.Eiches darbā šeit 
atzīmēta tikai skābarža atradne, kuru autori gan apmeklējuši, bet nav aprakstījuši. Visticamāk, tā 
nav bijusi nekas vairāk kā neliels koku puduris. Taču pēc 70 gadiem te 11 ha platībā atrodams 
bez egles konkurences audzis jaukts nemorālā tipa mežs. Kaut gan pēc augu sabiedrību 
floristiski ekoloģiskās klasifikācijas kritērijiem tas tāpat kā Luknas skābaržu audze iekļaujas 
Tilio-Carpinetum asociācijā, pie Sventājas ir lielāka skābarža loma bioģeocenožu veidošanā, 
ievērojams ozola piejaukums un upju ielejām raksturīgās asociācijas Alno-Ulmion sugu 
īpatsvars [Laiviņš, 2000]. Bioģeocenoze liekas visnotaļ “dabiska”, tajā arī nav saskatāmas ne 
meža ciršanas pazīmes, ne vērā ņemama lopu ganīšanas ietekme, ne citas skābarža attīstību 
būtiski veicinošas vai kavējošas cilvēka darbības pēdas. Citiem vārdiem, šī skābarža atradne nav 
ne saglabāta, ne veidota ar cilvēka palīdzību, bet gan ir attīstījusies spontāni. 

Tātad, raugoties no to attīstības dinamikas viedokļa, Luknas un Sventājas skābarža audzes 
ir divi visai atšķirīgi skābarža atradņu tipi uz tā izplatības areāla ziemeļu robežas Latvijā. Taču 
aplūkojamās skābarža audzes ir ne mazāk atšķirīgas pēc citiem būtiskiem ainavekoloģiskiem 
kritērijiem – pēc bioģeocenožu zonālā tipa, to novietojuma katēnās un ģeotopu īpašībām, kā arī 
pēc šīs bioģeocenozes iekļaujošo katēnu un ainavu īpatnībām.  

Tuvāku priekšstatu par tām dod abos modeļareālos izdarītie bioģeocenožu apraksti. 
Skābardis mežaudzes dominanta lomā atrasts 2 parauglaukumos. Kondominants tas ir 
17 parauglaukumos, tāpat 17 parauglaukumos – sastopams tikai nelielā daudzumā un 2 – tikai 
dažu eksemplāru veidā. Tālākajā pētījuma rezultātu izklāstā īsi aplūkosim raksturīgākās 
bioģeocenozes ar skābardi dominanta vai kondominanta lomā, ņemot vērā to novietojumu 
katēnās. 

 
Luknas modeļareāls 
Katēna 

Luknas modeļareāla augstākā daļa (44 m vjl.) ir jau pieminētais ūdensšķirtnes purvs (Tīrs 
purvs jeb Dunikas tīrelis), bet zemākā – pārpurvotā Luknas upītes paliene (27,5 m vjl.). Starp 
tām plešas lēzeni viļņots pamatmorēnas līdzenums ar tikko manāmu virsas slīpumu; vien 
50-100 m garā posmā reljefa profils, pārejot ielejā, iegūst viegli izliektas nogāzes vai pat zemas 
kāples raksturu. Pārējie apvidus reljefa elementi ir dažāda dziļuma erozijas iegrauzumi (gravas) 
un meliorācijas grāvji. 

Zemes virsas nelielā slīpuma un mazā saposmojuma dēļ katēnā dominē vāji drenēti 
autonomi novietojumi, tikai šaurā posmā virs ielejas nogāzes un uz tās, kā arī gar gravām 
(galvenokārt tranzītnovietojumos) iespējami intensīvākas noteces un augsnes izskalošanas 
procesi; ielejā lielas platības aizņem heteronomi – plašas apkārtnes ietekmei (galvenokārt ūdens, 
un tajā izšķīdušo vielu un suspendēto daļiņu pieplūdumam) pakļauti superakvāli (ar augstu 
gruntsūdens līmeni) novietojumi (5. attēls). Šādu reljefa ietekmi pastiprina morēnas nogulumu 
samērā smagais mehāniskais sastāvs Luknas mežā. Augsnes cilmiezis ārpus purva ir akmeņains 
smilšmāls un/vai mālsmilts, turklāt parasti divdaļīgs: virskārtā augsne ir ievērojami vieglāka un 
irdenāka, bet apakšā – smagāka un blīvāka. Līdz ar to ir manāmi apgrūtināta ūdens infiltrācija 
un augšņu profilos bieži vērojamas stagnogleja pazīmes, kuru klātbūtne, domājams, skaidrojama 
gan ar nepietiekamu sānu noteci, gan nepietiekamu infiltrāciju dziļumā. Tomēr reizē ar to 
gandrīz visās stagnozo autonomo un tranzīta novietojumu minerālaugsnēs skaidri saskatāmas arī 
izskalošanas (eluviālo procesu) izpausmes, tāpēc tālākajā tekstā un attēlos šiem novietojumiem 
dots dubults apzīmējums – stagnozi/eluviāli.  

Zemes izmantojums modeļareālā ir ļoti viendabīgs – lielākās platības aizņem 
aizsargājami mežniecības meži ar ierobežotu saimniecisko darbību, bet purva teritorija iekļaujas 
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dabas liegumā. Skābarža tīraudzes turklāt jau ilgu laiku ir arī tūrisma objekts. Savukārt 
nelielajās daļēji aizaugušo zālāju platībās gar iztaisnotās Luknas upītes labo krastu atrodas 
dzīvnieku barotavas lauce, kas noteikts kā atslēgas biotops. Domājams, visumā ekstensīvs 
zemes apsaimniekojuma veids saglabājies un attīstījies daļēji tālab, ka nelabvēlīgā mitruma 
režīma, kā arī vietām ļoti akmeņainā vai smagā augsnes mehāniskā sastāva dēļ šī teritorija nav 
bijusi un nav pievilcīga lauksaimniecībai. 

 

 

 
Augstais purvs, atrazdamies pašā ūdensšķirtnē, iedarbojas uz apkārtējo ainavu 

daudzējādi. Katēnā sevišķi būtiska ietekme ir ūdeņiem, ar kuriem piesātināta vairāk nekā 4 m 
biezā kūdras masa. Tie baro ūdensteces, kas plūst uz upi, saposmodami ielejas nogāzi ar 
nelielām gravām un tādā veidā paplašinādami arī skābardim piemēroto novietojumu platību 

5. attēls. Luknas modeļareāla šķērsprofils. 
Novietojums katēnā: A – autonoms, T – tranzīta, H – heteronoms; el – eluviāls, den – denudatīvs, al – 
aluviāls, font – fontināls (avoksnājs), spA – superakvāls, sbA – subakvāls.  
Augu sabiedrība: a – sfagni-priede; b – priede-mellene-sfagni; c – egle-priede-mellene; d – bez augāja 
(abpus gravas gultnei ar nepastāvīgu ūdensteci); e – liepa-egle-skābardis-zaķskābene; f – bērzs-priede-
egle-mellene; g – egle-bērzs-mellene; h – melnalksnis-bērzs-grīšļi; i – bērzs-liepa-egle-zaķskābene; j – 
skābardis-liepa-zeltnātrīte; k – melnalksnis-nātre-vīgrieze; l – egle-bērzs-liepa; m – kārkli-vīgrieze-
nātre. 
Ģeotops (mežu augšanas apstākļu tipu terminos): Vr – bagātais vēris; Mrs – slapjais mētrājs; Dms – 
slapjais damaksnis; Vrs – slapjais vēris; Sp – sūnu purvs; Lk – liekņa; Kp – platlapju kūdrenis. 
Zemes lietojumveids: 1 – dabas liegums; 2 – aizsargājams mežs ar ierobežotu saimniecisko darbību 
(2a – tūrisma objekts); 3 – dzīvnieku barotavas lauce (atslēgas biotops); 4 – meliorācijas kanāls 
(iztaisnota upīte). 

Figure 5. Cross-section of the Lukna’s model area. 
Position in catena. A – autonomous, T – transit, H – heteronomous; el – eluvial, den – denudative, 
font – fountinal, al – alluvial, spA – super-aqual, sbA – sub-aqual. 
Plant community. a – Sphagnum sp.-Pinus sylvestris; b – Pinus sylvestris-Vaccinium myrtillus-

Sphagnum sp.; c – Picea-abies-Vaccinium myrtillus; d – vegetation is lacking (along the ravine bed 
with seasonal watercourse); e – Tilia cordata-Picea abies-Carpinus betulus-Oxalis acetosella; f – 
Betula pendula-Pinus-sylvestris-Picea abies-Vaccinium myrtillus; g – Picea abies-Betula pendula-

Vaccinium myrtillus; h – Alnus glutinosa-Betula pendula-Carex sp.; i – Betula pendula-Tilia cordata-

Picea abies-Oxalis acetosella; j – Carpinus betulus-Tilia cordata-Galeobdolon luteum; k – Alnus 

glutinosa-Urtica dioica-Filipendula ulmaria; l – Picea abies-Betula pendula-Tilia cordata; m – Salix 

sp.-Filipendula ulmaria-Urtica dioica. 
Geotopes (in terms of Latvia’s forest habitat types): Dry soil habitat: Vr – Oxalidoso-Herbosa; Wet 
mineral soil habitats: Mrs – Vaccinioso-sphagnosa, Dms – Myrtilloso-sphagnosa, Vrs – Myrtilloso-

polytrichosa; Wet peat soil habitats: Sp – bog, Lk – Filipendulosa; Drained soil habitats: Kp – 
Oxalidosa turf.mel. 

Land use. 1 – nature conservancy area; 2 – protected area with limited forest management (2a – touring 
object); 3 – animal feeding patch (key biotope); 4 – drainage channel (small straightened river). 
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(6. attēls). Domājams, purvs lielā mērā baro arī pazemes ūdeņus, kas Luknas ielejā pienāk tuvu 
virskārtai un rada heteronomus superakvālus novietojumus, bet autonomos novietojumos uztur 
paaugstinātu augsnes mitrumu. Bez tam jāņem vērā, ka no sfagnu kūdras slāņiem plūstošie 
ūdeņi ir skābi un savas iedarbības areālā var darīt skābāku arī minerālaugšņu reakciju – šāds 
pieļāvums pausts arī K.Kiršteina un V.Eiches darbā. Visādā ziņā, veicot modeļareāla 
ainavekoloģisku kartēšanu, atklājās, ka, attālinoties no purva, ģeotopu hidromorfisms 
autonomos un tranzīta novietojumos samazinās, bet trofiskuma pakāpe pieaug. 

 

 

 
Katēnas augšgalā (galējā autonomā novietojumā) ir visnabadzīgākais un viens no 

slapjākajiem ģeotopiem – augstais purvs, kurā dažādas bioģeocenozes veido sfagnu sūnas kopā 
ar retām izklaidus priedēm, purva bērziem, viršiem, vaivariņiem, brūklenēm, lācenēm uz 
pavisam maz sadalījušās kūdras. Aptuveni 70-100 m platā joslā gar purva malu vērojamas 
grīnim un slapjajam mētrājam ārēji līdzīgas bioģeocenozes – retu priežu audzes ar atsevišķām 
sīkām nīkulīgām eglītēm, 12-18 cm biezu rupja jēltrūda (mora tipa) nedzīvo zemsegu un līdz 
25 cm biezu trūda (stipri sadalījušās kūdras) slāni, zem kura ir glejota mālsmilts.  

Vēl tālāk no purva priedi pakāpeniski aizstāj egle, bet jaunākās audzēs sastopams arī 
bērzs. Retāki kļūst arī sfagni, toties ir izveidojies gandrīz vienlaidus sīkkrūmu stāvs 
(galvenokārt mellene). Humusa akumulācijas horizonts sasniedz 20 cm biezumu, akmeņainajā 
mālsmilts/smilšmāla augsnē izdalās arī eluviālais un iluviālais slānis, pie tam pēdējais ir glejots 
no 55 cm dziļuma. Šis ģeotops ir klasificēts kā slapjais damaksnis. Katēnas augšējā posmā tas 

6. attēls. Skābardis Luknas modeļareāla mežaudzēs: 1 – dominants; 2 – kondominants; 3 – neliels 
piemaisījums koku stāvos; 4 – sastopams reti (galvenokārt paaugā); 5 – sastopami atsevišķi pieauguši 
eksemplāri; 6 – nav sastopams. 

Figure 6. Hornbeam in the stands of Lukna’s model area: 1 – dominant; 2 – codominant; 3 – inconsiderable 
addition in tree stratum; 4 – rare occurrence (mainly in young tree layer); 5 – occurrence of several 
mature exemplars; 6 – is lacking. 
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parādās divos nedaudz atšķirīgos novietojumu veidos. Vienā no tiem (transeluviālā/stagnozā 
novietojumā) gravas tuvums sekmē ūdens tranzītu, tomēr netālā augstā purva ietekmē te 
iespējama ilgstoša mazkustīga gravitācijas ūdens klātbūtne augsnes profilā. Otrā novietojumā 
(autonomā eluviālā/stagnozā) nav papildus ūdens pieplūduma, taču nelielais virsas slīpums kavē 
noteci. 

Šāda veida novietojumā ārpus purva ietekmes joslas atzīmēts arī slapjais vēris. Šis 
ģeotops te pārstāvēts ar serālām (pārejas stadijas) bioģeocenozēm – bērzu-melnalkšņu audzēm 
ar nelielu egles līdzdalību; dzīvajā zemsegā pagaidām valdošā loma ir dažām grīšļu un 
graudzāļu sugām, kaut gan jau parādījušās arī īstas meža sugas – zaķskābene un divlapu 
žagatiņa. Stipri hidromorfais augu sabiedrības raksturs ģeotopā visticamāk skaidrojams ar 
smagāku augsnes mehānisko sastāvu (te tas ir smilšmāls) un lielāku kontrastu starp augsnes 
profila augšējo un apakšējo daļu ūdens caurlaidības ziņā. Glejotais horizonts sākas no 35 cm.  

Mazāk hidromorfā un augstāku sukcesijas stadiju sasniegušā variantā slapjais vēris 
aprakstīts daļēji transeluviālā novietojumā. Šeit valdošā loma koku stāvā pieder bērzam un 
eglei, tomēr lielā vairumā ir arī melnalksnis un liepa, apakšstāvā paretam sastopams vēl 
skābardis. Blakus šai bioģeocenozei līdzīgā ģeotopā un novietojumā atrodas neliela vecuma 
liepu tīraudze, kas veidojusies izcirtumā. 

Uz nogāzes izliekuma, īsti transeluviālā novietojumā ar vājām denudācijas izpausmēm, ir 
bagāta vēra ģeotops, kurā tad galvenokārt arī atrodamas bioģeocenozes ar skābardi 
(parauglaukumi 1.a, 3., 4.a). Šo bioģeocenožu apraksti doti tālākajā tekstā.  

Bagāts vēris ar skābardi atrasts arī netālu no purva – meža nogabalā, kuru no purva 
ietekmei pakļautās slapjā damakšņa bioģeocenozes atdala jau pieminētā grava (sk. 5. attēlu). 
Transeluviālā novietojumā otrpus tikai 5-8 m dziļajai un vismaz 15 m platajai gravai aprakstīta 
bioģeocenoze ar egli, liepu un skābardi koku stāvā un zaķskābeni, zeltnātrīti, daudzziedu 
mugureni un žagatiņu kā valdošajām sugām dzīvajā zemsegā. Arī šīs bioģeocenozes apraksts 
dots tālākajā tekstā (5.a parauglaukums). Šeit vienīgi piebildīsim, ka gravas stāvajās nogāzēs 
(slīpums 10-20º) mežaudze ir reta, lejas daļā tā pāriet slapjā vēra un pat dumbrāja tipā, bet 
nepastāvīgas ūdensteces gultnē ir tikai sūnām apauguši izklaidus laukakmeņi bez kaut cik 
attīstītas bioģeocenozes. 

Katēnas lejasgalā – par meliorācijas grāvi pārvērstās Luknas upītes ielejā – ir liekņas 

ģeotops. Tas atrodas superakvālā heteronomā novietojumā, kurā gruntsūdens līmenis sausajā 
2002. gada vasarā bija 70-80 cm dziļumā (mikropazeminājumos – tuvu zemes virskārtai). 
Bioģeocenozēs valda brieduma vecuma melnalkšņu audzes ar nelielu ošu, sausākās vietās arī 
egles, piejaukumu, augstu (1-1,5 m), bet neviendabīgu (mozaīkveidīgu), lielāko tiesu triju sugu 
(meža meldra, vīgriezes un nātres) veidotu lakstaugu stāvu un kūdras-gleja augsni. 

Taču ielejā sastopami arī daļēji autonomi eluviāli novietojumi. Tie ir nelieli izolēti 
paaugstinājumi ar slapjā damakšņa tipa bioģeocenozēm, kurās kokaudzi veido skraji 13-20 m 
augsti bērzi ar blīvākām egles un liepas biogrupām un ļoti nelielā daudzumā sastopami arī veci, 
kroplīgu formu skābarži. Paauga (dažas liepiņas), tāpat kā pamežs un dzīvā zemsedze, ir vāji 
attīstīta. Mikroreljefs nelīdzens, viscaur redzami dažāda lieluma laukakmeņi. Arī augsne 
akmeņaina, taču ļoti blīva un mālaina; tajā izdalās humusa horizonts (līdz 10 cm), redzamas 
podzolēšanās pazīmes un no 35 cm atzīmētas glejošanās procesu izpausmes. 

 
Bioģeocenožu apraksti 
Tādējādi ainavekoloģiskās kartēšanas rezultāti uzskatāmi parāda, ka bioģeocenozes ar 

skābardi lokalizējas novietojumos, kur iespējama pietiekami laba notece, ūdenim iesūcoties 
dziļumā un aizplūstot pa augsnes virskārtu (eluviāla tipa autonomos un tranzīta novietojumos). 
Nepietiekami drenētās ūdensšķirtņu un ieleju platībās (stagnoza tipa autonomos un heteronomos 
novietojumos) skābardis nav sastopams (sk. 5. attēlu). 

Atsevišķu bioģeocenožu apskatu sāksim ar jau pieminēto vispazīstamāko aizsargājamā 
Luknas meža daļu (1a. parauglaukums), kuru 1932. gadā K.Kiršteins un V.Eiche aprakstījuši 
kā ar cilvēka palīdzību izveidojušos skābarža tīraudzi. Tagad šajā lēzenajā meža daļā ar nelielu 
virsmas slīpumu (1-2o) virs 2-3 m dziļa, 5-10 m plata erozijas iegrauzuma nogāzes mežaudzi 
veido (pēc 05/07/1995 izdarītā apraksta) skābardis (60 %), liepa (30 %) un bērzs (10 %), kā arī 
atsevišķas apses un kļavas). Tā ir brieduma vecuma audze ar koku vidējo augstumu ap 20 m ar 
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ciešu (0,7-0,8) vainagu slēgumu. Veco atmirušo koku stumbru (kritalu) uz augsnes nav – 
iespējams, meža kopšanas gaitā tie novākti. Šajā bioģeocenozē trūkst pameža (krūmu stāva) – 
varbūt, arī tā attīstību daļēji ir kavējuši šajā meža daļā veiktie “tīrīšanas” pasākumi. Tomēr te ir 
ap 1-3 m augsta paauga (vainagu slēgums gan tikai 0,2), tā lielāko tiesu sastāv no egles un 
apses, ievērojami mazāk ir liepas un pavisam maz skābarža. Lakstaugu stāvā (projektīvais 
segums 60 %) galvenās sugas ir Stellaria holostea, S. nemorium, Galeobdolon luteum, Galium 
odoratum, Oxalis acetosella, Anemone nemorosa.  

Augsni klāj ļoti plāna (<1 cm) mulltipa nedzīvā zemsega, kas krasi pāriet brūngani 
tumšpelēkā smilšaini-mālainā humusa akumulācijas horizontā (Ah 0-15 cm). Tālāk seko 
brūnpelēks tāda paša mehāniskā sastāva horizonts ar humusa akumulācijas un podzolēšanās 
pazīmēm Ah/E (15-30 cm), bet to savukārt pakāpeniski nomaina palsi brūns putekļaina 
smilšmāla ar smilts ieslēgumiem pārejas horizonts E/Bs (30-40 cm). Zem tā ar diezgan krasu 
pāreju sākas plankumains (no gaiši pelēkas līdz sarkanīgi brūnai) putekļains smilšmāla 
ieskalošanās horizonts (Bs 40-90 cm), tālāk sarkanīgi brūns blīva smilšmāla slānis (B/C). 

Cilvēka ietekmes mazāk skartajā audzes daļā (3. parauglaukums – apraksts 
no14/09/2001), kura turklāt atrodas nedaudz tālāk no nogāzes uz lēzenākas virsmas, skābarža 
loma ir mazāka. Nelielās kokaudzes I stāvu (0,7; 25 m) šeit veido skābardis ar nelielu liepas 
līdzdalību (9Sk1L), bet otrajā stāvā (0,4; 18-20 m) ir egle ar liepas piejaukumu. Savukārt 
paaugā (projektīvais segums 0,4) ir liepas (1-5 m) pārsvars, bet sastopami arī egles (1-6 m) 
puduri. Zemās paaugas (līdz 1 m) projektīvais segums ir neliels (0,2), to veido skābarži (60 %), 
liepas (30 %), kā arī kļavas, egles, gobas un ozoli. Tomēr skābarža jaunie kociņi sastopami 
puduriem galvenokārt tikai koku stāva “logos” (7. attēls).  

 

 
7. attēls.  Skābarža bioģeocenoze Luknas modeļarālā (3. parauglaukums) 
Figure 7.  The hornbeam biogeoceonosis in the model area of Lukna (relevé No.3) 
 
Pamežā atzīmēti reti nīkulīgi pīlādži. Lakstaugu sega (70 %) ir vienmērīga, ar projektīvo 

segumu, galvenās sugas ir Galeobdolon luteum, Oxalis acetosella, Stellaria nemorium, S. 

holostea, Anemone nemorosa, Lamium album, Galium odoratum. Sūnas – Rhytiadelphys 

triquetus, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Plagiomnium sp. – nosedz vien 25 % 
augsnes virsas. Augsne ir ļoti līdzīga 1.a parauglaukumā aprakstītajai – galvenā atšķirība ir tā, 
ka šeit tai vieglāks mehāniskais sastāvs.  

Rakuma aprakstā starp aptuveni 90 gadus veciem skābaržiem fiksēta plāna (mazāk par 
1 cm) nedzīvās zemsegas kārta (Of) ar pērnā gada lapām un zāļu stiebriem, pavisam maz ir labi 
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sadalījušos nobiru (Ol). Humusa akumulācijas horizonts (Ah, 0-13 cm) sastāv no tumšpelēkas 
humozas mālsmilts ar diezgan bagātīgu kvarca sarmojumu, tas pakāpeniski pāriet pelēkā 
nedaudz vieglāka sastāva podzolētā humusa horizontā (Ah/E, 13-29 cm). Seko neviendabīgs 
pelēkbrūngans ar tumšpelēkiem plankumiem mālsmilts starphorizonts Ah/E/B(g) (29-39 cm). 
Tālāk diezgan krasi sākas gaiši brūnpelēka akmeņainas mālsmilts viegli glejota iluviāla 
horizonta augškārta Bs(g) (39-47), bet dziļāk – ļoti blīva rūsgani brūna ar gaišpelēkiem 
plankumiem apakškārta Bs(g) (47-80 cm), kuru pakāpeniski nomaina dzeltenpelēks ar rūsganiem 
un zaļganiem (ar tumšpelēku nokrāsu) plankumiem glejots smilšmāla B/Cg horizonts. 

Skābarža bioģeocenozes abos parauglaukumos tāpat kā Belovežas mežā aprakstītajos 
parauglaukumos veidojušās divdaļīgu cilmiežu augsnēs, tikai Luknas mežā to mehāniskais 
sastāvs smagāks (mālsmilts un smilšmāls). Līdzīgā kārtā augsnes profilu apakšējā un vidējā daļā 
redzamas gleja pazīmes, tajos izšķirama eluviālā (ar podzolēšanās pazīmēm) un iluviālā (parasti 
ļoti blīva) daļa, bet augsni klāj plāna irdenas (mulltipa) nedzīvās zemsegas kārta ar noteiktu 
kalcija akumulāciju, samanāmu analīžu datos. Ir arī samērā biezs humusa akumulācijas 
horizonts, tomēr, jau sākot no augšējās daļas, tajā ir kvarca sarmojums, bet apakšdaļai ir arī 
podzolhorizonta pazīmes. Salīdzinājumā ar Belovežas mežu šeit augsnes reakcija ir ievērojami 
skābāka un piesātinājums ar bāzēm zemāks. Visskābākais un vismazāk piesātinātais ir pārejas 
slānis starp augsnes profila eluviālo un iluviālo daļu (3. un 4. tabula). 

Pēc meža taksācijas datiem, vidējais koku vecums abās audzēs varētu būt šāds: II stāva 
egle un skābardis – 75 gadi, I stāva bērzs, egle, goba un liepa – 100 gadi, skābardis, ozols un 
liepa – 135 gadi, ozols – 225 gadi. 

K.Kiršteina un V.Eiches publicētā 1932. gada apraksta dati attiecināmi uz abus 
parauglaukumus ietverošu un pat vēl plašāku meža nogabalu. Tolaik audzes vidējais vecums 
bijis aptuveni 83 gadi, tajā dominējis skābardis bez egles līdzdalības koku stāvā 
(7Sk2L1Oz + Kļ.); skābarža vidējais augstums 12,5 m, liepas – 13 m. Taču paaugā (24 tk 
eksemplāri uz 1 ha) ir dominējusi egle (4E3Sk3Kļ + Oz + B + L + Os.). Neraugoties uz to, 
šodien audzes sastāvā egles daļa ir neliela, arī kļava, ozols un osis lielāko tiesu nav izauguši līdz 
koku stāvam. Spriežot pēc diviem augsnes rakumiem (paaugstinājumā un lēzenā nogāzē), 
augsnes reakcija visā profilā (pH ūdens izvilkuma 4,3-4,5, otrā 4,5-4,7, tikai cilmiezī 5,4) bijusi 
skābāka nekā tagad. Abos gadījumos tās bijušas smagāka augsnes (fiziskā māla saturs virsēja 
kārtā 25-27 % , apakšējā – 34-38%) nekā 3. parauglaukumā aprakstītā (sk. 4. tabulu). 

K.Kiršteins un V.Eiche vienīgo vecāko (80-150 gadu) audzi, kas palikusi samērā maz 
skartā pirmatnējā veidā un, pēc viņu domām, noteikti būtu saglabājama kā dabas piemineklis, 
bija atraduši netālu no purva labi drenētā joslā gar gravu, pa kuru tek meža strauts. Aptuveni tajā 
pašā vietā mūsu pētījumu gaitā aprakstīts 5a. parauglaukums (16/08/2002) – trīsdesmitajos 
gados te augšējā stāvā dominē liepa ar egli, piemaisījumā ir arī ozols, melnalksnis, mazākos 
daudzumos – skābardis un osis (5L3E1Oz1Ma + Sk + Os); apakšējā stāva valdošās sugas ir egle 
un skābardis ar kļavu un atsevišķām liepām piemaisījumā (5E4Sk1Kļ + L). Paaugā 
(8000 eksemplāru uz 1 ha – 7E2Sk1B + Kļ + L) skābarža skaits gan nav bijis liels, taču labais 
stāvoklis liecinājis par tā pietiekamām dzīves spējām nākotnē arī bez cilvēka palīdzības. 

Tagad kokaudzes virsējā stāvā dominē egle (20-25 m), mazāk ir vecu augstu (30 m) liepu, 
bet skābardis un bērzs (20 m), kā arī osis (ap 30 m) aug nelielā skaitā. (7E3L + Sk + B ats.Os). 
Tomēr apakšējā (13-15 m) stāvā dominē skābardis, egles tajā ir krietni mazāk, bet liepa aug 
pavisam nelielā daudzumā (6Sk3E1L). Savukārt paaugas augstākajā (1-8m) daļā šodien dominē 
liepa un skābardis (6L4Sk, slēgums ap 10 %), bet zemajā, lakstaugu stāva augstuma paaugā 
(projektīvais segums 5 %) pirmajā vietā ir kļava, skābarža un liepas mazāk, bet pavisam maz 
egles un ozola.  

Tātad pēc 70 gadiem visumā ir saglabājies iepriekšējais koku sugu sastāvs, taču būtiski 
mainījušās sugu attiecības kokaudzes stāvos. Virsējā un vecākajā stāvā, kas acīmredzot izaudzis 
galvenokārt no K.Kiršteina un V.Eiches aprakstītās paaugas, tagad dominē egle (pēc meža 
taksācijas datiem, koku stāvā tās vecums ir 75-115 gadi). Taču kokaudzes jaunākajā daļā egle 
zaudējusi valdošo lomu, kaut arī visapkārt ir bērzu-egļu un egļu-priežu audzes ar lielu egles 
īpatsvaru. Audzes apakšstāvu un paaugu veido lapu koku sugas – lielāko tiesu skābardis un 
liepa, vērojama kļavas izplatība, bet ozols kļuvis vēl retāks nekā agrāk. Šajā gadījumā skābarža 
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“dzīves spējas nākotnē” tiešām izrādījušās pietiekami augstas, lai ne vien veiksmīgi izturētu 
egles konkurenci, bet arī daļēji ieņemtu tās vietu mežaudzes sastāvā. 
 

3. tabula  
Augšņu fizikāli ķīmiskās īpašības 

Physico-chemical properties of the soils 

Apmaiņas 
katjoni/ 

Exchangeable 

cations, 
mgekv/100 g 

Horizonts/ 
Horizon 

Parauga 
dziļums/ 
Sampling 

depth, 

cm 

Organiskā 
viela/ 

Organic 

matter, 
% 

N 
kopējais/ 

total, 
% 

pH 
ūdens 

izvilkumā/ 
In water 

Hidrolītiskais 
skābums/ 

Hydrolytic 

acidity, 
mgekv/100 g 

Ca Mg 

Piesātinājuma 
pakāpe/ 

Base 

saturation, 
% 

Bagāta vēra tipa skābarža bioģeocenoze transeluviālā novietojumā (3. parauglaukums) / Hornbeam biogeocenosis of 

Oxalidoso-Herbosa type - transit-eluvial position (relevé No.3) 

Of  56,06 0,97 4,96 26,21 32,98 13,31 63,8 

Ah 0-5 6,04 0,24 4,30 13,09 1,12 0,56 11,37 

Ah/E 17-22 2,18 0,07 4,80 5,04 0,45 0,45 15,15 

Ah/E/B 30-35 1,72 0,04 4,85 3,34 0,30 0,10 10,7 

Bs 40-45 1,45 0,02 5,04 2,57 0,30 0,05 12,0 

Bs 55-60 1,10 0,01 5,38 2,81 1,51 0,56 42,12 

B/Cg 95-100 0,92 0,01 5,45 2,52 4,36 0,81 67,23 

Bagāta vēra tipa skābarža bioģeocenoze transeluviālā novietojumā (1a. parauglaukums) / Hornbeam biogeocenosis of 

Oxalidoso-Herbosa type - transit-eluvial position (relevé No.1a) 

Of  93,80 1,38 4,96 26,57 46,31 21,13 71,7 

Ah 0-5 5,35 0,27 4,92 9,40 5,42 1,53 42,5 

Ah 10-15 4,66 0,22 4,58 10,63 2,76 1,52 28,7 

Ah/E 20-25 2,51 0,15 4,52 8,02 0,99 0,17 12,6 

E/B 32-37 1,26 0,06 4,49 6,16 0,71 0,50 16,4 

Bs 50-55 1,04 0,06 4,65 7,38 1,84 1,18 29,1 

Bs 80-85 1,05 0,07 4,67 6,94 4,21 1,19 43,8 

B/C 100-105 0,85 0,08 4,85 5,97 6,07 2,29 58,4 

B/C 120-135 1,05 0,08 5,06 3,78 7,84 2,29 72,8 

Gāršas tipa skābarža bioģeocenoze eluviāli aluviālā palienes novietojumā (28. parauglaukums) / Hornbeam 

biogeocenosis of Aegopodiosa type – eluvial-alluvial flood-lands position (relevé No.28) 

Of  68,85 1,24 5,21 26,8 43,56 9,05 66,25 

Ah 0-5 4,05 0,22 6,74 1,28 9,82 1,48 89,82 

Ah 12-17 3,00 0,12 6,81 1,26 6,79 1,11 86,24 

Bs/C 30-35 0,92 0,04 6,50 1,01 3,12 0,75 79,3 

C 65-70 0,38 0,02 6,39 0,55 1,25 0,35 74,42 

C 105-110 0,20 0,01 6,49 0,37 1,15 0,25 79,1 

 
Pārmaiņas kokaudzē atstājušas manāmu iespaidu uz zālaugu stāvu. Trīsdesmitajos gados 

parauglaukumā ārpus gravas visvairāk bijis zaķskābenes (Oxalis acetosella) un žagatiņas 

(Maianthemum bifolium), ievērojamā daudzumā reģistrētas Asperula odorata (Galium 

odoratum), Vaccinium myrtillus, Fragaria vesca, Aspidium dryopteris, A. spinulosum, Athyrium 

filix-femina, Equisetum silvaticum, Juncus effusa, Carex sp. Tagad kā visbiežāk sastopamā suga 
līdzās zaķskābenei nosaucama arī agrāk ļoti retā zeltnātrīte (Galeobdolon luteum) un aprakstā 
nemaz nenorādītā mugurene (Poligonatum multiflorum). Savukārt Fragaria vesca un Juncus 

effusa vairs nav atrastas, bet Athyrium filix-femina, Mycelis muralis, Hepatica nobilis, Stellaria 

holostea, Lycopodium clavatum tāpat kā 30. gados aug nelielā daudzumā. Sūnu sega, kuru tagad 
veido tikai atsevišķi Rhytiadelphys squarrosus, Pleurozium shreberi un Hylocomnium splendens 

plankumi, arī iepriekš, šķiet, bijusi fragmentāra – aprakstā kā biežāk sastopamās sugas minētas 
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Rhytiadelphys triquetus un Eurynchium striatum, norādīta arī Polytrichum commune, 

Hylocomnium proliferum un Dicranum undulatum klātbūtne.  
 

4. tabula  
Augšņu mehāniskais sastāvs 

Mechanical properties of the soils 

Frakcijas saturs absolūti sausā materiālā / 
Fraction’s content in the absolutely dry material, % 

Smilts / 
Sand 

Putekļi / 
Silt 

Māls / 
Clay 

Fiziskais 
māls / 

Physical 

clay 

1,0-0,25 0,25-0,05 0,05-0,001 0,01-0,005 0,005-0,001 < 0,001 < 0,01 

Horizonts/ 
Horizon 

Parauga 
dziļums/ 
Sampling 

depth, 

cm 

(mm) 

Bagāta vēra tipa skābarža bioģeocenoze transeluviālā novietojumā (3. parauglaukums) / Hornbeam biogeocenosis of 

Oxalidoso-Herbosa type - transit-eluvial position (relevé No.3) 

Ah 0-5 0,92 72,91 6,25 2,31 16,34 1,27 19,92 

Ah/E 17-22 13,22 59,05 11,54 2,89 4,89 8,42 16,2 

Bs 40-45 17,89 59,56 10,76 2,63 3,51 5,64 11,78 

Bs 55-60 17,66 48,99 14,67 3,16 3,84 11,67 18,67 

B/Cg 95-100 1,60 93,26 14,42 5,12 7,22 18,36 30,7 

Gāršas tipa skābarža bioģeocenoze eluviāli aluviālā palienes novietojumā (28. parauglaukums) / Hornbeam 

biogeocenosis of Aegopodiosa type – eluvial-alluvial flood-lands position (relevé No.28) 

Ah 0-5 12,84 53,14 13,40 3,54 6,19 10,88 20,61 

Ah 12-17 0,61 77,56 6,34 2,09 3,84 9,57 15,50 

C 65-70 0,90 91,61 2,13 0,56 0,44 4,36 5,36 

C 105-110 1,60 93,26 0,81 0,07 0,29 3,96 4,32 

 
Diemžēl nav iespējams precīzi noteikt, ciktāl tagadējais parauglaukums sakrīt ar to 

platību, uz kuru attiecināms 1932. gada apraksts. Pieļaujot, ka sakritība ir pietiekami liela, 
varētu secināt, ka ģeotops kļuvis sausāks – tagad tajā vairs nav saskatīts donis un ir samazinājies 
grīšļu īpatsvars, bez tam koku stāvā nav arī melnalkšņa. Savukārt zeltnātrītes un mugurenes 
klātbūtne ievērojamā daudzumā varētu norādīt uz zināmu augsnes trofiskuma pakāpes 
pieaugumu.  

Pašas augsnes īpašības gan šajā ziņā grūti salīdzināmas, jo 2002. gada apraksts nav 
papildināts ar augšņu analīzēm. Acīmredzams gan ir tas, ka rakumi izdarīti vietās, kas nav gluži 
vienādas pēc augsnes mehāniskā sastāva un 1932. gadā aprakstītajā profilā varētu būt spēcīgāka 
divdaļīgā cilmieža ietekme uz ūdens apriti. Savukārt, mūsu aprakstītais profils, spriežot pēc 
nelielajiem augšējo horizontu biezumiem, liekas, bijis pakļauts denudācijai. Tomēr būtiskas 
atšķirības augsnes tipā un augsnes veidā nav saskatāmas.  

Kopumā V.Eiches un K.Kiršteina aprakstītais augsnes profils (tā laika terminos un 
apzīmējumos) ir šāds: 

A0 – (0-2 cm): brūni-melns jēlhumuss; 
A1 – (2-30 cm): tumši-brūna trūdaina mālaina smilts (< 0,02 mm – 16,2 %, pH – 4,9; 

hidrolitiskais skābums – 40,6∗; humuss – 1,9 %);  
A2 – (30-52 cm): dzelteni-pelēka mālaina smilts (< 0,02 mm – 15,0 %); pH – 4,9, 

hidrolitiskais skābums – 19,8, humuss – 0,5 %; 
B – (52-80 cm): sarkani-brūns grantains smilšains māls (< 0,02 mm – 19,5 %); pH – 5,3; 

hidrolitiskais skābums – 17,4, humus – 0,3 %;  

                                                           
∗ Šeit un pārējos horizontos hidrolītiskais skābums – n/10 NaOH cm³ uz 100 g augsnes; pH noteikts ūdens 
izvilkumā. 
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B-C – (> 80 cm): brūni-sarkans viegls māls (< 0,02 mm – 37,3 %), pH 6,4, hidrolitiskais 
skābums – 8,4, humusa 0,1 %, smalkzeme: 0,2-0,02 mm – 50,9 %. 

 
2002. gada apraksts: 
Olf – (1-0 cm): pērnā gada lapas, zāļu stiebri; 
Ah – (0-3 cm): tumšpelēka irdena mālsmilts;  
Ah/E/B – (3-17 cm): gaiši pelēkbrūna mālsmilts, vidēji blīva;  
Bs – (17-26 cm): gaiši dzeltenbrūna, pelēcīgas nokrāsas mālsmilts, vidēji blīva;  
B/C – (26-58 cm): rūsgani brūns smags smilšmāls, ļoti blīvs.  
 
4a. parauglaukums (14/08/2002) dod priekšstatu par bioģeocenozi ar skābardi ļoti 

akmeņaina bagātā vēra ģeotopā transeluviālā novietojumā uz ielejas nogāzes. Te skābardis ar 
nelielu liepas līdzdalību (8Sk2L + B + Kļ) veido gandrīz noslēgtu (0,8) 12-15 m augstu 
apakšštāvu zem skraja (0,4) egles un bērza virsstāva (25 m), kurā skābardis iesniedzas tikai 
nelielā daudzumā (4E4B2Sk ats.L). Paaugu (slēgums 0,2) tomēr veido galvenokārt egles 
(1-3 m) puduri, liepa un skābardis (3-4 m) tajā ir retāki. Tostarp zemajā paaugā gan visbiežāk 
redzams skābardis, retāk – liepa un kļava. Pamežā ir atsevišķas augstas lazdas un pīlādži, bet 
lakstaugu segā (projektīvais segums 45 %) – Galeobdolon luteum, Oxalis acetosella, 

Maianthemum bifolium, Stellaria holostea, S. nemorium, Galium odoratum. Sūnas – 
Rhytiadelphys triquetus, R. squarrosus – veido tikai izklaidus plankumus.  

Augsne, kaut arī visus tās horizontus no 9 cm dziļuma ap 30 % no apjoma apņem akmeņi, 
gan ģenētiskā profila ziņā, kā arī pēc morfoloģiskajām pazīmēm līdzīga citās bioģeocenozēs 
aprakstītajām: 

Olf – (5-0 cm): pērnā gada lapas, zāļu stiebri, pakāpeniski pāriet minerālaugsnē; 
Ah – (0-9 cm): gaiši pelēkbrūna, putekļaina, irdena mālsmilts;  
B 1 – (9-21 cm): dzeltenbrūna ar pelēku nokrāsu mālsmilts, vidēji blīva;  
B 2 – (21-34 cm): dzeltenbrūna mālsmilts ar nelieliem tumšpelēkiem plankumiem, ļoti 

blīva; 
Bg/C – (34-57 cm): zaļgani pelēks / rūsgani brūna, vietām ar gaišdzelteniem plankumiem, 

smags smilšmāls, vēl blīvāks nekā iepriekšējais horizonts. 
 

Savulaik K.Kiršteins un V.Eiche atzina, ka mežaudzes, kurās sastopams skābardis, pēc to 
sastāva būtu iekļaujamas gāršas tipā, bet pēc augsnes īpašībām tās tuvākas eglājam (tagadējos 
terminos – vērim), tāpēc vispareizāk būtu šīs audzes likt vidū starp abiem nosauktajiem tipiem. 
Ka tas tiešām tā ir, apliecina arī aplūkotie, kā arī citi mūsu pētījuma gaitā izdarītie 
parauglaukumu apraksti Luknas modeļareālā. Darbā tekstā un attēlos šis “starptips” ir apzīmēts 
ar nosaukumu bagātais vēris. Turklāt tas, kas apzīmēts ar vārdu bagātais, uzskatāms ne vien par 
augsnes cilmieža un citu nedzīvās dabas faktoru ietekmes izpausmi ģeotopā, bet lielākā vai 
mazākā mērā arī par dzīvo būtņu darbības veidotu relatīvi noturīgu ģeotopa īpašību. Izsakoties 
konkrētāk, šajā gadījumā tiek pieļauts, ka bagātajam vērim raksturīgais samērā biezais 
akumulācijas horizonts augsnē vismaz nelielā mērā varētu būt skaidrojams arī ar skābarža un 
citu lapu koku sugu ilgstošu līdzdalību bioģeocenožu veidošanā un attīstībā.  

 
Sventājas modeļareāls 
Katēna 
Arī šis modeļareāls atrodas pamatmorēnas līdzenumā, taču katēna šeit ir pilnīgi atšķirīga 

no Luknas mežā aprakstītās. Autonomais novietojums te ir ne vien labi drenēts, bet pat pakļauts 
augsnes noskalošanai, kura saskatāma arī tranzītnovietojuma – samērā stāvās un garās nogāzes, 
augšējā un vidus daļā. Savukārt nogāzes lejas un vidus daļā ir koluviāls novietojums, tomēr arī 
te pārsvarā ir nevis akumulācijas, bet gan tranzīta procesi (8. attēls).  

Tas pats sakāms par Sventājas upes palieni, caur kuru plūst lielas ūdens (gan virszemes, 
gan pazemes) masas, nesdamas sev līdzi, bet daļēji arī atstādamas ielejas gultnē, lielu daudzumu 
no plašas apkārtnes izskalotu vielu (tajā skaitā augu barības elementu). Turklāt palienē, īpaši tās 
augstākajās daļās, augsnes ir labi drenētas – to sekmē pietiekami lielais upes kritums, cilmieža 
vieglais mehāniskais sastāvs un atteku (kā ūdens noteces sistēmas) izkārtojums palienē. 
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Tādējādi lielai daļai palienes piemīt sausieņu īpašības, bet hidromorfas platības ir nelielas – tās 
lokalizējas upes agrākajā gultnē, kur vēl ir aizaugošas vecupes un lāmas, kā arī citos 
pazeminājumos.  

Tikpat atšķirīgs no Luknas modeļareāla ir arī zemes lietojuma un seguma veids. Pašlaik 
zemes apsaimniekojuma ainavā matricu veido atmatu zālāji, tos papildina aramzemju, viensētu, 
sēto un kultivēto zālāju un mežu puduru plankumi. Sventājas ielejā nelielas mežaudzes mijas ar 
slapjiem zālājiem un krūmājiem. Līdz pat 90. gadu sākumam, padomju laika “kolektīvās 
saimniecības” sabrukuma laikam, paliene modeļareāla robežās tika izmantota ganībām 
(galvenokārt zirgu). Zemes īpašuma un ekonomiskās situācijas maiņa ir veicinājusi palienes 
aizaugšanu ar krūmiem un kokiem, kaut gan tālāk uz austrumiem palienes zālāji (tostarp arī 
mitrzemes) joprojām tiek intensīvi izmantotas liellopu ganībām. Meža puduros nav saskatāmi 
acīmredzami lopu ganīšanas vai citu cilvēka saimnieciskās darbības izraisīti traucējumi, lai gan 
Laipenieku mājās ganības sniedzas līdz pat meža robežai augstajā un vidējā palienē.  

Ģeotops katēnas īsajā autonomajā posmā un transdenudatīvajā novietojumā klasificējams 
kā vēris. Pašlaik tajā zeme tiek izmantota kā zālājs ganībām un pļaušanai. Augsnes cilmiezis 
šeit, līdzīgi kā Luknā, ir divdaļīgs (mālsmilts uz vidēji akmeņaina, blīvas sakārtas smilšmāla), 
bet augāju veido atmatas zālāju sugas – kamolzāle, timotiņš, pelašķis u.c. Uz vieglāka cilmieža 
(akmeņaina mālsmilts) stāvākajā nogāzes daļā ar ierobežotām izmantošanas iespējām izdalāms 
bagātā vēra ģeotops ar suņuburkšķu, zirgāboliņa un tīruma tīteņu aizņemtām zālāju platībām, 
kuras netiek izmantotas. 

Transkoluviālā novietojumā ir damakšņa ģeotops. Šeit iestādīts priežu meža puduris, tajā 
parādījusies ozolu paauga, taču zemsegā ieviesušies virši. Augsnes profilā vērojami visai 
intensīvi ieskalošanās procesi (izveidojies rūszemes slānis iluviālajā horizontā, vietām tas pat 
sacementējies).  

Katēna lejasgalā izšķirami trīs tranzītheteronomu palienes novietojumu veidi – eluviāls, 
eluviāli aluviāls un superakvāls. Visos trijos novietojumos noteicošā loma ir gruntsūdeņu un 
palu ūdeņu iedarbībai uz bioģeocenozēm. Tomēr visspēcīgāk šī iedarbība izpaužas 
superakvālajos novietojumos – gar attekām un vecupēm, kā arī citos reljefa pazeminājumos, kur 
gruntsūdens līmenis visu gadu tuvs augsnes virskārtai un katru gadu ieplūst palu ūdeņu 
straumes. Augstākos aluviālos novietojumos gar upes gultni, kā arī gar dziļākajām agrāko 
gultņu atliekām bioģeocenozes applūst tikai uz īsu laiku un arī gruntsūdeņi ievērojamu gada 
daļu, galvenokārt vasarā, atrodas dziļāk par augsnes apakšējo robežu, tā ka virskārtā var 
izvērsties augsnes izskalošanas procesi; šāda veida novietojumi uzskatāmi par eluviāli 

aluviāliem. Savukārt palienes daļas, kur tiklab applūšana, kā gruntsūdeņu iedarbība ir vēl 
īslaicīgāka un vājāka līdz ar to noteicošā loma paliek izskalošanas procesiem, katēnas attēlā 
apzīmētas ar nosaukumu tranzīta/heteronomi eluviāli novietojumi.  

Visu triju veidu novietojumos izveidojušies augstas trofiskuma pakāpes ģeotopi 
(9. attēls). Visaugstākā tā ir superakvālajos novietojumos. Tajos dominē liekņa, taču lielā ūdens 
daudzuma un dinamisko erozijas/akumulācijas procesu ietekmē šīs bioģeocenozes ir ļoti 
neviendabīgas un daudzējādā ziņā nav raksturīgas liekņas tipam; tās sastāv no lakstaugu 
(vīgriežu, zirdzeņu, madaru – sausākās vietās un meža meldru, ciņu grīšļa – slapjākajās 
mikroieplakās) plankumiem un kārklu, bērzu un apšu puduriem. Eluviālā palienes novietojumā 
ģeotopam ir gāršas īpašības. Te uz saistīgas aluviālas smilts izveidojušās bagātas ozola, bērza 
un apses bioģeocenozes ar kreimeni un gārsu zālaugu stāvā un biezu humusa akumulācijas 
horizontu augsnē. 

Gāršas tipā iekļaujamas arī bioģeocenozes ar skābardi (10. attēls). Divas no tām (25. un 
28. parauglaukums) aplūkotas tālākajā izklāstā. Šīs ir eluviāli aluviālā novietojuma 
bioģeocenozes. Gar pašu Sventājas krastu dažus metrus platā joslā gan aug galvenokārt lieli 
zaraini ozoli, tomēr arī šeit skābardis tāpat kā osis, kļava un retumis liepa mēdz būt garāks un 
kuplāks nekā tālāk no upes.  
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Tāpat kā vecupes un attekas arī pārējā paliene ir neviendabīgākā un dinamiskākā ainavas 

daļa, jo tā pakļauta gan palu ūdeņu un upes meandrēšanas ietekmei, gan zemes lietojumveidu 
maiņām, gan citiem traucējumiem un ekoloģiskām sukcesijām (11. attēls). Skābardis aug tikai 
paaugstinātajās, sausajās palienes daļās – tomēr arī ne visās. Skābarža audzes izveidojušās 
galvenokārt “īsti” aluviālos paaugstinājumu novietojumos, kur vairāk pieplūst un nogulsnējas 
palu ūdeņu nesto duļķu un barības vielu, t.i. upes galvenās gultnes un aktīvāko atteku tuvumā. 
Iespējams, sava loma bijusi vēl tam, ka šeit erozijas / akumulācijas procesu ietekmē biežāk un 
lielākās platībās rodas “tukši” plankumi, kuros var sākties mikrosukcesijas. Retāk un mazāk 
applūstošajās palienes daļās, kur noteicošā loma ir eluviālajiem procesiem, skābardis nav 

8. attēls. Sventājas modeļareāla šķērsprofils. 
Novietojums katēnā: A – autonoms, T/H – transheteronoms; el – eluviāls, den – denudatīvs, kol – 
koluviāls, al – eluviāli aluviāls, spA – superakvāls, sbA – subakvāls.  
Augu sabiedrība: a – kamolzāle-baltais āboliņš-timotiņš; b – suņuburkšķis-tīrumu tītenis-zirgāboliņš; 
c – priede-skarene; d – skarene-virsis; e – bērzs-ozols-apse-kreimene; f – kārkls-vīgrieze-zirdzene; g – 
bērzs-baltalksnis; h – meža meldrs (gar atteku); i – skābardis-ozols-kreimene-gārsa; j – osis-ozols-
kļava-kreimene; k – skābardis-ozols-liepa-kreimene; l – ozols-skābardis-kreimene. 
Ģeotops (mežu augšanas apstākļu tipu terminos): Dm – damaksnis; Vr – vēris; Vr (bag.) – bagātais 
vēris; Gr – gārša; Lk – liekņa. 
Zemes lietojumveids: 1 – sētais un kultivētais zālājs, izmantots pļaušanai un ganībām; 2 – neizmantots 
zālājs (zemē ar ierobežotām izmantošanas iespējām); 3 – stādīts mežs; 4 – neizmantots zālājs; 5 – 
neapsaimniekots mežs; 6 – aizaugoši vecupes krūmāji un zālāji; 7 – upe. 

Figure 8. Cross-section of the Sventaja’s model area. 
Position in catena. A – autonomous, T/H – transit-heteronomous; el – eluvial, den – denudative, kol – 
coluvial, al – eluvial-alluvial, spA – super-aqual, sbA – sub-aqual. 
Plant community. a – Dactylis glomerata-Trifolium repens-Phleum pratense; b – Anthriscus 

sylvestris-Convolvulus arvensis-Trifolium medium; c – Pinus sylvestris-Poa sp.; d – Poa sp.-Calluna 

vulgaris; e – Betula pendula-Quercus robur-Populus tremula-Convallaria majalis; f – Salix sp.-

Filipendula ulmaria-Angelica sylvestris; g – Betula pendula-Alnus incana; h – Scirpus sylvaticus 

(along backwaters); i – Carpinus betulus-Quercus robur-Convallaria majalis; j – Fraxinus excelsior-

Quercus robur-Acer platanoides-Convallaria majalis; k - Carpinus betulus-Quercus robur-Tilia 

cordata-Convallaria majalis; l - Quercus robur-Carpinus betulus-Convallaria majalis. 
Geotopes (in terms of Latvia’s forest habitat types): Dry soil habitats: Dm – Hylocomiosa; Vr – 
Oxalidosa; Vr (bag.) – Oxalidoso-Aegopodiosa; Gr – Aegopodiosa; Wet peat soil habitat: Lk – 
Filipendulosa. 

Land use. 1 – seeded and cultivated grassland, used for pasture and hay; 2 – unmanaged grassland (in 
area with limited land use potential); 3 – planted forest; 4 – unmanaged grassland; 5 – unmanaged 
forest; 6 – overgrown ox-bow lakes (scrubs and grasses); 7 – river. 
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atrasts – tāpat kā vecupju un atteku pazeminājumos, kur tas nevar augt pastāvīgi augstā 
gruntsūdeņu līmeņa dēļ (sk. 9. attēlu).  

 

 
 

9. attēls. Ģeotopi Sventājas modeļareālā (Latvijas mežu augšanas apstākļu tipu terminos): 1 – gārša;  
2 – bagātais vēris; 3 – vēris; 4 – damaksnis; 5 – slapjais vēris; 6 – liekņa. 

Figure 9. Geotopes in the Sventaja’s model area – in the terms of Latvia’s forest habitat types. Dry mineral 
soil habitats: 1 – Aegopodiosa; 2 – Oxalidoso-Aegopodiosa; 3 – Oxalidosa; 4 – Hylocomiosa. Wet 
mineral soil habitat: 5 – Myrtilloso-polytrichosa; Wet peat soil habitat: 6 – Filipendulosa. 

 
Paaugas sastāvā skābardis izplatīts plašāk nekā koku stāvā (sk. 10. attēlu), turklāt meža 

pioniersugu (bērzu un baltalkšņu) veidotos puduros tas sastopams pat lielākā skaitā nekā ozols, 
osis, kļava vai liepa. Atklātās meža laucēs ir galvenokārt ozola paauga. Bet ar egli Sventājas 
palienē skābardim nenākas saskarties – modeļareāla robežās ir atrasts tikai viens 3 m augsts 
mazspējīgs egles eksemplārs jauktā bērzu, ozolu un apšu audzē.  

 
Bioģeocenožu apraksti 
Tātad Sventājas palienē, tāpat kā ārpus ielejas Luknas mežā, skābardis atrasts tikai 

pietiekami labi drenētos novietojumos – taču galvenokārt ūdensteču tuvumā. Viena no skābarža 
veidotām bioģeocenozēm aprakstīta 25. parauglaukumā (6/07/2001). Apraksts veikts aptuveni 
40 x 70 m lielā upes ielokā ar retu (vainagu slēgums 0,4-0,6) parkveida mežu, kurā koku grupas 
mijas ar krūmu puduriem, bet upes līča galotnē ir neliels klajumiņš ar pāris ievas un segliņa 
krūmiem un dažiem aplūzušiem nokaltušu koku stumbriem. Kokaudze sastāv no ozoliem (28 m) 
un skābaržiem (18-25 m augstiem). Ļoti nevienāda augstuma (0,5-8 m) paaugā sastopams osis, 
kļava un skābardis. Atsevišķu stāvu (0,4) veido izklaidus augošas 15-17 m augstas ievas. 
Krūmu stāvā (1-8 m) aug lazda, ieva, Eiropas segliņš (līdz 1 m). Lakstaugu stāvā (projektīvais 
segums 90 %) liela loma ir dažādām graudzālēm, kas izvietojas no kokiem un krūmiem mazliet 
brīvākās vietās, bet biežākās sugas ir Convallaria majalis, Polygonatum multiflorum, Rubus 

saxatilis, Geum rivale, Aegopodium podagraria, Vicia sepium; sūnu sega ļoti fragmentāra. 
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10. attēls. Skābardis Sventājas modeļareāla mežaudzēs: 1 – kondominants; 2 – sastopams reti (galvenokārt 

kokaudzes II stāvā vai/un paaugā); 3 – sastopami atsevišķi pieauguši eksemplāri;  
4 – nav sastopams; 5 – bioģeocenožu josla ar parastā ozola dominanci. 

Figure 10. Hornbeam in the stands of Sventaja’s model area: 1 – codominant; 2 – rare occurrence (mainly in 
tree lower layers or/and young tree layer); 3 – occurrence of several mature exemplars;  
4 – is lacking; 5 – area of biogeoceonosis with penduculate oak dominance. 

 
 

 
11. attēls.  Skābarža bioģeocenoze attekas ielokā Sventājas modeļarālā 
Figure 11.  The hornbeam biogeoceonosis surrounded by armlet in the model area of Sventaja 
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Augsnes rakums izdarīts aptuveni 5 m no krasta, starp lieliem skābaržiem. Zem pavisam 

plānas vēl nesadalījušos pērnā gada lapu virskārtas līdz 17 cm dziļumam ir tumšpelēks 
mālsmiltī veidots sakņu caurausts humusa horizonts. Trūdvielu klātbūtne samanāma vēl visā 
brūnganpelēkajā slānī līdz 83 cm, tikai mālsmilti 52 cm dziļumā nomaina putekļaina smilts, bet 
dziļāk par 83 cm (līdz 106 cm) ir dzelteni rūsgana smalka smilts.  

28. parauglaukuma apraksts (14/09/2001), izdarīts ārpus piekrastes ozolu joslas līdzenā 
laukumā ar vairākiem lēzeniem ieliekumiem starp kādreizējo upes atteku paliekām. Koku stāvā 
(vainagu slēgumu 0,7; sastāvs – 8Sk2Oz) skābardis gan dominē pēc masas, bet augstuma ziņā 
(18-20 m) atpaliek no ozola (vismaz 25 m augsts). Augstāko (1-6 m) paaugas daļu veido 
galvenokārt liepa (7L2Sk1Kļ ats. Os), bet zemajā – galvenā suga ir skābardis (9/10 no kopējā 
daudzuma) ar nelielu ozola (1/10) piejaukumu.  

Pamežs nav biezs (20 %), tas sastāv no ievas un pīlādža, sastopams arī pabērzs, jāņoga un 
lazda. Zālaugu sega (65 %) visumā viendabīga, galvenās sugas ir Convallaria majalis, 

Polygonatum multiflorum, Viola sp., Chrysosplenium alternifolium, Rubus saxatilis, Geum 

rivale, Aegopodium podagraria un Vicia sepium, retāk Urtica dioica, Athriscus sylvestris, 

Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Fragaria vesca, Equisetum pratense, Melandrium 

rubrum. Sūnas veido tikai atsevišķus plankumus.  
Augsnes profils šeit ļoti līdzīgs iepriekš aplūkotajam (25. parauglaukums): augsnes 

virskārtā pērnā gada vāji sadalījušās lapas un zāļu stiebri; līdz 19 cm dziļumam – mālsmilts 
humusa horizonts, augšdaļā tumšpelēks, apakšējā iebrūni pelēks; no 19 līdz 56 cm ir brūni 
pelēka nedaudz putekļaina smilts, to diezgan krasi nomaina gaišs dzeltenīgi pelēkas smalkas 
putekļainas smilts slānis (56-82 cm), kas pakāpeniski pāriet rūsganu plankumu izraibinātā 
smalkā smilti (82-105 cm).  

Augsnes reakcija visā profila dziļumā tuva neitrālai, tai ir augsts piesātinājums ar bāzēm. 
Savukārt cilmiezis te ir kārtains augsnes procesos vēl maz pārveidots alūvijs, virskārtā ir augsts 
duļķu saturs, dziļāk tas pakāpeniski samazinās. Tādējādi augsnes ziņā palienes bioģeocenoze 
krasi atšķiras no tām, kas sastopamas ārpus ielejas Luknas mežā, un tas izskaidrojams vispirms 
ar pilnīgi atšķirīgo novietojumu katēnā. Līdzība ir tikai nedzīvās zemsegas ziņā – abos 
gadījumos tā ir skāba un arī piesātinājums ar bāzēm nav augsts, un šīs īpašības, domājams, ir 
daļēji paša skābarža īpatnību nosacītas.  

 
Noslēgums  
Pētījuma rezultāti norāda, ka skābarža bioģeocenozes uz tā izplatības ziemeļu robežas 

Latvijā nav vienādas zonālo kritēriju ziņā.  
Luknas modeļareālā tās gan pēc augu sabiedrību, gan augsnes īpašībām klasificējamas kā 

pārejas gradācija starp boreālā un nemorālā tipa bioģeocenozēm un apzīmējamas ar nosaukumu 
boreonemorālās bioģeocenozes. Šajā ziņā tās radniecīgas Belovežas meža parauglaukumos 
aprakstītajām, kuras atrodas uz boreonemorālās starpzonas dienvidu robežas. Protams, 
salīdzinājumā ar Luknas meža bioģeocenozēm, šīs ir ievērojami tuvākas nemorālajam tipam un 
krietni atšķirīgākas no boreālā tipa (sk. 1. tabulu).  

Tomēr pēc zonālajām īpašībām Luknas audzes vēl vairāk atšķiras no tikai 10 km attālās 
Sventājas skābarža audzes, kura būtībā klasificējama kā nemorālā tipa bioģeocenožu grupa. Šeit 
koku stāvu veido gandrīz vienīgi platlapju sugas, augsne ir visumā atbilstoša to ekoloģiskajām 
prasībām, kaut arī nav nemorālajai zonai raksturīgā brūnzeme.  

Tik liels kontrasts nelielā attālumā daļēji izskaidrojams ar to, Luknas un Sventājas audzes 
ir gandrīz pretstati pēc novietojuma ainavā. Pirmā atrodas autonomos / tranzīta novietojumos 
(reljefa paaugstinājumos, gar ielejas nogāzi un to šķērsojošām gravām), no kuriem līdz ar ūdens 
noteci aizplūst daļa augsnes barības elementu), bet otra – heteronomā novietojumā (upes 
palienē), kur ar ūdeņiem lielā daudzumā pieplūst arī papildus barības elementi, izskaloti un 
savākti no ļoti plašas apkārtnes. 

Abas audzes, būdamas ļoti dažādas makroģeogrāfiskā skatījumā, kā arī pēc novietojuma 
ainavu katēnās, tomēr pieder diezgan līdzīgiem Latvijas meža tipiem, kuri tiek noteikti, ņemot 
par pamatu ekoloģisko saikni starp edafiskajiem faktoriem (galvenokārt augsnes bagātību ar 
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barības elementiem un mitruma režīmu), no vienas puses, un mežaudzes sastāvu un 
produktivitāti – no otras.  

Meža tipoloģijas terminos Luknas boreonemorālās bioģeocenozes ar skābardi 
klasificējamas kā vēra un gāršas starptips un apzīmējamas ar nosaukumu bagātais vēris. 

Skābardis šajās bioģeocenozēs ir galvenokārt otrā stāva suga egļu-lapu koku audzēs uz 
bezkarbonātiskiem mālsmilts vai smilšmāla augsnes cilmiežiem novietojumos ar pietiekami 
labu noteci, ūdenim iesūcoties dziļumā un aizplūstot pa augsnes virskārtu (eluviāla tipa 
autonomos un tranzīta novietojumos). Augsnēm raksturīgs biezs humusa akumulācijas 
horizonts, bet skāba reakcija un zems piesātinājums ar bāzēm – īpaši pārejas horizontos starp 
profila eluviālo un iluviālo daļu, kā arī stagnogleja pazīmes. Organiskajā virskārtā (nedzīvajā 
zemsegā) augsnes reakcija ir mazāk skāba un piesātinājums ar bāzēm lielāks. Skābarža 
daudzumu šajās bioģeocenozēs ierobežo egle, kas tomēr to no kokaudzēm pilnībā nav 
izspiedusi, un jaunākā laikā dažos gadījumos pieļāvusi pat skābarža līdzdalības pieaugumu.  

Nemorālā tipa bioģeocenozēs, kas pēdējo gadu desmitu laikā izaugušas Sventājas upes 
palienē, skābardis kopā ar ozolu veido arī kokaudzes virsējo stāvu, ir vitālāks un sastopams 
ievērojami lielākā daudzumā nekā tas vērojams boreonemorālā tipa bioģeocenozēs. Egles šajās 
bioģeocenozēs nav. Augsnes veidojušās smilšainā alūvijā ar nelielu duļķu frakcijas saturu tikai 
tās augškārtā. Nedzīvā zemsega te gandrīz tāda pati kā Luknas bioģeocenozēs, taču 
minerālaugsnes reakcija visā profilā tuva neitrālai un piesātinājums ar bāzēm augsts. Lai gan šīs 
bioģeocenozes atrodas periodiski paaugstināta gruntsūdens un palu ūdeņu ietekmē, to ģeotops 
(mežu augšanas apstākļu tipu terminos) uzskatāms par gāršas tipa sausieni.  

Nobeidzot aplūkojamo izpētes datu interpretāciju no bioģeocenožu klasifikācijas 
viedokļa, vēl jāpiebilst, ka nebūt ne visās augtenēs, kas modeļareālos skābardim piemērotas 
trofiskuma un hidromorfisma pakāpes ziņā, tas ir atrasts. Acīmredzot tas skaidrojams ar vismaz 
diviem faktoriem: (1) jau aplūkotajiem un vēl citiem skābarža attīstības un izplatības 
traucējumiem; (2) tā iespējamo mazspēju (nepietiekamo bioloģisko potenciālu) nelielā “salā” 
ziemeļos no tā vienlaidus izplatības areāla. Tomēr nekas arī neliecina, ka pašlaik skābardis 
savas ziemeļu robežas ainavā Latvijā ietu mazumā. Pietiekami augstā skābarža vitalitāte 
aplūkotajās palienes gāršas un – mazākā mērā – bagātā vēra bioģeocenozēs apliecina, ka šodien 
skābarža loma meža bioģeocenozēs drīzāk pieaug nekā samazinās.  

 
Summary 
The European hornbeam (Carpinus betulus L.) is a very rare tree species in Latvia; 

therefore, it has been declared a national protected species but the stands with hornbeam are 
protected biotopes. The sites with the hornbeam arise as small islands outside its principal 
distribution area and are encountered specifically along the border with Lithuania in Southwest 
Kurzeme (Figure 1). 

In the summers of 2001 and 2002 the authors had carried out a landscape ecological 
survey in two model areas at the scale 1:10000 (Figures 5-6 & 8-10). One of them lies near 
Lukna (1.1 km²; 56°14’N and 21°24’E), the other along the Sventāja River (0.75 km²; 56°09’N 
and 21°17’E). This research has been done with three objectives: 

(1) to perceive more closely the role of hornbeam into the geographical landscape of its 
northern distribution limit in Latvia – studying the place of the hornbeam in the forest 
stands, its distribution into various geotopes (forest habitat types) and positions in local 
catena, as well as the influence of human actions; 

(2) to estimate how the edaphic and climatic factors correspond to the hornbeam’s ecological 
requirements; 

(3) to regard more thoroughly the nature of this species and its distribution area in the context 
of Europe’s and Latvia’s geography. 

European hornbeam is one of the species that forms mixed deciduous forests. Its 
distribution area comprises mostly western and middle parts of the nemoral zone and almost all 
of the submediterranean zone as well as reaches into the boreo-nemoral ecotone (Figures 2 & 3). 
As for the hornbeam’s ecological requirements, the more favourable are the suboceanic and 
subcontinental regions of nemoral zone. Nevertheless the hornbeam has the role of a 
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codominant species of mixed deciduous forests mainly in the transitional region between a 
maritime air masses dependant area (“Europe’s peninsula”) and the inner continental territory: 
in the former the prevailing role belongs to beech (Fagus sylvatica) and oaks (Quercus robur, 

Q.petraea); in the latter the nemoral type forests are made up by species with a broader 
distribution limits (mostly Quercus robur). 

This transitional region is located on the Europe’s submeridional axis, which traverses the 
continent from the east coast of the Baltic Sea to the Black Sea next to the mouth of the Danube. 
In its physico-geographical aspect, it is particularly significant in at least three ways: 

(1) the boreo-nemoral ecotone (transitional link between nemoral and boreal zones) reaches 
its greatest width here; 

(2) a considerable part of the Europe’s submeridional axe southern sector can be regarded as 
a conditional boundary between nemoral zone and forest steppe; 

(3) it is the borderline between two distinctive natural zone systems. 

However, the hornbeam’s area toward the north (to approximately 57° N) spreads further 
at the western side of submeridional axis, i.e., in Scandinavia – on the border between 
suboceanic and subcontinental climatic regions. Here, as well as on the other side of the Baltic 
Sea, it reaches into boreonemoral ecotone. The northern edge of hornbeam in Latvia lies almost 
at the same longitude as in Scandinavia, although its distance from the southern boundary of 
boreonemoral ecotone is approximately 250 km, while in Scandinavia it is less than 50 km. In 
that respect the landscapes of Sventāja and Lukna might properly have more northern (boreal) 
characteristics than its analogues in Scandinavia. 

It is likely that along the hornbeam’s northern and northwestern boundary the most 
dominant climatic factor that might limit its further spread is the lack of warmth in summers. In 
Latvia’s case the length of vegetation period (>5°C, from April 16 to October 29 – 195 days) 
and the duration of active temperatures period (>10°C, from May 12 to September 29 – 
139 days) are close to the lower numerical values of these indicators in the European hornbeam 
distribution area (Table 2). 

On the other hand, winter cold might not be the limiting ecological factor that determines 
the northern edge of the hornbeam along the Baltic Sea eastern coastline. In the researched 
landscapes hornbeam is not dependant on the substantially greater influence of a winter freeze, 
compared with Scandinavia or even the nemoral zone at the Europe’s submeridional axis, where 
a notable inclusion of the hornbeam in natural forest stands can be observed. Less injury 
through frost in small forest patches is observed in Byelorussia, which lies further to the east, 
where in the hornbeam’s distribution area the period of winter freeze is longer by one month 
and the winter cold is more rigorous [Юркевич, Тютюнов 1985]. 

The total precipitation (717 mm/year) corresponds rather to the mean than the highest or 
lowest numerical values in the hornbeam’s area of distribution. On the other hand, one might 
have to consider the significant irregularity of seasonal precipitation: maximum at the end of 
summer (86 mm in August); increased precipitation in autumn and winter, which is 
characteristic of the maritime climate (64 % of the annual amount from July to December); 
minimum at the end of winter (33 mm in March). 

In both model areas the biogeocenoses with the inclusion of the hornbeam form “patches” 
or short intermittent “corridors” in the “matrix” of forests composed of other tree species or 
agricultural lands. These stands are the remains of formerly more widespread hornbeam forests 
that 130 years ago covered approximately 750 hectares in Southwest Kurzeme. The sharp 
enlargement of agricultural lands and increased forest utilization, as well as coniferous forest 
development for profit, led to a decrease in hornbeam forest. However in the natural stands, too, 
the presence of hornbeam had decreased due to the ecological competition with spruce. As a 
consequence in 1920 hornbeam stands covered only 130 hectares [Kiršteins, Eiche 1933], and 
nowadays the total area is estimated at approximately 50 hectares (Figure 4).  

In the Lukna’s model area hornbeam grows on the wavy ground moraine plain mainly in 
the spruce (Picea abies) and secondary birch (Betula pendula) stands in the lower tree strata 
accompanied by lime (Tilia cordata) as well as some other species; however, it also forms 
mixed stands with spruce, lime and maple in the upper tree layer (Figure 5). The sapling and 
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young tree layer in such biogeoceonoses is composed of hornbeam as much as of lime and 
spruce. The biogeoceonoses where hornbeam codominates lie along the valley slope or along its 
crossing ravines, but on the insufficiently drained positions and drainage-divide locations the 
hornbeam is lacking (Figure 6). From the described 38 biogeoceonoses, more like the zonal 
climax, might be: 

- lime-hornbeam forest with scattered spruce and aspen trees and rarely hornbeam in the 
regrowth and Stellaria holostea, S. nemorium, Galeobdolon luteum, Galium odoratum, Oxalis 

acetosella in the ground layer (relevé 1a); 
- hornbeam’s forest with spruce at the lower tree strata, lime, hornbeam and spruce 

regrowth and Galeobdolon luteum, Oxalis acetosella, Stellaria holostea, Galium odoratum in 
the ground layer (relevé 3 & Figure 7). 

Although these biogeoceonoses are protected, some forest-purifying work has been done 
to facilitate the hornbeam’s predominance over other tree species (mainly in the relevé 1a). In 
the phytosociological aspect these biogeoceonoses are classified as the communities belonging 
to association Tilio-Carpinetum, subassociation typicum [Laiviņš 1991]. The soils are formed on 
bipartite uncalcareous parent material (loamy sand on boulder loam), possessing highly active 
acidity and a low base saturation percentage, as well as some podzolation features in their 
morphological profile; on the other hand, the podzolized layer is not clearly present (Tables 3 & 
4). Such characteristics are more like the subassociation calamogrostetosum or even like the 
soils of coniferous forests [Kwiatkowski, Pedrotti 1994]; yet, increased calcium cation content 
in the litter layer and a particularly well developed humus layer might be explained by the 
deciduous tree (including hornbeam) stands influence on the soils. In the terms of zonal 
classification, these biogeoceonoses might be called boreo-nemoral.  

To the contrary, in the model area of Sventāja, hornbeam is present in the river valley 
(Figure 8 & 10). Yet it grows on the flood plain’s flaky alluvial deposits (loamy sand in upper 
parts and sand below), forming remarkably species-richer mixed deciduous forest stands as in 
Lukna, not encountering the competition with spruce. A small hornbeam cluster used to grow 
here [Kiršteins, Eiche 1933], but nowadays biogeoceonoses close to edaphic sub-climax 
stadium with nemoral zone’s species prevalence had grown up. It is an oak-hornbeam forest that 
in the upper tree strata and young tree layer also includes lime, maple (Acer platanoides) and 
ash (Fraxinus excelsior). The shrub layer is composed of Padus avium, Sorbus aucuparia, as 
well as Corylus avellana, Ribes rubrum, Rhamnus cathartica and an existent wide diversity 
(Convallaria majalis, Polygonatum multiflorum, Chrysosplenium alternifolium, Aegopodium 

podograria, Urtica dioica, Filipendula ulmaria) in ground cover (Figure 11). Influenced by 
such rich vegetation as well as by additional nutrient supply precipitating from flood water, the 
soils possess not only high humus content but also neutral reaction and high basic saturation 
(Tables 3 & 4). In zonal terms, such biogeoceonoses refer to the nemoral type.  

Therefore heteronomous / transit position of the small river flood plain proves to be more 
favourable for the hornbeam than autonomous / transit locations on the ground moraine plain 
outside the valleys. However the hornbeam manages to compete with other species (including 
spruce) and influence the communities and soils under both conditions; it is presently a rather 
progressive than regressive species in its northern distribution boundary in Latvia. 
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Comparison of humic substances from Latvia  
depending on their origin 

Humusvielu īpašības saistībā ar to veidošanās apstākļiem Latvijā 
 

Māris Kļaviņš, Ineta Rozenbaha, Oļģerts Nikodemus, Judīte Dipāne 
 
1. Introduction 
Of importance in environmental processes are organic substances left after the decay of 

living organisms (refractory organic matter), consisting most immediately of humic substances. 
Humic substances are a general category of naturally occurring, biogenic, heterogeneous 
organic substances that can generally be characterised as being yellow to black in colour, having 
high molecular weight and being refractory. Humic substances can be divided into three 
fractions: a) humin is the part of humic substances that is not soluble in water at any pH; 
b) humic acid is the part of humic substances that is not soluble in water under acidic conditions 
(below pH 2), but becomes soluble at greater pH; c) fulvic acid is the part of humic substances 
that is soluble under all pH conditions [Thurman 1985]. Humic substances form most of the 
organic component of soil, peat and natural waters; they influence the process of formation of 
fossil fuels and play a major role in the global carbon geochemical cycle. About 60-85 % of the 
organic matter in soil consists of humic substances [Thurman 1985]; the concentration changes 
depending on the soil origin [Lu et al. 2000]. Interaction of humic substances with xenobiotics 
may modify the uptake and toxicity of these compounds and affect fate of pollutants in 
environment [Chefetz et al. 2000]. At the same time the soil and peat humic substances may be 
regarded as a valuable substance which may find manifold uses for a variety of purposes 
[Kļaviņš 1998]. Humic substances are therefore of great importance not only as processes in the 
environment, but also as a resource. 

Many question about the dependence of humic substances’ properties on their origins are 
still open. It has been shown that the structure and properties of soil humic matter differ among 
soil humic matter of different origins [Remaury et al. 1999; Barančikova et al. 1997]; however, 
considering the great variability of environmental processes, the actual relationship is far from 
being explained. Recently a lot of effort has been devoted to developing reference samples for 
humic matter, which might then represent basic categories of humic substances [Remaury et al. 
1999]. The aim of the present study is to describe the properties of humic substances isolated 
from different soils in Latvia, peat, aquatic humic substances and reference samples, in order to 
evaluate the impact of the environmental conditions on the basic properties of humic 
substances. 

 
2. Materials and methods 
Humic substances were isolated from the peat of Latvia, representing different peat types 

and the mechanisms in their formation. Soil samples from the uppermost layer were obtained 
from different sites in Latvia. Brown and podzolic soils were sampled in the Taurene district, 
anthrosols at an abandoned fuel station within the territory of Rīga, and hydromorphic soils in 
the territory of the Krustkalni Reserve. Peat samples were obtained as industrially produced peat 
from mines near Olaine, Lutriņi and Tūja. Water samples were obtained from Lake Burtnieks 
(eutrophic waters), Lake Mazais Baltezers (mesotrophic waters), Lake Čortogs (oligotrophic 
waters) and Lake Islienas (dystrophic waters); sediments from the Daugava were also used. The 
selected soils from Latvia represent the principal soil types. Humic acids were extracted and 
purified, using procedures recommended by the International Humic Substance Society 
[Kļaviņš 1998]. Humic and fulvic acids were isolated from the Latvian water samples by the 
Thurman and Malcolm method (1981). Three commercial humic acids (Aldrich Chemical 
Company, Arctech Inc. and IHSS) and fulvic acid after purification were used for comparison. 
The detailed isolation procedure and basic properties of these humic substances are described 
elsewhere [Kļaviņš et al. 1997; 1999].  
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3. Results and discussion 
Properties of different environments and thereby the properties of humic substances are 

influenced by geographical, geological, geochemical and many other processes; in these 
respects the situation in Latvia can be characterised as highly diverse. First to be considered are 
the possible impacts on geographical factors: the surface topography, morphology, climate. The 
surface geology of Latvia has been formed by Quaternary glacial and ancient sea sediments and 
also by recent exogenous processes. The most widely distributed parent soil materials are 
moraine loam and sands, which are resistant to weathering processes. More than half of Latvian 
soils are humic podsols with a comparatively high content of organic matter. At the same time a 
high variability of soil types is characteristic for Latvia. Concentrations of humic substances in 
surface waters can also be regarded as being high─on the one hand due to high productivity in 
surface waters due to eutrophication, but on the other hand due to substantial fluxes in organic 
materials from adjacent territories (soil and peat humic matter). The amounts and properties of 
humic substances in Latvia are substantially influenced by biota and human inputs. These last 
influences can substantially effect the properties of soil humic matter, both sedimentary and 
aquatic humic substances; therefore, the environment of Latvia can be characterised as highly 
diverse in respect to the production of organic substances, which may also substantially 
influence the properties and the structure of the humic substances produced. The runoff of 
humic substances from the territory of Latvia (Figure 1) can be considered to be a general 
indicator of the intensity in the production of humic substances. The highest influx of humic 
substances is from the basin of the Lielupe, indicating more intensive flows of humic 
substances; the intensity is possibly due to human impact. At the same time a high intensity can 
also be observed in territories dominated by wetlands in relatively small catchments. 

 
Figure 1.  Export of humic substances from river basins in Latvia 
1. attēls.  Humusvielu īpatnējā notece Latvijas upju baseinos 

 
The elemental composition of humic substances from the soils, water and peat of Latvia 

[Kļaviņš et al. 1997; 1999] is generally similar to that of humic substances presented in the 
literature [Barančikova et al. 1997; Remaury et al. 1999; Lu et al. 2000]; however, it differs 
from the composition of commercially available preparations, possibly isolated from coal and 
low rank lignite. 
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 -aquatic HA,  - aquatic FA,   -soil HA,   - soil FA. 

 
Figure 2.  Van Krevelen graphs of elemental and functional composition ratios for humic and fulvic acids 
2. attēls.  Humusvielu elementsastāva un funkcionālo grupu Van Krevelena grafiki 

 
Humic acids commonly have much higher carbon concentrations than fulvic acids, but at 

the same time oxygen, carboxyl group concentrations are higher in fulvic acids. To characterise 
elemental composition, atomic ratios (Van Krevelen graphs) are often used. H/C versus O/C 
ratios (Figure 2) reflect the relative percentage of aromaticity in structures of humic substances. 
Chemical processes influencing the formation of humic acids can be evaluated by the van 
Krevelen diagram. To the extent that most important processes influencing the structure of 
humic structures can be described as demethylation (removal of the CH3 group), dehydration 
and decarboxylation (removal of the COOH group), the same diagram (Figure 2) can also be 
used to study the humification process. Demethylation, dehydration and decarboxylation 
processes result in increased aromaticity and increased humification. Figure 2 shows that 
demethylation and dehydration processes dominate in the generation of humic acids. The 
aromaticity of peat humic acid and soil humic acid is highest. Lowest among the humic acids is 
the humification degree for humic acids from waters. The pattern of the fulvic acids’ positions 
in the van Krevelen graph is similar.  
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Concentrations of carboxyl groups and phenolic hydroxyl groups are lower in humic 
substances from soils (Table 1) than in humic substances from water. The most dominant 
functional groups in the structure of the aquatic humic structures are carboxyl and phenolic 
hydroxyl groups. The concentrations of carboxyl groups are higher in fulvic acids 
(~2 mmol·g 1), while the humic acids have more phenolic hydroxyl groups (1.0-1.5 mmol·g-1). 
In general, the concentrations of carboxyl groups correlate to the O/C ratio (Figure 2), thus 
indicating that the dominant portion of the oxygen in humic molecules is in the form of 
carboxyl groups. Nitrogen concentrations in the humic acids are ~1.5 times higher than in the 
fulvic acids.  

 
Table 1  

Characteristics of Humic Substances from Different Environments  
(Mean Values From 5 Samples) 

Atšķirīgas izcelsmes humusvielu raksturojums 

Humic substances C, % H, % N, % Mn COOH, mmol/g 
Humic acids 
Soils 
 Brown soils 
 Podzolic soils 
 Anthrosols 
 Hydromorphic soils 

 
55.12 
54.10 
57.15 
53.12 

 
5.25 
5.25 
3.75 
5.02 

 
4.30 
3.68 
7.63 
3.48 

 
1300 
1800 
3500 
1500 

 
0.91 
1.05 
1.65 
0.98 

Peat 
 sedge-hypnum peat 
 wood-Sphagnum peat 
 Fuccum-Sphagnum peat 

 
48.15 
50.21 
51.05 

 
4.23 
4.76 
4.55 

 
1.25 
1.15 
1.18 

 
1100 
1250 
1200 

 
0.81 
0.95 
0.84 

Water 
 eutrophic lakes 
 mesotrophic lakes 
 oligotrophic lakes 
 dystrophic lakes 

 
52.46 
53.75 
55.62 
54.83 

 
4.06 
4.35 
4.60 
4.55 

 
1.78 
2.05 
1.09 
1.12 

 
2790 
2450 
4500 
4000 

 
2.81 
2.29 
1.89 
1.51 

Sediments 52.05 4.23 1.98 2300 1.25 
Fulvic acids 
Soils 
 Brown soils 
 Podzolic soils 
 Anthrosols 
 Hydromorphic soils 

 
49.31 
42.33 
44.75 
47.85 

 
4.64 
4.54 
4.81 
4.31 

 
2.95 
2.87 
3.65 
3.48 

 
1200 
1300 
1250 
1300 

 
1.87 
1.65 
1.75 
1.43 

Peat 
 sedge-hypnum peat 
 wood-Sphagnum peat 
 Fuccum-Sphagnum peat 

 
46.85 
47.28 
48.12 

 
3.26 
3.98 
4.05 

 
1.26 
1.75 
1.87 

 
890 

1200 
1200 

 
1.12 
1.20 
1.15 

 
Important information about basic structural differences of humic substances can be 

provided by their UV spectra. It has been suggested that the slope of the adsorption curves as 
measured by the ratios of UV absorbency at 465 and 665 nm are inversely related to the 
condensation of aromatic groups (aromaticity), and also to particle size and molecular weight 
[Chin et al. 1994]. The higher E4/E6 ratios measured for the aquatic fulvic acid, with respect to 
those of soil origin, are in general agreement with data in the literature and suggest a lower 
degree of condensed aromatic systems and smaller particle sizes or molecular weights than for 
aquatic humic substances. The E4/E6 ratio for fulvic acids is higher than for humic acids, thus 
this ratio correlates with the changes in molecular mass of humic substances (Table 3). Within 
the UV spectra, the molar absorptions of the humic substances were measured at 280 nm. 
Calculation of aromaticity of humic matter and evaluation of its origin can be done using the 
following equation [Chin et al. 1994]:  

aromaticity = 0.05 ∋ + 6.74 (∋ – molar absorption, L (mole C)-1 cm-1) 

A comparison of molar absorption and the calculated values of aromaticity found in this 
study with those from the literature (Table 2) allows one to evaluate the impact of different 
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sources on the structure and properties of humic substances. Humic substances from soils have a 
higher degree of aromaticity and molar absorption than those from water.  

 
Table 2  

Light Absorbance Properties and Aromaticity of Humic Substances 
Humusvielu sorbcijas raksturojums 

 Molar absorption, 
L (mole C)-1 cm-1 

E4/E6 Aromaticity, % Mw 

FA Missouri Rivera 247 13.9 20.4 - 
FA Ohio Rivera 274 17.2 24.3 - 
FA Minnesota groundwatera 122 3.53 12.6 - 
FA Suwannee Rivera 389 20.7 24.8 880 
FA Lake Fryxella 150 - 13.0 - 
FA Coal Creekb 401 20.7 27.4 - 
FA Lake Burtniekub 214 8.6 17.4 2200 
FA Lake Liepājasb 189 9.4 16.1 1650 
HA-soil  
 Brown soils 
 Podzolic soils 
 Anthrosols 
 Hydromorphic soils 

 
501 
444 
269 
681 

 
5.4 
6.5 
7.8 
5.6 

 
41.4 
36.7 
32.4 
56.3 

 
1300 
1800 
3500 
1500 

a – Chin et al., 1994; 
b – Kļaviņš et al., 1997 

 
Direct evidence of the structural features of humic substances provides their 13C NMR 

spectra. The signals in these NMR spectra represent different types of carbon atoms. The 
13C NMR spectra can be divided into several chemical shift ranges (Figure 3), indicating the 
presence of different major structural elements into structure of the humic substances. Region A 
(0-50 ppm) consists primarily of aliphatic carbon resonances (methyl, methylene and methine 
carbons). Region B (50 to 60 ppm) consists of methoxylcarbon (-OCH3) resonance signals. 
Region E (110 to 140 ppm) is assigned to the resonance of unsubstituted and alkysubstituted 
aromatic carbons. Region F (140 to 160 ppm) consists of the resonance of the aromatic carbons 
substituted by oxygen and nitrogen (e.g., phenols, aromatic ethers or amines). This analysis 
allows the direct evaluation of the substantial differences among humic substances of differing 
origins and the substantially lower aromaticity of aquatic humic substances in comparison with 
commercial humic substances. 

It can be concluded that the properties of humic substances depend on the origin of the 
humic matter. The similarities existing among humic substances reflect not so much the 
environment from which they has been isolated but rather the conditions of their formation. 
These differences may be explained by the proportions of production and transformation 
process intensities in the relevant environments.  

The distinctive distribution of functional groups and the major building blocks of humic 
substances may reflect their production and structure alteration due to microbial degradation and 
geochemical alteration. Fulvic acid formation may occur through condensation reactions 
involving compounds derived from their precursor organic materials or through the production 
of residual recalcitrant compounds in the microbial degradation of their precursor organic 
material. For peat humic acids, lignin is not included in the set of precursor materials, and 
carbohydrates and aliphatic structures are relatively abundant. Carbohydrate structures, 
however, are the most labile and are rapidly degraded by microorganisms. Similarity between 
humic substances from peat and soil indicate either the dominance of allochtohonous peat 
humus or the deep transformation of autochthonous humic material.  

 
4. Conclusions 
The elemental, functional, mass-molecular and spectral characterisation of humic 

substances stresses the role of their origin on the properties of these humic substances. Humic 
substances from different soil, water and peat types differ in their properties. The similarity in 
the structure and properties of humic substances suggests the importance of the intensity of 
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biological transformation of organic matter on their structure. The pattern of differences among 
Latvian humic substances, peat, soil, the IHSS reference and commercial samples, demonstrates 
that even within such a territory as Latvia it is impossible to isolate one reference sample that 
would be representative of humic substances. 

 
Figure 3.  13C-NMR spectra of humic substances: 1– humic acid from the Daugava; 2 – humic acid from Lake 

Baltezers; 3 – humic acid from groundwater; 4 – commercial humic acid (Aldrich) 
3. attēls.  Humusvielu 13C KMR spektri: 1 Daugavas humīnskābe; 2 Baltezera humīnskābe; 3 pazemes ūdeņu 

humīnskābe; 4 rūpnieciski ražota humīnskābe 
 

Kopsavilkums 
No dažādām Latvijas augsnēm un kūdras izdalītām humusvielām analizēts elementsastāvs 

un funkcionālo grupu sastāvs, veikta sastāva analīze (UV, fluorescences, EPR). To īpašības 
salīdzinātas ar dažādas izcelsmes humusvielu vispārīgajām īpašībām, novērtējot humifikācijas 
procesa raksturu. Parādīta humusvielu īpašību atkarība no humifikācijas procesa apstākļiem. 
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Migrācijas procesi Latvijā un to reģionālās atšķirības 

Latvian Regional Differences in the Migration Processes 
 

Andris Bauls un Zaiga Krišjāne 
 
Šajā rakstā galvenokārt analizēti migrācijas procesi un to teritoriālās atšķirības laika 

posmā no 1993. līdz 2000. gadam. Lai gan ārējās migrācijas rezultātā kopš 1989. gada 
iedzīvotāju skaits vairs nepalielinās, sākot no 1993. gada šajos procesos tikpat kā vairs nav tik 
izteikti cieša saikne ar bijušo PSRS migrācijas telpu, un pakāpeniski palielinās iekšzemes 
migrācijas loma kopējos migrācijas procesos.  

Darba mērķis ir novērtēt reģionālos migrācijas procesus un migrācijas plūsmas atšķirīgas 
hierarhijas līmeņa apdzīvotajās vietās Latvijā.  

 
Plūsmu un apjomu izmaiņas 
Līdz ar sociāli ekonomiskajām un politiskajām pārmaiņām valstī notikušas izmaiņas 

migrācijas procesos Latvijā. Par dominējošo ir kļuvusi migrācija valsts iekšienē, kuras īpatsvars 
2000. gadā veidoja 93% no kopējā migrācijas apjoma. Lai gan iekšējās migrācijas kopējais 
apjoms, salīdzinot ar 1990. gadu, ir samazinājies par vienu trešdaļu, 90. gadu sākumā tas 
pārsniedza 50 tūkstošus iedzīvotāju gadā, bet laika posmā no1993. līdz 1998. gadam ikgadējās 
iekšējās migrācijas apjoms bija nostabilizējies 39 000 iedzīvotāju līmenī, tas ir 1,6% no kopējā 
iedzīvotāju skaita valstī. Sākot ar 1999. gadu, iekšējās migrācijas apjoms ir vēl nedaudz 
samazinājies līdz – 37000 cilvēku gadā un vidēji gadā, iekšējās migrācijas apritē ir iesaistījušies 
1,5% no visiem valsts iedzīvotājiem.  

Šajā laika posmā būtiski mazinās starpvalstu migrācijas loma un intensitātes rādītāji. Ja 
1993. gadā no valsts izceļoja 18810 cilvēku, tad 2000. gadā vairs tikai 3473 [LR CSP 2001]. 
Latvija 8 gadu laikā starptautiskās migrācijas rezultātā zaudējusi 78 395 iedzīvotājus, t.i. 3.2% 
no valsts iedzīvotāju skaita. 60% no šī iedzīvotāju skaita zuduma starp to ir Rīgā. 

Šie rādītāji apliecina, ka migrācijas procesi ir nostabilizējušies un galvenokārt balstās uz 
endogēno migrācijas potenciālu, jo būtiski mazinājusies saikne ar NVS valstīm, lai gan ar šo 
valstu grupu joprojām ir saistīts lielākais ārējās migrācijas apgrozījums. 

 
1.tabula 

Iekšzemes migrācijas plūsmas un to dinamika Latvijā* 
Dynamics of internal migration flows 

1993 1998 2000 
Plūsmas 

apjoms % apjoms % apjoms % 

Total flows 37046 100 38729 100 34989 100 

1.Pilsētas → pilsētas 11068  30 11711  30 11224 32 

pilsētas→ lauki 11734  32 11542  30 10839 31 

lauki → pilsētas  8892  24 11217  29 9674 28 

lauki → lauki  5352  14  4259  11 3252 9 

2.Iebrauca pilsētās 19960  54 22928  59 20898 60 

 Iebrauca laukos 17086  46 15801  41 14091 40 

3.Izbrauca no pilsētām 22802  62 23253  60 22063 63 

 Izbrauca no laukiem 14244  38 15476  40 12926 37 

*izveidota, izmantojot LR CSP 1994,1999,2001 datus 
 
Nozīmīgas ir iekšējās migrācijas plūsmas starp pilsētām un lauku apdzīvotajām vietām. 

Tās veido apmēram 40% no valsts iekšējās migrācijas apjoma. Laukos laika posmā no 1993. 
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līdz 2000. gadam bija vērojams iedzīvotāju pieaugums migrācijas rezultātā. Šo pozitīvo 
pieaugumu galvenokārt nodrošināja Rīgas pilsēta. Tomēr šinī periodā no laukiem vairāk ir 
aizbraukuši uz republikas pilsētām un mazām pilsētām, nekā no šīm pilsētām aizbraukuši uz 
laukiem. 

Lauku iedzīvotājiem ir raksturīga augstāka migrācijas aktivitāte, jo 1993.-2000. gadā 
vidēji 40% no visa iekšzemes migrācijas apjoma veido lauku iedzīvotāji, lai gan laucinieku 
īpatsvars šajā periodā nepārsniedz 31% no valsts iedzīvotāju skaita.  

Būtiski ir mainījušās iekšējās migrācijas plūsmas. Kopš 1990. gada Latvijas pilsētas 
kopumā zaudē iedzīvotājus, izņēmums bija vienīgi 1995.-1996. gads, kad pilsētās bija neliels 
pozitīvs migrācijas saldo. 

Pilsētnieku atgriešanos laukos var skaidrot ar to, ka pēc 2.pasaules kara noteicošā Latvijas 
iekšējā migrācijā bija pārvietošanās no laukiem uz pilsētām, no attālākajiem rajoniem uz valsts 
centrālo daļu. Vietējā līmenī šie procesi izpaudās kā iedzīvotāju pārvietošana no viensētām uz 
lauku ciematiem, it īpaši tā saucamajiem perspektīvajiem ciematiem [Markausa 1997] . Tātad šī 
perioda noteicošā tendence migrācijā bija iedzīvotāju virzība uz valsts centrālo daļu ar izteiktu 
migrantu koncentrāciju pilsētās. Pētījumi 90. gadu sākumā rāda, ka viens no atgriešanās 
motīviem laukos – dzimtajā vietā ir saistīts ar īpašumu denacionalizāciju laukos. Gatavību 
mainīt dzīvesvietu izteica gados jauni cilvēki, kā arī iedzīvotāji pensijas vai pirmspensijas 
vecumā, tai skaitā arī 60. gados uz pilsētu devušies rīdzinieki. Zemes reformas sākumposmā 
iedzīvotāju skaits migrācijas ietekmē attālākajos novados, it īpaši Latgalē, ir audzis straujāk 
nekā valsts centrālajā daļā, jo no Austrumlatvijas rajoniem bija vairāk izceļojošo iepriekšējos 
gadu desmitos [Eglīte 1997, Markausa 1997]. Daudzi pētnieki to skaidro kā pārmaiņu perioda 
fenomenu, jo, kā rāda veiktās aptaujas, galvenais motīvs dzīves vietas maiņai ir sociāli 
ekonomiskie apstākļi, kas šajā periodā ļoti strauji mainījās [Markausa, 1997]. Vēlāko gadu 
iekšējās migrācijas plūsmu dinamika parāda, ka šim migrācijas virzienam un motīvam ir bijis 
pagaidu raksturs, bet nelabvēlīgie sociālekonomiskie apstākļi, tai skaitā arī augstais bezdarba 
līmenis un darba vietu trūkums vienlaicīgi iezīmē arī citu migrācijas virzienu, ko pastiprina 
iedzīvotāju aizplūšana no perifērijām. To apliecina Latgales rajonu migrācijas plūsmas uz valsts 
vidieni. Piemēram, ieceļotāju īpatsvars Rīgā no Latgales pieaug ar katru gadu. 1993. gadā no 
Latgales iebraukušo īpatsvars bija 13%, 2000. gadā tas sasniedza jau 17% no Rīgā iebraukušo 
skaita. [LR CSB 1994-2001] 

Raksturīgi, ka daudzi rīdzinieki, faktiski mainot savu dzīvesvietu Latvijā, ne vienmēr 
piereģistrējās jaunajā dzīvesvietā un daudzi no viņiem līdz ar pārcelšanos uz laukiem joprojām 
saglabāja pierakstu Rīgā, lai nezaudētu dzīvokli (vai iespēju uzlabot dzīves apstākļus) 
galvaspilsētā. Tā daudzi no šiem lauciniekiem statistikā vispār netiek uzskaitīti [ Eglīte 1997]. 

Migrācijas apjomu un plūsmu novērtējuma precizitāti ietekmē migrantu uzskaites kārtība, 
kura vairs neliek cilvēkam obligāti reģistrēties jaunajā dzīvesvietā. Šo procesu parāda arī 
pētījumi Igaunijā, ka bieži vien tieši gados jauni cilvēki (galvenokārt 20-29 gadus veci) 
nereģistrējas savā jaunajā dzīvesvietā, it īpaši tie, kuri ierodas no laukiem pilsētās [Sjöberg 
1998]. Domājams, ka biežāk reģistrējas tās iedzīvotāju grupas, kas ir saistītas ar dažādu sociālu 
pabalstu vai palīdzības saņemšanu dzīvesvietā. Visbiežāk tie ir gados vecāki cilvēki, kā arī 
ģimenes ar bērniem. 

Migrācijas plūsmu analīze starp dažāda hierarhijas ranga apdzīvotajām vietām 
(galvaspilsēta, republikas pilsētas, rajonu centru pilsētas, pilsētas – vietējie centri un lauku 
apdzīvotās vietas) norāda, ka tām ir atšķirīgi migrācijas saldo. Rīga kopš 1993. gada iekšzemes 
migrācijas rezultātā ir zaudējusi 12 195 vai 1,5% no Rīgas iedzīvotāju skaita 2000. gadā. Rīgai 
ir negatīvs migrācijas saldo ar visām zemākas hierarhijas ranga apdzīvotām vietām, izņemot 
rajonu pilsētas.  

Republikas pilsētām 1993.-2000. gadā migrācijas saldo ir pozitīvs gan kopumā, gan 
attiecībā pret citām atšķirīgas hierarhijas līmeņa apdzīvotajām vietām. Turpretī rajonu pilsētām 
kopējais migrācijas saldo, tāpat arī ar cita līmeņa hierarhijas ranga pilsētām, izņemot mazās 
pilsētas ir negatīvs. 

Analizējot migrācijas plūsmas pilsētās, varam secināt, ka Rīgā bieži iebrauc iedzīvotāji no 
rajonu pilsētām, kuriem viena no dominējošām dzīvesvietas maiņas motivācijām ir iespēja atrast 
labāk apmaksātu darbu. Līdz ar to rajonu pilsētas zaudē samērā kvalificētus speciālistus. 
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Savukārt republikas pilsētas piesaista darbaspēku no apkārtējās teritorijas un pilsētām. Turpretī 
uz mazajām pilsētām varētu doties gados vecāki iedzīvotāji no Rīgas, savukārt jaunieši pārceļas 
dzīvot uz lielākām pilsētām, arī lai iegūtu izglītību. Rīgā ik gadus koncentrējas apmēram puse 
no Latvijas jauniešiem, kam mācības un studijas ir dominējošais dzīvesvietas maiņas motīvs.  
 

2.tabula 
Iekšējā migrācijas saldo dažāda hierarhijas līmeņa apdzīvotās vietās 1993–2000* 

Net of internal migration in different types of settlements 1993–2000 

 Kopā Rīga 
Republikas 

pilsētas 
Rajona 
centri 

Vietēja 
līmeņa 
centri 

Lauku 
apdzīvotās 

vietas 

Rīga –12195 0 2088 –1683 3441 8349 

Republikas pilsētas 7084 –2088 0 –1446 –598 –2952 

Rajona centri –3498 1683 1446 0 –277 646 

Vietēja līmeņa centri 2908 –3441 598 277 0 –342 

Lauku apdzīvotās 
vietas 

5701 –8349 2952 –646 342 0 

* izveidota, izmantojot LR CSP datus 
 
 
Teritoriālās atšķirības un migrācijas reģioni 
Latvijā pastāv ne tikai atšķirības starp migrācijas plūsmām, bet arī teritorijas atšķiras pēc 

migrācijas procesu intensitātes un apjoma.  
Lorenca līkne atspoguļo iedzīvotāju nevienmērīgo sadalījumu ar izteiktu to koncentrāciju 

valsts galvaspilsētā. Ja salīdzinām to ar migrantu sadalījuma līkni, redzam, ka arī šiem 
rādītājiem piemīt koncentrācijas tendences, taču to sadalījums ir vienmērīgāks, par to liecina 
aprēķinātie iedzīvotāju blīvuma k=0.21 un migrācijas blīvuma k=0.07 koncentrācijas koeficienti 
(sk. 1. attēlu) 
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1. attēls.  Iedzīvotāju un migrācijas blīvuma Lorenca līknes Latvijas migrācijas reģionos 2000. gadā 
Figure 1.  Lorenc curves of population and migration density in migration regions, 2000 
 
Migrācijas teritoriālo procesu analīze rajonu un republikas pilsētu līmenī atspoguļo 

reģionālās atšķirības. Lai tās izskaidrotu, iepriekšējos pētījumos Latvijā ir veikta teritoriju 
klasificēšana, izmantojot dažādas pazīmes vai to kopumus, piemēram, izmantojot migrācijas 
saldo rādītājus, raksturojot migrācijas pieauguma īpatnības pilsētās un laukos, salīdzinot 
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migrācijas intensitātes rādītājus, izvērtējot atsevišķu pilsētu iedzīvotāju migrācijas areālus 
[Markausa 1997; Bauls 2000; Bauls 2001].  

Lai gan migrācijas procesi ir cieši saistīti ar valsts sociālās un ekonomiskās attīstības 
īpatnībām, tai raksturīgas vairākas specifiskas iezīmes. Tāpēc, lai detalizētāk varētu raksturot 
migrācijas procesu teritoriālās īpatnības Latvijā, nepieciešams iezīmēt migrācijas reģionus. Lai 
tos izdarītu, jāņem vērā attiecības starp ārējo un iekšzemes migrāciju tajos, to īpatsvaru 
migrantu apjomā, iekšzemes migrācijas apjomu un tā intensitāti, dominējošās plūsmas, kā arī 
migrācijas plūsmas ar Rīgu. 

Izvērtējot iepriekšminētos raksturlielumus, veidojas šādi migrācijas reģioni: 
Rīga,  
Pierīga (Rīgas rajons un Jūrmala), 
Lielrīga (Tukuma, Ogres, Limbažu, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Cēsu rajons un Jelgava),  
Kurzeme (Ventspils, Liepāja, Saldus, Ventspils, Liepājas, Kuldīgas un Talsu rajons) 
Viduslatvija (Aizkraukles, Jēkabpils, Alūksnes, Gulbenes, Madonas,Valkas, Valmieras 

rajons), 
Latgale (Daugavpils, Rēzekne, Balvu, Ludzas, Krāslavas, Preiļu, Rēzeknes un Daugavpils 

rajons). 
Jāpiebilst, ka Rīga tiek akcentēta kā atsevišķa teritoriāla vienība, jo tai kā migrācijas 

reģionam ir raksturīgas vairākas pazīmes:  
Rīgai atšķirībā no citiem migrācijas reģioniem ir nozīmīga loma starpvalstu migrācijā. 
Rīgas pilsētas negatīvais migrācijas saldo 90. gados raksturo dekoncentrācijas tendences, 

kas ir mazinājušas pēckara periodā dominējošās iedzīvotāju un saimniecības koncentrācijas 
tendences galvaspilsētā. Ar dekoncentrācijas procesiem ir cieši saistīti suburbanizācijas procesi 
Rīgas apkārtnē.  

Valsts iekšējās migrācijas plūsmu analīze norāda, ka Rīgai ir joprojām noteicošā loma 
migrācijas plūsmās ar Pierīgas un Lielrīgas migrācijas reģioniem, lai gan ir samazinājies no 
šiem reģioniem ieceļojošo skaits. Turpretī izbraukušo iedzīvotāju vidū ir būtiski pieaudzis to 
iedzīvotāju īpatsvars, kas pārcēlās uz dzīvi Rīgas apkārtnē. Salīdzinot ar 1993. gadu, šis rādītājs 
2000. gadā ir pieaudzis no 43% līdz 51% no Rīgas izbraukušo iedzīvotāju skaita. Šie dati norāda 
uz suburbanizācijas procesiem un iedzīvotāju mobilitātes pieaugumu, līdz ar to arī iedzīvotāju 
dzīvesveida maiņu.  

Rīgas apkārtnē pārklājas gan intensīvas svārstmigrācijas, gan lielas intensitātes migrācijas 
areāls. Līdz ar to Pierīgā ir samērā augsta gan pilsētu, gan lauku iedzīvotāju migrācijas un 
svārstmigrācijas intensitāte. Šim reģionam ir visciešākā saikne ar Rīgu, jo tas atrodas 
galvaspilsētas aglomerācijas centrālajā zonā. Jāakcentē, ka Jūrmalas migrācijas plūsmas ir 
vismazāk saistītas ar laukiem, jo iebraukušo īpatsvars no laukiem 1993.-2000. gadā vidēji ir 
22%, bet izbraukušo – 29% no plūsmas apjoma, turpretim citās Latvijas lielajās pilsētās, šie 
rādītāji ir gandrīz divas reizes augstāki. Tas tādēļ, ka Jūrmalā bija diezgan maz rūpniecības 
uzņēmumu un mācību iestāžu, kuras piedāvāja lauku iedzīvotājiem darbavietas. Daudz ciešāka 
saite ir izveidojusies ar Rīgu, jo pēdējos gados tā piesaista rīdziniekus kā prestiža dzīvesvieta. 

Lielrīgas migrācijas reģions ir saistīts ar Rīgas aglomerācijas radiāli starveida 
apdzīvojuma struktūru un transporta tīklu, tās apakšcentriem – Jelgavu, Tukumu, Ogri. [Bauls 
1999] Lielrīgā ir raksturīgs pozitīvs migrācijas saldo rādītājs pilsētās, kas parāda, ka tās spēj 
piesaistīt iedzīvotājus gan ar pievilcīgu vidi, zemākām dzīvokļu cenām, kā arī to, ka cilvēki no 
šīm pilsētām var ikdienā doties strādāt uz Rīgu. Tāpēc arī šajā reģionā migrācijas procesus un to 
intensitāti ietekmē iedzīvotāju svārstmigrācija, lai gan tā vairs nav tik izteikti saistīta ar Rīgu kā 
Pierīgā, taču, salīdzinot ar pārējiem pieminētajiem reģioniem, migrācijas plūsmu īpatsvars no un 
uz Rīgu ir samērā augsts (sk. tabulu).  

 



 

  

 
2. attēls. Migrācijas reģioni Latvijā 
Figure 2.  Migration regions in Latvia 
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3.tabula. 

Migrācijas reģionus raksturojošie rādītāji 1993.-2000. gadā*  
Indicators of migration regions 

 Rīga Pierīga Lielrīga 
Vidus 

latvija 
Kurzeme Latgale 

1. Migrācijas saldo – kopā  -  +  +  -  -  + 

 t.sk. ar pilsētām  -  +  +   -  -  + 

 ar laukiem  -  +  _  +  +  + 

2. Migrācijas saldo ar Rīgu - kopā   +  +  -  -  + 

3. Proporcija starp migrāciju reģiona iekšienē un        

 no citiem reģioniem iebraukušo migrantu skaitu  0.1 0.66 0.93 1.88 2.15 

 uz citiem reģioniem izbraukušo migrantu skaitu  0.15 0.67 0.88 1.67 2.37 

4. Reģiona iekšējās migrācijas īpatsvars (%) pret 
iedzīvotāju skaitu 2000. g.  

 0.22 0.74 1 1 1.3 

5. Migrācijas plūsmas īpatsvars (%)       

 no Rīgas iebraukušajiem  67 42 33 42 40 

 uz Rīgu izbraukušajiem  56 38 32 46 40 

6. Dažādu plūsmu īpatsvars reģionā (%)       

 pilsētas → pilsētas 52 37 32 23 28 22 

 pilsētas → lauki 48 31 21 27 27 36 

 lauki → pilsētas 0 23 32 31 34 31 

 lauki → lauki 0 8 14 19 11 12 

*izveidota, izmantojot CSP datus 
 
Attālinoties no Rīgas, Viduslatvijas, Kurzemes, kā arī Latgales migrācijas reģionā 

samazinās starpvalstu, bet palielinās iekšējās migrācijas loma un intensitāte. Šajos areālos 
vērojams iekšreģionālās migrācijas apjoma pieaugums. Te īpaši jāpiemin Latgales reģions, kurā, 
lai gan ir samērā zems ekonomiskās aktivitātes līmenis, raksturīgs iedzīvotāju skaita pieaugums 
gan pilsētās, gan lauku apvidos, nozīmīgākās iekšreģionālās migrācijas plūsmas ir no pilsētām 
uz laukiem. To varētu skaidrot ar saimniecības restrukturizācijas procesiem, jo Latgales lielajās 
pilsētās tika slēgti daudzi uzņēmumi un daudzi bijušie strādnieki, kuri bija ieradušies pilsētās, 
atgriezās laukos, citi savukārt pārcēlās uz dzīvi laukos, jo tur ir lētāka dzīve. Tāpat nenoliedzami 
šī reģiona migrāciju ietekmē arī “Rīgas faktors”. Rīgai laikā no 1993. līdz 1997. gadam ar 
Latgali migrācijas saldo ir negatīvs, tikai sākot ar 1998. gadu migrācijas saldo kļūst pozitīvs, kas 
liecina par to, ka Latgale atkal sāk zaudēt iedzīvotājus plūsmās ar Rīgu. Šo tendenci varētu 
skaidrot ar zemo ekonomisko aktivitāti un augsto bezdarba līmeni, kas ietekmē iedzīvotāju 
izvēli mainīt dzīvesvietu. [Bauls 2002]  

 
Diskusija  
Lai gan migrācijas process ir viena no iedzīvotāju mobilitātes izpausmēm, tas ir ļoti cieši 

saistīts ar katra indivīda lēmuma pieņemšanu par dzīvesvietas maiņu. Daudzi pētnieki uzsver, ka 
migrācijas rādītāji netieši norāda uz reģionālajām atšķirībām un atspoguļo valstī realizēto 
politiku. [Markausa 1997, 2001, Tammaru 2001]. Ja pieņemam, ka industrializācija bija viena 
svarīgākajām migrācijas veicinātājām, tad nodarbināto skaita samazināšanās rūpniecībā ir viens 
no būtiskākajiem faktoriem, kas noteica migrācijas plūsmu palielināšanos no lielajām pilsētām 
gan uz ārzemēm, gan Latvijas iekšzemē. Viens no pētījumos skartajiem jautājumiem ir – vai arī 
vēl mūsdienās migrācija raksturo iedzīvotāju labklājības līmeni, jo tās plūsmas tradicionāli ir 
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virzītas uz vietām, kur ir labāki sociāli ekonomiski apstākļi, tātad uz pilsētām. Pretstats tam ir 
90. gados Latvijā parādījusies tendence – iedzīvotāju izceļošana uz lauku reģioniem. Šos 
pretstatus papildina negatīvais migrācijas saldo Rīgā un savukārt pozitīvā migrācijas bilance 
Latgalē, kā arī tas, ka vairāk nekā 35% no šī reģiona iedzīvotājiem no 1993. līdz 2000. gadam ir 
mainījuši savu dzīves vietu. Iespējams, ka tas ir saistīts ar viņu nespēju apadaptēties jaunajā 
dzīvesvietā vai sliktajiem dzīves apstākļiem. 

Iepriekš minētās izpausmes neatbilst vispārpieņemtajām likumsakarībām, kas atspoguļo 
tradicionālo migrācijas motivāciju. Cik lielā mērā tā ir tikai Latvijai raksturīga parādība, vai arī 
šādi procesi ir raksturīgi citās valstīs, kurās notiek sociāli ekonomiskie un politiskie 
transformācijas procesi. Pētījumi gan Latvijā, gan Igaunijā parāda, ka daudzi cilvēki 90. gadu 
sākumā mainīja savu dzīvesvietu, lai samazinātu komunālos maksājumus, kas toreiz tika 
aprēķināti uz vienu iedzīvotāju, tai pašā laikā daudzi tika pierakstīti pilsētas dzīvokļos, lai varētu 
saņemt dzīvokli [Sjöberg 1998, Eglīte1999]. Plašāk diskutējams un analizējams ir jautājums, vai 
šajā situācijā migrācijas tendences neatspoguļo dažādu iedzīvotāju grupu sava veida 
“izdzīvošanas stratēģiju”. Savukārt daudzām pilsētām un teritorijām par izdzīvošanas 
(turpmākās attīstības) stratēģiju kļūs gados jaunu (reproduktīvā vecuma) iedzīvotāju piesaiste. 

Tāpat dziļāks izvērtējums nepieciešams, lai izskaidrotu diezgan lielo lauku iedzīvotāju 
migrācijas aktivitāti. Varbūt šiem rādītājiem ir tikai pagaidu raksturs, jo, salīdzinot ar 
1993. gadu, pakāpeniski pieaug pilsētās iebraukušo īpatsvars (1993. gadā – 54%, 2000. gadā 
60% no kopējā iebraukušo skaita pilsētās) [LR CSP]. 

 
Summary 
The paper looks at migration processes and territorial differences therein during the 

period between 1993 and 2000. As a result of external migration, population numbers in Latvia 
have not increased since 1989, but since 1993, these processes have not really involved links 
with the migration territory of the former Soviet Union. The role of internal migration is 
becoming increasingly important. 

Socio-economic and political changes in Latvia have also led to changes in migration 
processes, and internal migration now dominates – 93% of all migration in 2000. The amount of 
internal migration has declined by one-third since 1990 (in the early 1990s migration involved 
more than 50,000 residents each year, while between 1993 and 1998 the annual volume of 
internal migration was stable at a level of around 39,000 residents per year, or 1.6% of the total 
national population). Since 1999, the volume of migration has declined a bit more, to an average 
annual volume of 37,000 people.  

During this same period, the importance and intensity of international migration have also 
diminished. A total of 18,810 people emigrated from Latvia in 1993, but the figure in 2000 was 
just 3,473 [LR CSP 2001]. Over the course of eight years, Latvia lost 78,395 people (3.2% of 
the country’s population) to emigration. Fully 60% of those people lived in Rīga before they 
left. 

These indicators all show that the processes of migration have become far more stable. 
Today they are based largely on the endogenous potential of migration, because links to the 
countries of the CIS have become vastly less important, even though the highest level of 
international migration turnover is still related to those countries. 

The directions of internal migration have changed significantly. Since 1990, Latvia’s 
cities, when taken together, have lost population numbers. 

The flow of internal migration between cities and rural areas is an important issue, 
because this represents approximately 40% of the volume of internal migration in Latvia. 
Between 1993 and 2000, population numbers in the countryside increased as a result of 
migration, largely because people moved to the countryside from Rīga. During the same period 
of time, however, more people from the countryside moved to other cities and towns in Latvia 
than people from those cities and towns moved to the countryside. 

Rural people in Latvia are fairly active in terms of migration. Between 1993 and 2000, an 
average of 40% of the total volume of internal migration involved rural residents, even though 
during that period, rural dwellers never exceeded 31% of the country’s total population. 
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The fact that urban residents are moving to the countryside is due to the fact that in the 
wake of World War II, internal migration in Latvia mostly involved the move from the 
countryside to the towns and cities and from the more peripheral regions of the country to its 
centre. Research in the early 1990s showed that people were moving back to the country in part 
because of the denationalisation of properties in the countryside. Those who were ready to make 
the move included young people, as well as people of retirement or pre-retirement age. Among 
them were residents of Rīga who had moved to the city in the 1960s. 

Along with economic factors, migration is also affected by settlement patterns, the 
uneven placement of residents and the transportation infrastructure in Latvia. The Lorencs curve 
reflects the imbalanced distribution of residents, with a distinct concentration in the capital city. 
If we compare it to the curve of distribution of migrants, then we see that the two indicators 
have certain trends of concentration, but their distribution is more event. This is indicated by the 
population density concentration coefficient (k) of 0.21 and the migration density concentration 
coefficient of 0.07 (see Figure 1). 

Although migration processes are closely linked to the country’s socio-economic 
development, there are also a few specifics to that socio-economic development. A more 
detailed description of the spatial aspects of migration processes in Latvia is possible if we first 
separate out certain regions of migration. We must look at the relationship between external and 
internal migration in those regions and at the proportion of these two categories among all 
migrants. We must also consider domestic migration volumes, their intensity, the dominant 
flows and the flows of migration in relation to Rīga. 

All of these indicators allow us to define the following migration regions: Rīga, Pierīga 
(near-Rīga), Lielrīga (greater Rīga), Viduslatvija (Central Latvia), Kurzeme, Latgale (see 
Figure 2). 

Finally we come to discussion, that many researchers have stressed that migration 
indicators indirectly point to regional differences and also reflect the policies of the country 
[Markausa 1997, 2001; Tammaru 2001]. If we accept that industrialisation at one time was 
among the most important facilitators for migration, then the reduction in the number of jobs in 
industry must have been one of the key factors in increasing the flow of migration away from 
the larger cities and towns in Latvia, with people flowing both to other countries and to other 
parts of Latvia. One issue that has been studied is whether migration today is still reflecting the 
standard of welfare among residents, because migration flows usually involve people moving to 
places where socio-economic conditions are better, i.e., to cities. The trend in Latvia in the 
1990s was in contradiction to this principle – people moved to the countryside. This seeming 
contradiction is made all the more severe by virtue of the fact that Rīga has had a negative 
migration balance whilst Latgale has had a positive one. Then there’s the fact that more than 
35% of the people in Latgale changed their place of residence between 1993 and 2000. This 
may be because they could not adapt to their new places of residence, or perhaps they could not 
deal with the poor living conditions. 

All of these phenomena do not conform to generally accepted principles when it comes to 
traditional motivations for migration. The extent to which this is something that is specific only 
to Latvia, as opposed to other countries in which socio-economic and political transformations 
are taking place – that’s still a matter for study.  
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Koncentrācija un polarizācija 
Concentration and polarisation 

Armands Vilciņš 
 
Ievads 
Mūsdienās ģeogrāfiskās telpas organizācija veidojas pēc noteiktiem likumiem un to 

nosaka konkrēti spēki. Galvenie procesi iedzīvotāju, ekonomisko spēku un teritoriālās 
organizācijas jomā ir koncentrācija un polarizācija. Koncentrācijas procesa dziļākās saknes 
atrodamas jau līdz ar pirmo pilsētu rašanos, bet polarizācijas process ir daudz jaunāks. Klasiskās 
šo procesu izpausmes sāka parādīties līdz ar industriālās ražošanas aizsākumiem. Pašlaik no šo 
procesu veiksmīgas līdzsvarošanas bieži vien ir atkarīga ne tikai apdzīvojuma un ražošanas 
centru, bet arī tiem pakļauto teritoriju attīstības gaita. Tādēļ šī raksta mērķis ir atklāt 
koncentrācijas un polarizācijas procesu būtību un aplūkot šo procesu izpausmes Latvijā un 
Baltijas valstīs. Tēmas aktualitāti Latvijā nosaka Rīgas neproporcionāli lielais īpatsvars Latvijā 
[LR CSP 2001a] un jaunu centru meklējumi, mainot administratīvā iedalījuma sistēmu. 

 
Teorētiskās nostādnes 
Cilvēka ģeogrāfijā koncentrācijas un polarizācijas procesus var uztvert divējādi. 
Teritoriālā nozīmē koncentrācija un polarizācija ir centralizācijas procesa atšķirīgas 

formas un virzieni. Attiecībā uz telpisko izvietojumu koncentrācija parasti izpaužas kā lietu vai 
parādību (iedzīvotāju, ražošanas līdzekļu, finanšu, transportlīdzekļu, apkalpes centru u.t.t.) 
sablīvēšanās vienuviet, bet polarizācija nozīmē minēto lielumu sablīvēšanos vairākos t.s. 
augšanas polos (growth poles). “Augšanas pols ir dinamisks un lielā mērā iekšēji integrēts 
dažādu nozaru ražotņu sakopojums, kas radies ap kādas vadošās ražošanas nozares 
uzņēmumiem. Visbiežāk augšanas pola uzņēmumi ir telpiski koncentrēti un saistīti ar kādu 
urbāno areālu. Bieži vien augšanas pola jēdziens tiek lietots, lai apzīmētu jebkuru teritoriāli 
koncentrētu saimniecisko aktivitāšu kopumu” [Growth pole 1994]. Lai uzsvērtu telpisko 
piesaisti, tiek lietots augšanas centra (growth centre) jeb augšanas punkta (growth point) 
jēdziens. Tā attīstībā var akcentēt trīs stadijas: 

1) vadošās saimniecības nozares definēšana un viena vai vairākas spēcīgas 
uzņēmējsabiedrības, kas darbojas šajā nozarē. Šādu ražotņu telpisko novietojumu var noteikt 
vairāki faktori – dabas resursu, infrastruktūras, darbaspēka labāka pieejamība vai pat nejaušība. 
Visbiežāk tomēr par augšanas punktu kļūst kāda jau pastāvoša centrālā vieta – reģionālais 
centrs. Nozīmīgas augšanas punkta veidošanās priekšnoteikums ir investīcijas, bet veiksmīgai 
konkurētspējas attīstīšanai nepieciešamas inovatīvas tehnoloģijas, 

2) strauja vadošās nozares attīstība izraisa pārējo nozaru koncentrāciju ap to. Sekas tam ir 
ģeogrāfiskā polarizācija – notiek resursu saplūšana un saimniecisko aktivitāšu koncentrēšanās 
vairākos palīgcentros, lai varētu apkalpot galveno nozari. Vēlāk šie centri kļūst patstāvīgi un 
saglabājas pat tad, ja zūd to veidošanās cēlonis, 

3) ar laiku centram piemītošā aktivitāte un jaunievedumi izplatās telpā un sasniedz 
attālākās reģiona daļas [Glasson 1995]. 

Pastāv iespēja augšanas centrus radīt mākslīgi ar mērķi plānošanas rezultātā samazināt 
pārmērīgu koncentrāciju vienā izaugsmes centrā. Tādā gadījumā centra izvietojums ir jāizvēlas 
ļoti rūpīgi, lai pēc sākotnējās izveidošanas tas kļūtu par dabīgu augšanas centru. Pretējā 
gadījumā šāda augšanas pola uzturēšana prasa daudz līdzekļu, bet rezultātā polarizācijas areāls 
neveidojas un augšanas pols degradējas. Polarizācijas areāls ir neatņemama augšanas pola 
sastāvdaļa, kas veidojas kā preču, pakalpojumu, transporta un komunikāciju gravitāra tiece uz 
minēto centru. Lai novilktu robežu starp diviem blakusesošiem augšanas areāliem, jāatrod 
punkti, kuros šīs polarizācijas plūsmas ir minimālas [Richardson 1972]. Saprotams, ka 
dažādiem preču un pakalpojumu veidiem šī robeža var atšķirties, īpaši mūsdienās, kad lielāko 
nozīmi iegūst informācijas plūsmas un darba dalīšana ražošanā. Var šķist, ka šie procesi liek 
apšaubīt augšanas polu teoriju, tomēr pagaidām augšanas centri savu nozīmi saglabā, jo tie 
visbiežāk sakrīt ar reģionu centrālajām vietām. 
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Raugoties no augšanas punktu izvietojuma izdevīguma, vislielākais tas ir vidēji lielās 
apdzīvotās vietās, kur ir nodrošināts samērā liels tirgus, bet nav radušies ar lielpilsētām parasti 
saistītie papildu izdevumi un neērtības [Glasson 1995]. Pilsētu priekšrocības pret reti 
apdzīvotajiem areāliem ir labi saskatāmas: zemākas izmaksas, plašāks tirgus nelielā teritorijā, 
izglītots darbaspēks, lēts transports, sociālas un kultūras priekšrocības [Hodder 2000]. 
Jaunattīstības valstīs, kur vienmērīgs augšanas polu tīkls vēl nav radīts, lauku – pilsētu migranti 
ignorē mazās un vidējās pilsētas un dodas uz lielajām pilsētām [Hodder 2000]. Tas liecina par 
aktīviem koncentrācijas procesiem un atklāj, ka polarizācija tomēr ir rādītājs, kas raksturīgs jau 
nedaudz augstāk attīstītām valstīm. 

Koncentrācijas un polarizācijas procesu izpausme ir viens vai vairāki mezglu punkti 
(nodes) vai puduri (clusters), kas ar saviem rādītājiem izceļas uz apkārtējās teritorijas fona. Kā 
pretstats koncentrētam un polarizētam jāmin nejaušs jeb nevienmērīgs un regulārs jeb 
vienmērīgs lietu vai parādību novietojums [Norton 1995]. Pēdējais gan var būt arī aktīvas 
plānošanas politikas rezultāts ar mākslīgi radītiem augšanas poliem. Kā piemēru koncentrācijai 
un polarizācijai var minēt Baltijas valstu iedzīvotāju izvietojumu. Latvijā un Igaunijā gandrīz 
trešdaļa iedzīvotāju koncentrēta galvaspilsētās – Rīgā (33%) un Tallinā (28%), kamēr 
nākamajās lielākajās pilsētās dzīvo 5% un 4% Latvijas un 7% un 4% Igaunijas iedzīvotāju 
[LR CSP 2000; Regional… 2000]. Lietuvas galvaspilsētā Viļņā dzīvo tikai nedaudz vairāk 
iedzīvotāju kā Kauņā (attiecīgi 16% un 11% iedzīvotāju), trešā lielākā ir Klaipēda (5%) 
[SL 2000]. Divu līdzvērtīgu centru eksistence Lietuvā ir polarizācijas izpausme. Tomēr 
koncentrācijas vai polarizācijas procesa novērtējums ir tieši atkarīgs no aplūkotās teritorijas 
mēroga. Minētajā piemērā Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju koncentrācija galvaspilsētās Baltijas 
valstu mērogā līdzinās polarizācijai, bet globālā mērogā, ietverot arī citu valstu pilsētas, drīzāk 
kvalificējama kā nevienmērīgs izvietojums. 

Koncentrācijas radītā sablīvēšanās rada teritoriālu spriegumu starp koncentrācijas centru 
jeb kodolu (core) un tam pakļauto nomali (periphery). “Centra – nomales modelis ir iedzīvotāju 
aktivitāšu teritoriālā sadalījuma veids, ko rada ekonomisko, sabiedrisko un politisko spēku 
nevienmērīgs izvietojums” [Core–periphery model 1994]. Koncentrācijas process turpina centra 
pieaugumu uz perifērijas rēķina [Neoclassical economics 1994]. Šādas centra un nomales 
attiecības rada spriegumu to savstarpējās attiecībās, kas izpaužas kā vēlme administratīvi 
atdalīties – visbiežāk no nomales puses, taču reizēm to vēlas arī centrs [Storey 2001]. Lai to 
novērstu, liela nozīme ir valsts politikai un līdzsvarotai reģionu attīstībai. Lai valsts varētu to 
nodrošināt, nepieciešama valsts funkciju un spēku decentralizācija. 

Tās teorija vēsta, ka līdzsvarota teritorijas attīstība un spēcīgas pašvaldības ļauj veiksmīgi 
saskaņot nacionālās un vietējās intereses, kā arī dažādu interešu grupu uzskatus vietējā līmenī, 
realizēt valsts politiku vietējā līmenī, piemērot to vietējiem apstākļiem un padziļināt 
demokrātiju, iesaistot politikas izstrādē plašāku iedzīvotāju loku un viņu idejas. Decentralizācija 
padara valsts darbību efektīvāku [Storey 2001]. Arī ekonomisko decentralizāciju lielā mērā 
stimulē tieši valsts politika. Tas notiek, izvēloties par augšanas polu kādu saimniecības nozari 
vai virzot investīcijas uz konkrētu teritoriju [Neoclassical economics 1994]. Tātad līdzsvarotu 
reģionu ekonomisko attīstību, raugoties nacionālā līmenī, nodrošina decentralizācija un 
polarizācijas process. Tomēr vietējā mērogā augšanas pola tuvumā šī pati decentralizācija ir 
pavisam pretējs process, kas izpaužas kā darbaspēka, investīciju, apkalpes iestāžu koncentrācija 
vienā augšanas polā. 

Koncentrāciju un polarizāciju var skaidrot arī no tautas attīstības viedokļa – kā iespēju 
nevienmērīgu sadalījumu sabiedrībā. Tādā gadījumā koncentrācija un polarizācija ir negatīvi 
procesi, kas liecina par sabiedrības noslāņošanos. Koncentrācija šādā izpratnē nozīmē spēju 
izmantot kādas iespējas tikai šauram iedzīvotāju slānim – elitei. Visbiežāk tā izpaužas kā 
materiālo labumu vai varas koncentrācija. Polarizācija attiecībā uz sabiedrību izpaužas nedaudz 
citādi nekā teritoriālā skatījumā un ir uztverama kā sinonīms vārdam noslāņošanās, respektīvi, 
plaisas palielināšanās pieejamo iespēju ziņā starp bagātajiem un nabadzīgajiem iedzīvotājiem. 
Polarizācijas līmeni var izteikt, piemēram, ar Džini koeficienta palīdzību vai mājsaimniecību 
kopējā ienākuma īpatsvaru noteiktās ienākumu grupās. Ja salīdzina kopienākuma īpatsvaru 10% 
mājsaimniecību ar zemākajiem un augstākajiem ienākumiem, tad Norvēģijā šie rādītāji ir 
attiecīgi 4% un 22% (1995), Japānā 5% un 22% (1993), Indijā 4% un 34% (1997), Nigērā 1% 
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un 35% (1995) [CIA… 2001]. Globālā mērogā polarizācijas process izpaužas ienākumu 
atšķirībā starp bagātākajām un nabadzīgākajām valstīm, kas kopš 1960. gada ir gandrīz 
dubultojusies [Tautas attīstība 2002]. Latvijā Džini koeficienta izmaiņas liecina par ienākumu 
sadalījuma nevienmērības pieaugumu, jo no 1997. gada līdz 2000. gadam tā vērtības ik gadu 
pieaug par vienu simtdaļu (no 0,31 1997. g. līdz 0,34 2000. g.). 2000. gadā trūcīgāko 
mājsaimniecību kvintilē dzīvoja 27% iedzīvotāju un viņi saņēma tikai 9% no kopējā ienākumu 
apjoma, kamēr bagātāko mājsaimniecību kvintilē dzīvoja 17% iedzīvotāju un viņi saņēma 39% 
no ienākumu kopmasas [LR CSP 2001c].  

Sabiedrības polarizācijai arī ir savas telpiskās izpausmes. Nevienlīdzības padziļināšanās 
rada teritoriālo noslāņošanos – bagātnieku un nabadzīgo rajonu veidošanos [Tautas attīstība 
2002] pēc nodarbošanās, ienākumu līmeņa, arī pēc etniskās vai rases piederības. Otra izpausme, 
kas ciešāk saistās ar teritoriālo koncentrāciju un polarizāciju, ir reģionālā nevienlīdzība. 
“Reģionālā nevienlīdzība no tautas attīstības viedokļa nozīmē, ka indivīdu un grupu piekļuve 
dzīves iespējām – izglītībai, veselībai, sociālajai drošībai, materiālajai labklājībai, politiskajai 
līdzdalībai un citām – nav līdzīga dažādos reģionos” [Tautas attīstība 2002]. Spilgtākais piemērs 
tai ir lielā atšķirība starp IKP, bezdarba līmeni, investīciju apjomu, informācijas tehnoloģiju 
izplatību Rīgas un Latgales reģionā [Tautas attīstība 2002]. Visbiežāk reģionālā nevienlīdzība 
rodas augšanas polu neesamības vai vājuma dēļ atpalikušajos reģionos vai arī pārlieku lielas 
centralizācijas dēļ. 

Latvijā par nevienmērīgu iedzīvotāju ienākumu sadalījumu reģionos liecina šādi skaitļi: 
vidēji Latvijā 2000. gadā uz vienu mājsaimniecības iedzīvotāju ienākums ir 69 lati, bet pilsētās 
šis rādītājs ir 77 lati, Rīgā 88 lati, kamēr laukos tikai 52 lati. Arī reģionālajā sadalījumā 
manāmas ievērojamas atšķirības. Rīgas reģionā (Rīgā, Jūrmalā, Rīgas un Ogres rajonā un daļā 
no Tukuma rajona) vidējais ienākums uz mājsaimniecības locekli 2000. gadā bija 83 lati, 
Zemgalē 63 lati, Vidzemē 62 lati, Kurzemē 56 lati, bet Latgalē tikai 49 lati. Turklāt visos 
minētajos reģionos 2000. gadā ienākumi uz vienu iedzīvotāju palielinājās, izņemot Latgali, kur 
ienākumi kopumā samazinājās par 0,7%. [LR CSP 2001c] 

Līdzīgas tendences uzrāda vidējās darba algas sadalījums Latvijas rajonos. No pārējās 
teritorijas ar augstāku ienākumu līmeni izceļas pilsētās strādājošie, kā arī tuvāk Rīgai esošajos 
rajonos nodarbinātie. Nedaudz augstāka nekā pēc “normālā” sadalījuma pienāktos ir darba alga 
Valkas, Valmieras, Aizkraukles un Dobeles rajonā. Ienākumu lielums un arī strādājošo skaits 
ļauj secināt, ka lielākā naudas masa pārliecinoši tiek izmaksāta Rīgā, Ventspilī un Rīgas rajonā. 

 

 
1. attēls. Strādājošo vidējā mēneša darba samaksa pēc nodokļu nomaksas 2000. gadā (Ls) [LR CSP 2001b] 
Figure 1.  The average monthly net salary in Latvia (Ls)  
 



HUMAN GEOGRAPHY 

67  

Sociālekonomisko rādītāju analīzes rezultāti Latvijā un Baltijas valstīs 
Lai noskaidrotu koncentrācijas un polarizācijas procesu atspoguļojumu sociālajos un 

ekonomikas rādītājos Latvijā, ir veikta šo rādītāju faktoranalīze rajonu un republikas pilsētu 
līmenī. Lai novērtētu iespēju, ka līdzīgā veidā minētās tendences izpaužas arī Baltijas valstīs 
kopumā, veikta attiecīgo pazīmju izpēte rajonu līmenī Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 
Faktoranalīzes veikšanai izmantota datorprogramma “SPSS”, faktoranalīze veikta R tehnikā un 
izmantojot Quartimax rotāciju. Faktoranalīzei tika izmantotas 17 pazīmes, kas raksturo pēdējās 
pieejamās tendences par katru no aplūkotajiem rādītājiem sinhroni visās trīs Baltijas valstīs: 

1) vidējā darba alga 1999. gadā (lati), 
2) attālums no galvaspilsētas (km), 
3) reģistrēto vieglo automašīnu skaits iedzīvotāju privātīpašumā 2000. gada sākumā (uz 

1000 iedzīvotājiem), 
4) pašvaldību budžeta ieņēmumi 1999. gadā (lati uz iedzīvotāju), 
5) iedzīvotāju blīvums 2000. gada sākumā (cilvēki uz km²), 
6) bezdarba līmenis 2000. gada sākumā (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem), 
7) iedzīvotāju skaita dabiskais pieaugums 1999. gadā (uz 1000 iedzīvotājiem), 
8) darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars 2000. gada sākumā (%), 
9) pirmsdarbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars 2000. gada sākumā (%), 

10) pamatetnosam piederīgo iedzīvotāju īpatsvars 2000. gada sākumā (%), 
11) rajona centrā dzīvojošo īpatsvars 2000. gada sākumā (%), 
12) iedzīvotāju skaits 2000. gada sākumā, 
13) iekšzemes kopprodukta apjoms 1999. gadā (lati uz iedzīvotāju), 
14) iedzīvotāju migrācijas saldo 1999. gadā (uz 1000 iedzīvotājiem), 
15) reģistrēto noziegumu skaits 1999. gadā uz 1000 iedzīvotājiem, 
16) saražotās rūpniecības produkcijas apjoms 1999. gadā (lati uz iedzīvotāju), 
17) reģistrēto uzņēmumu skaits 2001. gada sākumā (uz 1000 iedzīvotājiem) [LR CSP 2001a; 

SL 2002; Regional 2000]. 
 

1.tabula 
Latvijas rajonu faktoranalīzes rezultāti* 

Factor analysis of regions of Latvia* 

№ 
Faktors 
Factor 

Noteicošās pazīmes 
(faktorsvars > 0,75 vai < –0,75; dilstošā secībā) 

Main indicators 
(factor weights > 0.75 or < –0.75; descending) 

Izskaidrotā 
informācija, % 

Explained 
information, % 

1 Pilsētu ietekmes faktors + iedzīvotāju blīvums 
+ centra iedzīvotāju īpatsvars 
+ uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 
– pirmsdarbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars 

38,7 

2 Labklājības faktors + dabiskais pieaugums 
+ automašīnu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 
– attālums no Rīgas 
– bezdarba līmenis 

23,9 

3 Makroekonomiskais faktors + budžeta ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 
+ iekšzemes kopprodukts uz 1 iedzīvotāju 

9,3 

4 Migrācijas faktors + migrācijas saldo 8,4 

*[LR CSP 2001a; SL 2002; Regional 2000] 
 
Veicot faktoranalīzi Latvijas rajoniem, izvēlēto pazīmju atbilstības indekss (Kaizera – 

Meijera – Olkina indekss) sasniedza 0,696, bet kopējais faktoru izskaidrotās informācijas 
īpatsvars sasniedz 80,3%. Pēc faktoranalīzes rezultātiem nozīmīgu informācijas daļu izskaidro 
pirmais faktors. Tas nosaka 38,7% no visu pazīmju telpiskajām variācijām. Tā kā faktoru 
noteicošo pazīmju lokā ir nonākušas tās, kas norāda uz pilsētu atšķirībām no pārējās teritorijas, 
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tad šo faktoru iespējams nosaukt par pilsētu ietekmes faktoru. Tas norāda uz Latvijas lielo 
pilsētu (republikas pilsētu) atšķirību no pārējiem rajoniem un to ietvertajām pilsētām. Tā kā 
faktors pretstata lielākās pilsētas un rajonus (no republikas pilsētām tikai Jūrmalai faktorsvars 
mazāks par 1, no rajoniem tikai Rīgas rajonam faktorsvars lielāks par nulli), vienlaikus pilsētas 
nostādot vienās pozīcijās, tad šim faktoram piemīt polarizācijas procesu raksturojošas īpašības. 
Līdzās centra iedzīvotāju īpatsvaram un iedzīvotāju blīvumam faktoru nosaka arī jauniešu 
īpatsvars un relatīvais reģistrēto uzņēmumu skaits. Tas ļauj secināt, ka viena no koncentrācijas 
procesa izpausmēm Latvijā ir paaugstināta ekonomiskā aktivitāte (kas sakrīt ar augšanas polu 
teoriju) un demogrāfisko rādītāju pasliktināšanās. 

Otrais faktors kontrastā pilsētu ietekmes faktoram atspoguļo rādītāju atšķirības nevis starp 
pilsētām un mazāk attīstītajiem lauku rajoniem, bet gan ņem vērā attālumu no Rīgas. Šo faktoru 
nosaka bezdarba līmenis, attālums no galvaspilsētas, iedzīvotāju dabiskā pieauguma intensitāte 
un reģistrēto automašīnu skaits. Tas izskaidro 23,9% no apkopotās informācijas. Visas faktorā 
ietilpstošās pazīmes mainās atkarībā no attāluma līdz Rīgai un ienes pilsētu ietekmes faktorā 
neatspoguļotu aspektu – atšķirības starp lielajām pilsētām atkarībā no to attāluma līdz Rīgai, 
turklāt Rīgā un tai tuvākajās pilsētās faktorsvari nesasniedz tik augstu vērtību kā Latvijas 
centrālās daļas rajonos. Tā kā faktoru noteicošās pazīmes norāda uz noteiktām labklājības 
līmeņa atšķirībām (bezdarbs, reģistrēto automašīnu skaits, zināmā mērā arī dabiskais 
pieaugums), tad faktoru iespējams nosaukt par labklājības faktoru. Zīmīgi, ka pašā potenciālajā 
koncentrācijas fokusā – Rīgā – šī faktora ietekme nav tik liela kā dažos Rīgai tuvākajos rajonos 
un to nosaka Rīgas demogrāfiskās ainas līdzība ar attālākajiem rajoniem, kā arī zemāks 
automobilizācijas līmenis [LR CSP 2001a]. Faktorsvaru sadalījuma kartē spilgti izpaužas 
Latvijas sadalījums, ievērojot centra, respektīvi, Rīgas ietekmes intensitāti, visas pārmaiņas ir 
vērstas noteiktā attiecībā pret Rīgu. Atsevišķi nodalāmi visi Latgales rajoni (faktorsvars mazāks 
par –1). Tuvojoties Rīgai, faktorsvaru vērtības aug, līdz lielākās vērtības sasniedz Pierīgas 
rajonos ar lielu iedzīvotāju skaitu un spēcīgu centru. Šis areāls daļēji pārklājas ar Rīgas 
aglomerāciju. Tikmēr šī areāla kodols (Rīga un Jūrmala) it kā atrodas ārpus šī areāla, ko 
acīmredzot nosaka labklājības faktoru noteicošās pazīmes, vispirms jau automobilizācijas 
līmenis un dabiskais pieaugums abās pilsētās. Tieši šie rādītāji abās pilsētās ir vājāki nekā 
tuvākajos rajonos, bezdarba līmenis ir tādam sadalījumam pretējs. Raugoties šajā faktorsvaru 
izmaiņu kārtībā, var gūt apstiprinājumu hipotēzei par Latvijas rajonu un arī pilsētu noslāņošanos 
attiecībā pret Rīgu. 

 

 
2. attēls. Labklājības faktora svērtās vērtības Latvijas rajonos un lielajās pilsētās 
Figure 2. Weights of welfare factor in administrative units of Latvia 
 
Trešais faktors jeb makroekonomiskais faktors ietver rajonu finansiālās situācijas 

pazīmes. Tas liecina, ka pašvaldību budžeta ieņēmumi ir saistīti ar IKP līmeni rajonos un arī ar 
vidējo darba algu, kura pēc faktorsvara lieluma ir nākamā faktoru noteicošā pazīme, kas seko 
abām 1.tabulā minētajām. Šis faktors izskaidro 9,3% no informācijas maiņām. Tā faktora svara 
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sadalījums Latvijas telpā ir samērā īpatnējs, jo pretstata Kurzemes un Ziemeļvidzemes rajonus 
pilsētām un Latgales rajoniem. IKP un budžeta ieņēmumu rādītājiem nav raksturīgi izcelt starp 
citām pilsētām Rīgu vai izcelt pilsētas starp citiem rajoniem. Turklāt var apgalvot, ka Kurzemes 
un Ziemeļvidzemes rajonos notiek intensīvāka ekonomiskā attīstība, kas atspoguļojas šo reģionu 
makroekonomiskajos rādītājos. Pastāv iespēja, ka līdzās septiņām lielākajām pilsētām intensīvi 
attīstās Vidzemes lielākās pilsētas Valmiera un Cēsis, kļūstot par jauniem saimnieciskās 
attīstības centriem. 

Ceturtais faktors veidojas tikai uz migrācijas saldo bāzes un liecina, ka migrācijas procesi 
Latvijā notiek neatkarīgi no pārējām šajā pētījumā izmantotajām pazīmēm. Līdz ar to var 
samērā droši apgalvot, ka iedzīvotāju pārvietošanās plūsmas klasisku koncentrācijas norisi 
neuzrāda. Migrācijas faktors izskaidro 8,4% no informācijas. 

Baltijas rajonu faktoranalīzei izmantota pazīmju Equamax rotācija. Kaizera – Meijera – 
Olkina pazīmju atbilstības indekss sasniedza 0,641 un rezultātā tika iegūti 5 faktori, kas nosaka 
69,6% no visām informācijas izmaiņām telpā. Pazīmju sadalījums faktoros un pašu faktoru 
interpretācija ir stipri atšķirīga no tās, kādu varējām vērot Latvijas rajonu faktoranalīzē [Vilciņš 
2002]. 

Lielāko daļu no informācijas (26,9%) izskaidro pirmais faktors, kurš būtu jādēvē par 
saimnieciskās aktivitātes faktoru, jo to nosaka budžeta ieņēmumu, darba algas un darbspējas 
vecuma iedzīvotāju īpatsvara variācijas. Salīdzinot ar Latvijas rajonu faktoranalīzes rezultātiem, 
būtiskākā faktora nozīme ir mazāka un no pazīmju loka ir izzudušas tās, kuras kaut kādā veidā 
norāda uz teritoriju ģeogrāfisko piederību. Priekšplānā izvirzās saimnieciskas darbības loģiskā 
ķēde – darbaspēks, tā atalgojums un atbilstoši pašvaldību ieņēmumi, visticamāk, saistībā ar 
nodokļu ieņēmumiem. Baltijas valstīs kopumā šī aina ir harmoniskāka nekā Latvijā atsevišķi. Ja 
paraugāmies uz Latvijas rezultātiem, tad līdzīgas ievirzes faktors (makroekonomikas faktors) 
Latvijā nosaka tikai 8,4% no informācijas un tajā darbaspēka resursu vietā nosakāmo pazīmju 
lokā ir ietverts IKP apjoms. Raugoties no saimnieciskās aktivitātes faktora viedokļa, ļoti krasi 
nodalās Igaunijas teritorija ar atšķirīgām faktorsvaru vērtībām. Atbilstoši faktora interpretācijai 
arī pārējās Baltijas valstīs izceļas pilsētas, turklāt nevis tieši galvaspilsēta kā vienīgais 
saimnieciskās aktivitātes pols, bet gan ikviena atsevišķi no rajoniem skatītā pilsēta. 

 
2.tabula 

Baltijas rajonu faktoranalīzes rezultāti* 
Factor analysis of regions of the Baltic states* 

№ 
Faktors 
Factor 

Noteicošās pazīmes 
(faktorsvars > 0,75 vai < –0,75; dilstošā secībā) 

Main indicators 
(factor weights > 0.75 or < –0.75; descending) 

Izskaidrotā 
informācija, % 

Explained 
information, % 

1 Saimnieciskās aktivitātes 
faktors 

+ uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 
+ budžeta ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 
+ vidējā darba alga 
+ darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars 

26,9 

2 Pamatetnosa demogrāfiskās 
uzvedības faktors 

+ pirmsdarbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars 
+ pamatetnosa iedzīvotāju īpatsvars 
+ dabiskais pieaugums 

15,6 

3 Iedzīvotāju izvietojuma 
faktors 

+ centra iedzīvotāju īpatsvars 
+ iedzīvotāju blīvums 

11,2 

4 Bezdarba lokalizācijas 
faktors 

– bezdarba līmenis 
– attālums līdz galvaspilsētai 

8,7 

5 Migrācijas faktors – migrācijas saldo 7,2 

*[Vilciņš 2002] 
 
Nākamais svarīgākais faktors Baltijas valstīs kopumā ir demogrāfiskās uzvedības faktors 

(izskaidro 15,6% informācijas). Zinot šajā faktorā iegājušo pazīmju teritoriālo sadalījumu, var 
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apgalvot, ka šis faktors ietver sevī tieši pilsētu un lauku pretstatījumu, taču tikai iedzīvotāju 
sastāva ziņā. Pazīmes, kas nosaka šo faktoru, ir jauniešu īpatsvars, pamatetnosam piederošo 
iedzīvotāju īpatsvars un dabiskā pieauguma līmenis. No tā var secināt, ka Baltijas valstīs 
kopumā tomēr pastāv ierastās centralizācijas procesa iedzīvotāju izvietojuma likumsakarības 
starp pilsētām un laukiem (etniskā pazīme ļauj nodalīt pilsētas un laukus), kad lauki kalpo par 
iedzīvotāju resursu avotu pilsētu izaugsmei. Baltijas valstīs gan šis process pilnā mērā nevar 
darboties, jo lauku pozitīvā demogrāfiskā tendence drīzāk ir tikai mazliet mazāka depopulācija 
nekā pilsētās. To apstiprina migrācijas rādītāju nesaistīšanās ar minētajiem demogrāfiskajiem 
rādītājiem (īpaši spilgti tas izpaužas Latvijā). Arī Baltijā kopumā migrācijas faktors darbojas 
atsevišķi no demogrāfijas faktora un izskaidro 7,2% no informācijas. Vienīgā pazīme, kas 
nosaka šo faktoru, ir migrācijas saldo. 

Trešais faktors norāda uz iedzīvotāju blīvuma un izvietojuma sakarībām. Šīs pazīmes 
skaidro pārējās, iepriekšējo faktoru neizskaidrotās pazīmju variācijas, kopumā 11,2%. Arī šajā 
gadījumā variācijas izteiktāk mainās pilsētu – lauku virzienā. 

Ceturtā faktora uzmanības lokā nonākušās pazīmes ir bezdarba līmenis un attālums no 
galvaspilsētas. Abu šo lielumu sakarība īpaši labi izpaužas Latvijā, arī Igaunijā. Šis faktors 
nosaka 8,7% pazīmju variāciju. 

Salīdzinot abas izdarītās faktoranalīzes, tajās sintezētos faktorus un to noteikšanā svarīgo 
pazīmju loku, jāsecina, ka Baltijas mērogā kā pretpoli vairāk izpaužas pilsētas un lauki, daudz 
mazāka ir galvaspilsētas ietekme uz tuvāko teritoriju. Latvijā galvaspilsētas ietekme ir 
izteiktāka, bet, protams, ir manāmas arī atšķirības starp pilsētām un lauku rajoniem. Līdz ar to 
varam secināt, ka Baltijas valstu mērogā ir vērojams polarizācijas process un nav vienota telpas 
centra, tāpat kā nav arī vienotas šo valstu telpas. Latvijā sev ievērojamu ietekmi ir guvusi Rīga 
un nekas neliecina, ka koncentrācijas process būtu apstājies. 

Izteiktas atšķirības starp visiem pētījumā izmantotajiem rādītājiem apkopot un šīs 
atšķirības telpiski sadalīt ir iespējams ar klāsteranalīzes palīdzību. Izmantoto pazīmju loks 
saglabājas tāds, kāds izmantots faktoranalīzei. Klāsteranalīzes rezultāti Latvijas rajoniem 
apkopoti 3.kartē. Kā jau tas bija gaidāms, klāsteranalīze atspoguļo teritoriālās atšķirības starp 
pilsētām un laukiem, starp Rīgu un pārējo Latviju. Klāsteranalīzes procesā visas teritorijas tika 
sadalītas 8 klasēs, taču dažu teritoriju rādītāji tik lielā mērā atšķiras no pārējiem, ka dažās klasēs 
ieskaitīta tikai viena administratīvā vienība. Lielākas līdzīgu teritoriju grupas veidojas tikai 
3 klasēs, tādēļ arī 3.kartē visi rajoni un lielās pilsētas sadalīti 4 klasēs. 

1. Pierobežas rajoni ar nelielu ekonomisko ietekmi Latvijas kopējā ekonomikā. No 
14 rajoniem tikai Preiļu, Kuldīgas, Gulbenes rajons un Rēzekne nav saistīti ar Latvijas 
ārējo robežu. Rēzekne ir vienīgā pilsēta šajā klasē un tās atrašanās šeit liecina par tās vājo 
saimniecību, nelabvēlīgo demogrāfisko situāciju vai gluži vienkārši visu parametru 
lielumu atbilstību pārējiem pierobežas rajoniem. 

2. Pārejas klase no nomales un Pierīgas rajoniem. No klasei piederošajām 8 teritorijām 
4 atrodas nosacītā valsts nomalē (to skaitā nonākusi arī Ventspils, tātad klasifikāciju 
noteicošie nav ekonomikas rādītāji, bet gan visu rādītāju sintēze), 3 rajoni ietver kādu no 
lielajām pilsētām. 

3. Rajoni ar lielu iedzīvotāju skaitu un ietekmīgu rajona centru (Valmieras, Cēsu, Ogres, 
Jēkabpils rajonu centri ir lielākās pilsētas Latvijā aiz septiņām republikas pilsētām). Pēc 
savām izpausmēm šiem rajoniem pielīdzināmas arī Jelgava un Jūrmala. 

4. Teritorijas, kas nav iekļāvušās nevienā no minētajām klasēm – Rīga, Rīgas rajons, 
Liepāja, Daugavpils, Ventspils rajons. Rīga viena pati ar saviem iedzīvotāju un 
saimniecības apjomiem pārspēj jebkuras iepriekš minētās klases apmērus. Liepāja un 
Daugavpils arī atšķiras no tuvākās apkārtnes ar saviem izmēriem un varētu kalpot par 
reģionālajiem saimniecības centriem. Rīgas un Ventspils rajons kā lauku teritorijas 
pārstāv absolūti pretējas šādu teritoriju izpausmes gan apdzīvojuma blīvuma, gan arī 
saimnieciskās attīstības ziņā. 
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3. attēls. Latvijas rajonu klāsteranalīzes rezultāti 
Figure 3. The results of cluster analysis 
 
Lai konkretizētu rādītāju ģeogrāfiskās atšķirības un sadalītu administratīvās vienības pēc 

to ieņemtās vietas bez tik krasi izteiktām atšķirībām kā klāsteranalīzes rezultātos, veikta arī 
rangu analīze. Lai rezultāti būtu uzskatāmi un netiktu apvienotas samērā atšķirīgas pazīmes, visi 
rādītāji sadalīti divos blokos. Pirmajā blokā izmantoti iedzīvotāju labklājību un rajonu 
ekonomiskās attīstības līmeni raksturojošie rādītāji. Rajons iegūst augstāku rangu, ja tajā ir: 

1) zemāks bezdarba līmenis 2000. gada sākumā (% no ekonomiski aktīvajiem 
iedzīvotājiem), 

2) lielāka vidējā darba alga 1999. gadā (lati), 
3) lielāks iekšzemes kopprodukta apjoms 1999. gadā (lati uz iedzīvotāju), 
4) lielāks saražotās rūpniecības produkcijas apjoms 1999. gadā (lati uz iedzīvotāju), 
5) lielāks reģistrēto uzņēmumu skaits 2001. gada sākumā uz 1000 iedzīvotājiem, 
6) lielāks reģistrēto vieglo automašīnu skaits iedzīvotāju privātīpašumā 2000. gada sākumā 

uz 1000 iedzīvotājiem, 
7) zemāks reģistrēto noziegumu skaits 1999. gadā uz 1000 iedzīvotājiem, 
8) lielāki pašvaldību budžeta ieņēmumi 1999. gadā (lati uz iedzīvotāju) [LR CSP 2001a; SL 

2002; Regional. 2000]. 

Aprēķinot kopējos rangus pēc minētajiem rādītājiem un parādot tos kartē, atklājas 
izteiktas telpiskas sakarības, kas ļoti lielā mērā atgādina labklājības koncentrācijas faktora 
vērtību sadalījumu starp rajoniem. Lielajās pilsētās vienmēr ir nedaudz labāks ekonomiskais 
stāvoklis nekā tuvākajos rajonos, lai arī Latvijas mērogā ne visās republikas pilsētās tas ir labāks 
nekā jebkurā rajonā. Rajoni ar augstāko ekonomikas intensitātes pakāpi izteikti koncentrējas ap 
Rīgu, jo tālāk no Rīgas, jo ekonomiskā situācija sliktāka. Tas viss liecina par pilsētu nozīmīgo 
lomu ekonomikas koncentrācijas procesā, bet jo īpaši uzsver Rīgas nozīmi kopējās situācijas 
ietekmēšanā. Vienlaikus apstiprinās faktoranalīzes rezultāti par ekonomikas reģionālo 
koncentrāciju lielākajās pilsētās, kā arī tiek uzskatāmi parādīta teritoriālā polarizācija starp 
lielajām pilsētām un mazāko pilsētu rajoniem un Pierīgu un valsts nomalēm. Negatīvā nozīmē 
īpaši izceļas Latgales rajoni un šis nomales efekts izskatās izplatījies arī uz tālākajiem Vidzemes 
un Zemgales rajoniem, kas robežojas ar Latgali. Nomales efekts parādās arī rietumu piekrastes 
rajonos, kuri ieņem samērā zemas vietas, pat neraugoties uz ciešajām saitēm ar abām 
ietekmīgajām rietumu pilsētām Ventspili un Liepāju. Īpatnējā situācijā nonākusi Jelgava un 
Jelgavas rajons. Lai arī tuvu Rīgai, rangu analīzē abas teritorijas novērtētas kā ekonomiski vāji 
attīstītas. Jelgavas rajonam šo zemo atzīmi varētu skaidrot ar profilēšanos uz lauksaimniecisko 
ražošanu, kas pazīmju lokā šoreiz nav ietverta, bet Jelgavas pilsētai būtu jāizvērtē saikņu 
ciešuma pakāpe ar Rīgu. 
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4. attēls. Latvijas rajonu un lielo pilsētu ekonomisko rādītāju rangi 
Figure 4. Ranking of administrative units of Latvia by economic indicators 
 
Lai noskaidrotu Rīgas un arī citu pilsētu ietekmi uz demogrāfiskajiem rādītājiem, veikta 

arī šo rādītāju ranžēšana, piešķirot augstāku vietu šādām pazīmēm: 
1) augstāks pirmsdarbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars 2000. gada sākumā (%), 
2) augstāks darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars 2000. gada sākumā (%), 
3) zemāks pēcdarbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars 2000. gada sākumā (%), 
4) augstāks pamatetnosam piederīgo iedzīvotāju īpatsvars 2000. gada sākumā, 
5) augstāks dzimstības koeficients 1999. gadā (‰), 
6) zemāks mirstības koeficients 1999. gadā (‰), 
7) augstāks iedzīvotāju skaita dabiskais pieaugums 1999. gadā (‰), 
8) augstāks imigrantu īpatsvars 1999. gadā (‰), 
9) zemāks emigrantu īpatsvars 1999. gadā (‰), 

10) augstāks iedzīvotāju migrācijas saldo 1999. gadā (‰), 
11) augstāks iedzīvotāju skaita pieaugums laikā no 1996.līdz 1999. gadam (‰) [LR CSP 

2001a; SL 2002; Regional. 2000]. 

Šajā gadījumā situācija ir atšķirīga no ekonomisko rādītāju izvietojuma. Pilsētas ar 
labvēlīgu demogrāfisko situāciju neizceļas, pie tam bieži vien redzama demogrāfisko rādītāju 
pasliktināšanās pilsētās vai pat to tuvumā. Tādējādi demogrāfisko rādītāju koncentrācija 
neapstiprinās. Nedaudz izteiktāka ir atšķirība starp Pierīgas rajoniem un pierobežas rajoniem, 
tomēr apgalvot, ka šajā virzienā darbojas izteikts polarizācijas process, būtu pārsteidzīgi. 

 

 
5. attēls. Latvijas rajonu un lielo pilsētu demogrāfijas rādītāju rangi 
Figure 5. Ranking of administrative units of Latvia by demographic indicators 
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Secinājumi 
Koncentrācija un polarizācija ir telpiskās sablīvēšanās procesa divi dažādi virzieni. 

Koncentrācija ir teritorijā notiekošo procesu sablīvēšanās vienā centrā. Arī polarizācijai ir 
raksturīgs koncentrācijas komponents, taču tā ir vērsta vienlaicīgi uz vairākiem centriem. Jau 
pastāvoša viena izteikta centra apstākļos polarizācija jāuztver kā dekoncentrācija. 
Koncentrācijas un polarizācijas procesi mūsdienās gūst arvien lielāku nozīmi. Industriālās 
attīstības laikā izteikta bija koncentrācijas procesu nozīme, taču, attīstoties darba dalīšanai un 
postindustriālai sabiedrībai, notiek polarizācijas procesu aktivizēšanās. No sabiedrības attīstības 
viedokļa gan koncentrācija, gan polarizācija ir jāuztver kā procesi ar negatīvu nokrāsu, jo tie 
liecina par sabiedrības noslāņošanos. 

Koncentrācijas procesi rada teritoriālu spriegumu un tā novēršanā nevar iztikt bez valsts 
politikas. Latvijas teritoriālajā attīstībā ir pienācis mirklis, kad veiksmīgu tālāko attīstību būtu 
jāsaista ar polarizācijas procesu stimulēšanu, nodrošinot līdzvērtīgākus dzīves apstākļus 
reģionos. 

Faktoranalīze Latvijā parāda nozīmīgas lielo pilsētu un pārējo rajonu atšķirības no 
demogrāfiskā aspekta un uzņēmējdarbības aktivitātes aspekta. Taču šāda atšķirība neparādās 
attiecībā uz labklājības un ekonomiskās attīstības rādītājiem. Tātad centri, kas atslogotu Rīgas 
lielo pārsvaru, ir izveidojušies, taču to spēks nav pietiekams. Reģionālo centru attīstības līmenis 
bieži vien iet kopsolī ar lauku rajonu attīstību atkarībā no attāluma līdz Rīgai. Dažas pazīmes 
liecina, ka Latvijā ārpus septiņām republikas pilsētām intensīvāka ekonomiskā attīstība nekā 
citur notiek Ziemeļvidzemē un Kurzemē. Latvijas pārlieku centralizēto ekonomisko sistēmu 
atklāj arī klāsteranalīzes un rangu analīzes rezultāti. Vienīgā atšķirība, ko atklāj šie analīžu 
veidi, ir neproporcionālā demogrāfisko un ekonomisko rādītāju sadale starp lielajiem centriem 
un atpalikušāko reģionu – Latgali. Ekonomiskā situācija virzienā no Latgales caur citiem 
Latvijas rajoniem un lielajām pilsētām aug virzienā uz Rīgu, bet demogrāfiskie rādītāji ir vāji 
gan lielajās pilsētās, gan Latgalē. 

Salīdzinot ar Latviju, Baltijas valstu mērogā tik izteikta centralizācija neparādās. Tajā 
liela nozīme ir Lietuvai, kur raksturīga policentriska saimniecības attīstība, un Igaunijas 
administratīvā iedalījuma sistēmai, kas apvieno lielākās pilsētas un tām pakļautos rajonus. 
Nozīme ir arī tam, ka lielo pilsētu skaits, aplūkojot Baltiju kopumā, kļūst lielāks un tāds 
sadalījums jau ir raksturīgs polarizācijas procesiem. 

 
Summary 
In recent years, the process of concentration and polarization has become a characteristic 

feature of the economic development of Latvia and it also changes various social structures. 
This process creates either a single growth pole or a cluster of growth poles. Growth pole is a 
dynamic and highly integrated set of industries organized around a propulsive leading sector or 
industry (industry motrice). The set of industries forming the growth pole might be clustered 
spatially and linked to an existing urban area. The term of growth pole is frequently used to 
denote any spatial clustering of economic activity. There are three steps in spreading of 
economic activities or innovations in a teritorry. The first step is definition of the leading branch 
including links to the existing central place. It is followed by large-scale investments and 
polarization of other branches around the leading branch. Later, economic activities, inovations 
and prosperity diffuse in the rest of adjoining territory. 

Still, development never reaches the same intensity in the periphery. Core – periphery 
model is a mode of the spatial organization of human activity based upon the unequal 
distribution of power in economy, society and polity. The process of concentration and 
centralization implies continuing in the core region or a metropolis at the expense of the 
periphery. These core – periphery tensions can also place pressure on the state with calls for 
secesion emanating from either the periphery or, perhaps less frequently, the core. 

Economic polarisation has positive effects in spreading innovations and de-concentrating 
industries, however, it also increases uneven distribution of income. High level of income and 
concentration of economic power can lead to instability in the whole country. Spatial analysis of 
economic and social factors, clustering (using “SPSS” pack) and ranking help to recognize 
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weather it is or is not a problem in Latvia. There are 4 factors that help to outline the changes. 
The most influent factor (“cities’ impact”) is the relatively high level of concentration of 
activities in Riga and other central cities as compared with other Baltic states. Although 
disparities between bigger cities and rural regions are characteristic to all Baltic states, the gap 
between Riga and the rest of Latvia is greater than in other Baltic states because ‘the distance 
from the capital’ is one of the indicators determining “distribution of welfare” factor in Latvia. 
This is not evident in all Baltic states. It means that there are numerous primary growth poles 
found in this territory which are not adequately equipped to compete to Riga. This also explains 
why the most influential factor of concentration in Latvia is “cities’ impact” and “the welfare 
factor” while in other Baltic states such factors as “economic activities” and “demographical 
differences” are more important. The cluster analysis and ranking implemented as part of this 
research reveals that the largest power is still concentrated in big cities and central regions while 
Latgale continues to be the least developed region of Latvia and the Baltic states. 
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Changes in the City Centre of Riga 
Determinant Factors, Main Trends and Problems of Transition 

to a Market Economy in Retail Trade during the 1990s 

Pārmaiņas Rīgas pilsētas centrā 
Ietekmes, nozīmīgākās tendences un problēmas, kas saistītas ar 

pārmaiņam virzībā uz tirgus ekonomiku 20. gs. 90. gados mazumtirdzniecības 
attīstībā 

 

Harald Standl 
 
Introduction 
In the year 1991 Latvia achieved its independence from the former Soviet Union. Since that 

time a profound social and economic process of change has occurred there, which can be seen 
particularly in the business centre of the capital. A number of different factors based on long-term 
field research in the city centre of Riga must be analysed in order to explain sufficiently the changes 
in the supply structures and above all the location patterns of the retail trade during the past ten 
years. Particularly important is the question of the extent that the respective urban business centres 
changed structurally as well as functionally and spatially under the new free market conditions, and 
whether a clear development of hierarchically arranged supply structures (e.g., in the form of main 
shopping streets) can be identified. At the heart of this paper, however, is the identification of those 
particular determinants which steered the respective processes of change. Finally, the patterns of 
positive as well as the negative factors of influence are described (see Figure 1). This overview is the 
result of nearly ten years of observations on the changes in the city of Riga, as well as intensive 
scientific analysis of the social and economic processes, which were caused by the transition from 
the planned Soviet-style economy to a more or less free-market economy.1 The urban area analysed 
is depicted in Figure 2. 

State of the art 
Numerous publications dealt with the post-socialist development of the cities in the eastern 

Five New States of the Federal Republic of Germany (i.e., the former German Democratic Republic), 
in East Central Europe, and in Eastern Europe in the last ten years of the 20th century [see the 
selected bibliography in Heineberg 2001, pp. 246 and 274]. Pütz [1994, 1997] first concerned 
himself with similar questions through his analysis of the changes of the structure of retail trade in 
Dresden, for which he described the relevant influential factors and decision-making mechanisms in 
a systematic and graphic fashion. His self-developed model [Pütz 1997, p. 42] relies in its essential 
features on the theoretical and empirical ideas of Kulke (1992) about the structures and dynamics of 
the position of the retail trade in Lower Saxony (northern Germany); both authors focused on the 
three major influential decision-makers: consumers, planners/politicians, and retailers. The very 
plausible and didactically well-prepared pattern suggested is fundamentally valid only for stable and 
well-ordered national economies like that of Germany. The connection of effects mentioned cannot 
therefore be so easily transferred to conditions in Eastern Europe because of the level of political and 
socio-economic planning in the eastern countries of Central Europe with the exception of Poland 
[see Pütz 1998]; in Southeast and Eastern Europe it is so far only very weakly (or in some cases not 
at all) manifested. Above all, the retailers there were limited in their freedom, concerning the optimal 
choice of location for their enterprises. Due to the newly established privatisation measures, and 
particularly because of the rather radical transition of the property market, the flexibility of 
entrepreneurs was reduced. They had significantly fewer options than was ever the case in western 
Central Europe.  
                                                           
1 The author is very thankful to Dr. Zaiga Krišjāne and Dr. Maija Rozīte (Faculty of Geography, 
University of Latvia) and all their students (especially Una Broka and Zanda Penēze) who were extremely 
helpful in carrying out the fieldwork.  



 

 

 
Figure 1.  The amount of influence concerning the operating structure factors as well as the spatial factors in the process of 

transition of retail trade and of the city centre in Riga during the 1990s  
1. attēls.  Ietekme uz strukturālajiem un izvietojuma faktoriem mazumtirdzniecībā 90. gados Rīgas centrā 
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Figure 2.  Location scheme of retail trade in the central part of Rīga, 2000 
2. attēls.  Mazumtirdzniecības izvietojuma shēma Rīgas centrā 2000. gadā 
 
Main questions and objectives 
A modified theoretical framework has to be formulated for the following analysis of the 

retail trade development occurring in the centre of the Latvian capital. The thesis previously 
presented by the author [Standl 1998, 2] about a larger regional setting states that the newly 
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developing types of companies and location patterns in the urban retail trade were essentially 
determined both by a factor complex that influenced the operating structure of retail trade and 
by a complex of spatial factors; each complex can be subdivided into three single aspects (see 
Figure 1).  

The three factors of influence, concerning the operating structure are: 
• the process and the result of the change of ownership structures in retail trade, which 

is caused both by privatisation measures and by creating new establishments; 
• the transition of the real estate and land market; 
• the general economic (internal as well as external) conditions under which the 

privatised and the newly established enterprises must work influences the further progress of the 
retail trade. 

The three spatial determinants, which are directly responsible for the change of the 
location pattern of the retail trade and for the change of the functional and spatial organisation 
of the city centre (town centre), refer to: 

• the structure and function of the existing buildings and their utilisation for the retail 
trade (traditional shopping-streets);  

• the competition with other locations of the retail trade inside and outside the city 
boundaries; 

• the range of the private use or appropriation of public area by the informal retail trade 
in the form of kiosks and market stands. 

These two groups of factors in each case are effective (temporally as well as spatially) on 
that which can be measured by the indicators. Because of this variable dominance of the 
determinants, different functional and spatial patterns in the city centres must result, which were 
comparatively analysed in detail for the three Baltic capitals, Tallinn, Riga and Vilnius [see 
Standl 2002]. 

 
The first bundle of factors: 
The three determinant factors influencing the operating structure of retail trade in the city 

centre, and the indicators of transition 
One of the most important and most extensive aspects of the transformation to a market 

economy (as in all the countries of East Central and Eastern Europe) consisted in profound 
changes in the operating structure of the retail trade. Due to a drastic political turn (i.e., through 
a fast privatisation or denationalisation of what had been state property and by rearranging the 
principles of private property) a free sales market was also established in Latvia. 

 
Factor I: The transition of the ownership structures in the retail trade 

The transition of the ownership structures in retail trade rapidly improved around the 
supply of goods and services, since each government wanted to satisfy the demand for 
consumer goods (of short and medium-term necessity) as fast as possible, particularly during 
the initial phase of the economic change. In order to accomplish this quickly in Latvia, the legal 
property transformation of the formerly national and cooperative trade organisations was 
introduced as part of the so-called Small Privatisation, which led to many former state or 
cooperatively organised retail trade and service enterprises being transferred to private 
ownership. Moreover, the establishment of new retail businesses was again permitted by the 
legislature. Both measures inevitably had a large influence both on the development of the retail 
trade and on the changes of urban structure in the central part of Riga. 

Table 1 gives, among other things, detailed information on which forms of retail trade 
privatisation was used. It shows that (excluding very few individually-owned companies) only 
small units were normally privatised; larger parts of former national chains were not sold as 
whole packages (e.g., as the East German Handelsorganisation / HO was) to big investors in 
Latvia. And only citizens were also entitled to privatisation. The future development to a 
considerable degree was predetermined, because the further right of use took place through 
direct sales to the prospective entrepreneurs at the nominal value of the enterprise specified by 
the privatisation authority. 
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Table 1 

The substantial forms and aspects of Small Privatisation accomplished in Latvia 
“Mazās“ privatizācijas formas un virzieni Latvijā 

Forms and aspects of the ‘Small Privatisation’ 

Privatisation 

programs and 

their legal 

bases 

 

Substantial 

procedures of 

privatisation 

Those 

entitled 

to take 

part 

Type of 

objects which 

can be priva-

tised 

Inclusion 

of the 

vested title 

at the 

business 

premises 

Modes of 

payment, 

relative 

height of 

the 

purchase 

price 

Sub-

stantial 

bene-

ficiaries of 

the ‘Small 

Privati-

sation’ 

Denation-

alisation of 

the retail 

trade 

(Restitution) 

Law 
concerning 

the 
privatisation 

of the smaller 
objects of 

trade in the 
municipal 
property, 

restaurants, 
cafés and the 
service sector 

from  

5 November 
1991 

Assignment of 
the right to use 
by direct sales 

(sometimes 
modified by 

idea 
competitions 

centring around 
the best form 

of use);  

in addition, in 
the form of 

closed auctions 

Only 
citizens 
(very 

restric-
tive) 

Excluding 
individual 

enter-prises 
(in the retail 

trade, 
however, 
restricted 

originally to 
max. 100 

square meter 
sales area, 

starting 
February 

1992) 

No, 
but only 

one rental 
law on the 
part of the 

city 
administra-

tion 
(limited to 
5 years) 

Cash; 
maximum 

in two 
rates; 

compara-
tively 

inexpen-
sive, but 

somewhat 
high 

fluctua-
tions 

‘Insiders’ No 
(only in 

connection 
with the 
general 

restitution of 
real estate 
property) 

Sources: Frydman et. al. (1993); Jaffe, Turner & Victorin (1995); Roggemann, H. (Ed.) (1996); Venesaar & Hachey 
(Ed.) (1995); Wollmann (1994) ; as well as the authors’ findings 

 
During the course of the privatisation the goods, including the inventory and residues, 

were sold by the so-called Self-Administrations of Riga. Furthermore, the new operators (mainly 
insiders, i.e., former directors) received only a limited right to use the business premises on the 
basis (mostly) of five-year leases with the city-district administration. This starting situation 
directly affected the development perspectives for the privatised retail trade as well as for the 
service sector. Thus the enterprises in Riga had to adjust themselves immediately to the new 
market conditions (i.e., to make noticeable profits) in order to be able to pay the rent for their 
outlets. In this way, 415 enterprises were privatised in Riga. The largest part of the procedure 
was already finished by the end of 1993; it can be stated that a relatively fast practical 
conversion of the legal defaults took place. The costs of the privatisation were generally not too 
high, and their financing was likewise no large problem. The receipts from this privatisation 
went into the budget of the Self-Administrations in the districts of Riga, as well as the monthly 
rents, which were usually lower than the general market price. 

Occurring parallel to the privatisation process, numerous new companies in the retail 

trade were founded. With the help of an extensive liberalisation of the retail laws at the time, 
Latvia, still a part of the Soviet Union, tried in the years 1989 and 1990 to stimulate its lame 
economy. By allowing private enterprises, a situation was created in which there could be 
competition with the stagnated and ineffective state monopoly. A part of these legislative 
measures consisted of reforming the existing business activities (see above). At the same time, 
however, it ensured that no illegal uncontrolled growth in the form of a grey economy would 
develop. The legal hurdles to start-up businesses were relatively low on the national side 
because the new entrepreneurs hardly needed to use their own capital funds, but the new 
companies did have to enter the newly created trade registers, which was an inexpensive and 
easy process. This politico-economic balancing act between large liberalisation and necessary 
control of the commercial activities through licensing showed appropriate effects, particularly 
after the independence of Latvia. 
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Starting a newly established commercial enterprise within a self-owned business premise 
was still hardly possible in the years 1991 and 1992. One reason for this was the fact that 
privatisation had not yet fully occurred. The second hindering factor was the liquidation of 
national trading ventures which made too few business premises in good condition available. 
And the third reason was the announcement on the restitution of real estate (see Factor II). A 
boom in the establishment of retail trade finally came in the period from 1993 to 1995. Thus the 
number of the retail businesses rose around 50% in Riga between 1992 and 1996. The sales 
areas in the retail trade increased in the periods mentioned in the Latvia by about 66%, and the 
average sales area per 1,000 inhabitants increased by an appropriate order of magnitude. On the 
other hand, since these start-ups usually consisted of small companies, the increase of the sales 
area per retail outlet was modest in relation to East Germany. No extreme degree of informality 
in the retail trade was reached in Latvia in comparison with the development in Poland, Russia 
or Albania; therefore, the increase in sales kiosks and ambulatory street traders in the city area 
occurred within a relatively modest framework, except in the big market areas (see below). The 
new laws made it also possible for prospective foreign investors to create new commercial 
activities in Latvia. 

Consequently, the combination of the privatisation process and the newly founded 
companies in the retail trade together resulted in a mixture of different possession and property 

structures, whereby the portion of the enterprises which were still (at least partly) state property 
was already largely irrelevant by the middle of the 1990s. Internationally operating retail chains 
based abroad (in Western or Central Europe), which in particular suggest the shopping streets in 
the cities of Budapest, Prague or Warsaw, are represented in the Latvian capital only to a small 
extent and have been implemented only since the end of the 1990s in post-modern passageways. 
Compared to the outskirts of the Polish, Czech and Hungarian metropolises, where since the 
middle of the 1990s huge self-service department stores or shopping centres had already settled, 
only some not very big units were recently opened in Riga (also see below). Latvia still has a 
comparatively small sales market. The prospects of fast economic success from international 
investments in retail trade were (and are) much smaller than in the countries directly to the east 
of Central Europe. Nevertheless, an important internationalisation of trade can be observed in 
the city centre, where numerous domestic companies specialise in selling imported branded 
articles as franchisers. The fact that the privatisation was mostly steered endogenously does not 
mean that no domestic chains, operating locally or even country-wide, could be established. 

The retail trade in Riga must almost exclusively be managed in rented premises; 
therefore, the following section will clarify, among other things, who the landlords of the shops 
for re-established or newly founded retail businesses are. 

 
Factor II: The transition of the real estate and land market 
The mode of restitution (denationalisation) of land and buildings expropriated 

illegitimately and afterwards nationalised during the Soviet era was also of crucial importance 
for the structural changes in the retail trade. As Table 2 shows, appropriate laws for the 
introduction of restitution procedures were already adopted in Latvia in the year 1991. These 
legislative efforts were profound (as in neighbouring Estonia): not only citizens were entitled to 
lay claim for the return of the expropriated real estate property but also emigrants (living 
abroad), so far as they could prove to have inhabited the country before the indicated deadline 
(17 June 1940). The purely quantitative result of the restitution legislation was that 3,943 
residential buildings in Riga were returned to their former owners. The restitution procedures 
were surprisingly fast; by the end of 1993 half of all formerly expropriated buildings had 
already been returned to the former owners, and by the end of 1997 almost all the old legal titles 
were restored. 

Which consequences did this rapid restitution of real estates have in particular for the 
privatised retail businesses in the Latvian capital? Those formerly state-owned retail trade 
companies whose shops were located in buildings for which a property restitution was 
submitted had to start direct treaty negotiations with the pre-Soviet era former owners (qua new 
owners), if they wanted to use the business premises further. This put the retailers in a very poor 
starting position. 
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Table 2 

Various Forms of the Treatment of Property Rights Concerning Real Estate  
in Latvia during the 1990s 

Īpašuma tiesību formas Latvijā 20. gs. 90. gados 

Forms of the Treatment of Property Rights  

Restitution of 

formerly state-

owned lands and 

their legal basis 

Beneficiaries of the 

restitution of property 

rights 

Tenant protection for 

private citizens and/or 

commercial users (for 

example, retailers) in 

restored buildings 

 Housing 

privatisation and 

their legal bases 

Relative portion of 

local property which 

can be rented and/or 

leased as business 

space  

(At the end of 

the1990s  

Yes, 
comprehen-sive 

return in 
accordance with 

the law of 
denation-

alisation of 
private property 
of 30 October 

1991 
 

Entitled not only 
citizens but also 

emigrants (foreigners 
and their 

beneficiaries) so far as 
the deadline (17 June 
1940) of habitation in 
Latvia was met, but 
legal problems with 
Baltic Germans (re-
settlers) because of 

the German 
distribution of 

burdens 

For commercial tenants 
and administrative 
mechanisms: no 

protection against 
eviction 

 
For tenants of dwellings: 
7 years starting from the 

time of the restitution 
 

Yes, 
but due to lengthy 

political discussions 
discharged only 

comparatively late; 
Conversion starting 
from March 1996 

 
 Use of shares 
(Certificates) 

 
Law concerning 
privatisation of 

national dwellings 
and the autonomy of 
such in 21 May 1995 

Small, 
(within the Old 

Town, somewhat 
higher) 

Sources: Frydman et. al. (1993); Jaffe, Turner & Victorin (1995); Roggemann, H. (Ed.) (1996); Venesaar & Hachey 
(Ed.) (1995); Wollmann (1994); as well as the authors’ findings 

 
Owing to the very much liberalised legal regulations, the owners had been put into an 

extremely favourable position, in which they could quit contracts with commercial tenants. 
Even public administrations could be more or less evicted without notice from their buildings. 
Thus the owners received immediate and almost unrestricted control over returned real estate on 
such premises. The amount of the rent and the running time of the new lease could therefore be 
negotiated under purely free market criteria and without national regulation. The fact that the 
new owners exhausted as far as possible the legal framework available concerning 
commercially used areas in their buildings, which were again profitable, is quite understandable, 
particularly because a legally assured lodging right had been granted to the tenants for the 
duration of seven years. Those who could not follow the demands for renting the outlets were 
forced to close and leave. Thus it was very often the case that many stores and service facilities, 
despite partially effected privatisation, disappeared immediately from the market after the 
restitution of the real estate property. The old state-run commercial structures were thus 
liquidated in Riga quickly and comprehensively. Especially in the years 1993 and 1994 the 
situation in the central part of Riga, which included parts of the Old Town (Vecrīga), was 
characterised by a very fast change in retail trade. Many outlets in denationalised buildings were 
under reconstruction, waiting for their new purposes. One of the most impressive, though not 
very successful examples, concerning the location of retail trade, is the reconstruction of the 
famous shopping centre Berga Bazārs, originally built at the beginning of the 20th century. 

Those buildings which had been built by the state or by cooperatives after the Soviet 
occupation were denationalised during the so-called Mass Privatisation. The same applied to 
the few buildings which were put under state control between 1940 and 1990, but no requests 
were made for restitution, nor was it granted in those cases in which the desired return could not 
be sufficiently justified by the applicant. In the course of this privatisation the tenants were 
shifted into a legal situation, under which a portion was paid through public funds (Privatisation 
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Certificates) to facilitate the acquisition of new dwellings comparatively inexpensively and their 
transformation into private flats. After privatisation, the new owners (mainly former tenants) 
were then allowed to decide completely and without reservation on the form of their future use. 
A retention of the dwelling function was not really prescribed. Of course the premises could 
promptly be rented or leased or even resold; however, compared with the quickly and 
consistently accomplished privatisation process in Lithuania, this form of mass privatisation of 
national wealth was very much hindered in Latvia due to lengthy political discussions. This had 
little effect on the changes of the downtown commercial landscape in Riga, since these 
apartments usually lay in large suburban housing estates, where very few apartments located on 
the ground floor were restructured for service or retail trade outlets. 

 
Factor III: General basic economic conditions for the progress of retail trade after 

privatisation or after the newly establishment of enterprises 
The privatisation or the start-up of an enterprise was always connected with the retailers’ 

hopes for long-term economic success on their investments. As already stated, many formerly 
national enterprises in Riga were forced to leave their locations because of the radical 
transformation of the property market; most of them had to stop their commercial activities on 
very short notice. Further, the general condition of the retail trade was otherwise affected by a 
large number of different economic variables and imponderables, which can generally be 
arranged into two categories: first of all, into those aspects that derive from the conditions and 
the changes of structures existing internally in the trading business (procurement of wares and 
dealing with goods before the sales); secondly, in those determinants that lead to changes of the 
sales market, which can be called external commercial factors (e.g., the consumer habits and 
the purchasing power potential of the customers). 

The liberalisation of the mercantile laws led to a more or less intensive deregulation of 
the post-socialist commercial situation in Latvia. It came at the same time as independence from 
the Soviet Union and led to a complete reversal of former trade routes. The mutual exchange of 
goods, both between the Baltic States and the Commonwealth of Independent States and among 
Lithuania, Estonia and Latvia, broke down completely in 1991/92. Only through the signing of a 
free trade agreement on 13 September 1993 (taking effect in the middle of 1994) did a revival of 
internal Baltic trade take place. A similar agreement with the European Union entered into 
effect on 1 January 1995, and in the course of the same year international trade agreements were 
also signed between the Baltic States and Russia (CIS). Eventually all three Baltic States raised 
rather high protective tariffs for imported goods until 1994/95; the goals were to increase the 
competitive power of the native food and consumer-goods industries and to achieve additional 
fiscal value absorption, particularly for imported luxury wares. These temporarily limited 
measures had great importance for the respective state budgets in the first years after 1991, 
because only by the end of 1993 was Latvia able to introduce a new tax system, including 
among other things a value added tax (VAT). 

Parallel to the international business connections, new wholesale structures had to be 
developed, since (with the privatisation of trade) the former state enterprises were not 
functioning and therefore usually rapidly dissolved. In order to obtain goods in the time shortly 
after political independence, many retailers were forced to develop individual delivery 
arrangements with foreign suppliers in western Europe. Many dealers in Riga had to travel as 
individuals or in small groups to trade fairs abroad, often to Germany, to make contacts and buy 
wares directly, which they imported as soon as they returned to Latvia. This very cumbersome 
procedure was extremely nerve-racking due to the numerous border controls. It did however 
persist because the profit margin for the retailers was largest for such imported goods. Only 
gradually was a new system of mostly locally or regionally operating wholesalers, who were 
able to participate in a clear specialisation, established. Despite all difficulties associated with 
the procurement of wares, this reconstruction in the retail trade was connected with so far 
unheard-of economic possibilities. Dealers who could use the initially existing institutional or 
administrative chaos intelligently for the own business purposes were able to accumulate a 
small fortune within a short time. The internal commercial conditions in Latvia led to general 
company-related adjustment and restructuring measures in retail trade. Numerous retail chains 
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arose out of the new private wholesale businesses, but in comparison with Lithuania, where 
Vilniaus Prekyba dominates the food trade (supermarkets, self-service department stores and 
recently also shopping centres), no such important domestic company has developed in Latvia. 

The transition process would, however, very soon be coming to a probable halt, even if 
the market to a large extent had not changed for the positive. The question of the future 
prosperity of a retail business and its lasting economic success depended therefore to a large 
extent on how the market proceeded. But the market is usually dominated by customer 

behaviour, particularly since there is a multiplicity of new businesses. A pronounced 
competitive situation in the retail trade had developed very quickly, and the entrepreneurs had to 
react. 

The customers in the retail trade, suddenly, found an unusually broad selection of goods 
after the opening of the domestic market particularly in the newly opened outlets. Above all, 
after the Russian Rouble was replaced by a national, persistently stable currency (in May 1992 
the Latvian Rouble was introduced, and in June 1993 finally the Latvian Lat, the shops were 
filled almost overnight with imported goods from the West. Long lines waiting in front of the 
stores at opening time became a thing of the past. 

The population of the Five New States of Germany profited from the economic and 
monetary union of the year 1990 and from the very favourable conversion rates (GDR Marks to 
DM at 2:1 or 4:1), but in Latvia, as in most other states of East Central and Eastern Europe, the 
currency reform caused a massive destruction of savings. Since one could hardly acquire daily 
goods for the Russian Rouble and even less so long-term consumer goods even during 
perestroika, it was almost impossible to convert money into real values. Thus the supply crisis 
of the years 1989 to 1991 cannot be attributed only to the unsatisfactory offering of goods by 
the former centralised economic system inside the Soviet Union, but it was to a far higher 
degree a problem caused by the currency depreciation. The goods in this period were, to a large 
extent, hoarded in stores and thus withheld from the market. 

In consequence of the currency reforms (1992 and 1993), the previously extremely high 
inflation rates could be partly lowered from over 1000% during the early 1990s, down to under 
10% at the end of the decade, despite the rising prices of imported raw materials (oil and natural 
gas) and the increase in the cost of national and private services (fees, rents). Nevertheless, the 
majority of the population in Latvia suffered strong losses in purchasing power, which could 
only partly be balanced by rising wages and salaries (see Table 3). Even if one takes into 
account the fact that the average earnings in the capital are about 20-25% higher than the 
respective national average during the last years, it was still possible for only very few 
households to acquire financial reserves through savings in order to buy commercial products, 
over and above the cost of daily needs. The majority of the population could not regularly afford 
imported goods, since a very broad mass of economic losers (particularly in the case of the 
older employees and pensioners) persists in contrast to the relatively small social group of new 

rich, who could arrange for the transition process to be very positive for themselves. 
 

Table 3 
Development of Income for Private Households in Latvia and Riga (1993-2000) 

Mājsaimniecību ienākumi Rīgā un Latvijā uz 1 cilvēku (1993-2000) 

Average Yearly Income per Household Member in Lats  
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Latvia 329 483 n.a. 618 660 748 777 830 
Riga n.a. n.a. n.a. n.a. 747 917 939 1057 

Sources: Various Statistical Yearbooks of Latvia and Riga in Figures 
n.a. = data not available 
 
Like other Eastern European countries many urban households in Latvia still supply 

themselves with fresh fruits and vegetables as in socialist times, by cultivating their own 
allotment gardens on the outskirts of town (as a kind of subsistence economy) or by depending 
on relatives living in rural areas [Kulke 1997]. However, there is also a steadily growing socio-
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economic central layer; the yuppies are a group of mostly well-educated urban people, who 
were able to occupy the key positions in the re-created private service sector (banks, insurance 
companies, law offices, etc.). Owing to their relatively favourable income situation, this group 
of twenty to thirty-five year-olds, living in single or double income households and without 
children, represents the most important buyer potential for the retail trade in the city − and let us 
not forget the significant number of persons involved in the still extant grey economy. 

In addition to the general growth of private incomes, the numerical decrease of the 
resident population in Riga (from 910,000 in the year 1989 to 759,000 in 2001) negatively 
affected the retail trade since independence from the Soviet Union. This downward 
demographic trend (minus 17% in that period) was partially caused by remigration of members 
of the minorities living in Latvia (mostly Russians, Ukrainians and Byelorussians) back to their 
homelands. Although this remigration may have to some extent been welcomed by Latvians, it 
also meant a purchasing power loss for the urban retail trade, which can not be underestimated. 

Even as the locally and regionally existing potential purchasing power is to a large extent 
so limited, limitations can also be attributed to the spatial immobility of broad social groups. 
This is true despite the increased individual traffic in the 1990s. Because of the extreme price 
increases for fuels, the private use of motor vehicles is still a luxury, and the tariffs for the use 
of public means of transport have also been drastically raised. Thereby economically 
disadvantaged persons cannot participate in visiting the centre of the capital as before; the local 
public transport systems, including the railways and even air traffic, were substantial subsidised 
during the time of socialism. One evidence of this is the strongly declining number of 
passengers using the local public transport facilities in Riga during the past ten years. The rising 
price of transportation also had similarly grave consequences for the inhabitants of the rural 
areas; purchasing transportation into the nearest (large) city became increasingly expensive for 
them. This development has consequently limited much more than before the range of goods 
offered by the retail trade in Riga. 

All the disadvantages in the city retail trade due to the transition process can be at least 
partially compensated for by an international clientele that arrives in the form of wealthy foreign 
businessmen or rich tourists to animate the local sales market with their purchasing power. 
Although the number of foreign visitors coming to Riga is on a slow but constant rise [see 
Rozīte 1999], the Latvian capital does not benefit in the same scale from foreign tourism as 
Tallinn does [Standl 2000]. In the Estonian capital, the shopping tourists from Finland (circa 
2,000,000 per year) became the engine of their rapid downtown development. Thus the retail 
trade in Tallinn ranks clearly among the winners from national independence, due to the fact 
that the Finnish day-trippers can easily travel by ferry from Helsinki in just three hours. In 
result, the so-called textilisation (the numerical growth of outlets selling textiles) in Tallinn is 
furthest advanced [Standl 1999]. A similar if significantly lesser process that has increased the 
dominance of clothing and shoe stores in Riga has been accompanied by a strong rise in the 
number of perfumeries and drugstores. Food shops in the city centres were, however, 
appreciably displaced. 

 
Second Bundle of Factors: 
Spatial influences on the changes in the location structures of the retail trade in the 

city and on the change of the city centre 
In the following part, the substantial pattern of retail trade developed substantially within 

the city limits (see pattern in Figure 2), and the developing conditions will be analysed. First, 
the structure and function of the existing buildings and their potential use for retail trade will 
be examined. It should be unnecessary to stress how much the post-socialist revitalisation of 
Central and Eastern European city centres is facilitated and accelerated by a qualitatively good 
stock of (previously existing) business premises, expressed by a strong concentration in 
traditional shopping streets. In particular the historical development concerning the urban 
scheme and architecture in Riga since the end of the 19th century created substantial bases for 
the recent development of the retail trade. Riga’s core (city centre) exhibits an architectural 
dualism of the medieval Old Town (Vecrīga) on the one hand and the more recently developed 
so-called “Centre” (Centrs) on the other hand. This substantial difference is the result of the 
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economic development between 1870 and the beginning of World War I and on the destructive 
effects resulting from World War II. 

An enormous economic prosperity had developed in the thirty years before as well as the 
fifteen years after the turn of the 19th century in Riga, which was essentially fostered by German 
and Russian merchants and industrialists. This period is architecturally represented by the fact 
that not only in large part were the medieval buildings in the Old Town replaced by imposing 
multi-story habitats and businesses, but also by the fact that the way was cleared to establish a 
much more architecturally impressive centre for the city – with broad right-angled streets built 
in direct spatial connection to the newly designed recreation parks. The owners were for the 
most part members of the upper middle and upper classes, and the apartments and firms were 
mostly established as lucrative properties for lease. The current world-wide reputation of Riga 
as a metropolis of Art Nouveau architecture was founded at that time. The newly formed 
boulevards leading around the Old Town and the routes running axially in a northeast direction 
in the new City Centre were at that time already equipped with modern retail trade outlets on the 
ground floors, with appropriately wide shop windows. 

Unfortunately, the old part of the city was not spared by the destruction of World War II. 
The quarter around the City Hall Square (Rātslaukums) was gutted by flames in the Old Town 
of Riga (see Figure 3). A substantial problem concerning the quarter destroyed in the war arises 
out of the fact that it was restructured afterwards with architecturally inappropriate buildings 
(e.g., the Technical University), changing its function drastically. A very lively area of the city 
before the war, shaped by trade and handicraft, became a small public-oriented administrative 
centre. St Peter’s (Pēterbaznīca) had already been reconstructed during Soviet times and serves 
today as a concert hall as well as a museum. The reestablishment of the House of Black Heads 
(Melngalvju nams), which was blown up by the Red Army shortly after the end of the World 
War II, was started in 1995 and became a major fixture in the 800-Year Anniversary of Riga in 
the year 2001. An old city hall on the City Hall Square will also be rehabilitated in the form of a 
historical model, but this reconstruction will not bring back the importance of this area in terms 
of the retail trade that it had before World War II. 

It can thus be noted that today the structure and function of the existing buildings and 
their possible use for retail trade in the traditional shopping streets of the Old Town of Riga 
seems to indicate rather poor prospects due to inadequate consecutive use. The only street that 
was able to regain some importance was Audēju iela, but many streets in the Old Town are 
characterised by the constantly growing number of pubs, bars and restaurants located there. The 
conditions in the main traffic axes in the centre of Riga (Brīvības, Tērbatas, K. Barona and 

Marijas/A. Čaka and the connecting side streets, e.g., Elizabetes and Matīsa) are extremely 
good. Perhaps the number of outlets is even a bit too high there for the still quite low average 
income and purchasing power of the inhabitants of the city. One indicator is the high rate of 
fluctuation in the use of these business premises, although the general accessibility to most of 
the locations in the City Centre is very good. 

A second, likewise very important influencing spatial factor, which is determining the 
change of the retail trade structures in the city to a considerable degree, is the competition with 

other retail trade locations inside and outside the city. The doctrine of Soviet urban 
architecture (following the standardised planning ideology of socialism) neglected not only the 
historical bourgeois centre of the city between 1945 and 1990, but formed new, highly 
monotonous satellite cities in the suburbs. The large housing areas (in the west and the east of 
the city), constructed by the slab method, exist in all cities of the former Eastern Bloc; they were 
usually built as pure living and sleep settlements. At the same time (at least in theory) each of 
these settlement satellites should, depending on their total capacity and the number of 
inhabitants, have received one or more central service and supply centres. Although they were 
conceived as such during the town planning, for the most part no adequate sub-centres arose 
from them. In practice a striking situation of an under-supply of goods often plagued the 
inhabitants of those monotonous settlements. In addition to the search for non-food items, 
residents often had to travel into the central city in order to procure quality fresh foods in the 
markets. Regarding the quantitative and qualitative equipment of the new ribbon developments 
with grocery shops and general stores, the situations failed locally and regionally in different 
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fashions. The situation of under-supply at the periphery of Riga during socialist times was 
already worse than in Tallinn, and then again even a bit worse than in Vilnius. 

 

 
Figure 3.  Areas of the Old Town of Riga, destroyed during World ar II [Mandrella 1995, annex p. 25] 
3. attēls.  2. pasaules karā sagrautā vecpilsētas apbūve 

 
This diversity in the supply level can be justified essentially by the fact that the demand 

figures for the planning of the supplying centres oriented themselves, among other things, 
according to the total urban situation. Because of the small amount of war damage in World 
War II and the high historical concentration of retail trade in the centre of Riga, it was necessary 
for the inhabitants of the satellite cities to supply themselves primarily in the central part of the 
town; therefore, in 1990 there were comparatively few supermarkets established in the outlying 
districts. This situation did not change fundamentally during the last decade. Only since the end 
of the 1990s have some smaller shopping centres been established, mainly next to main traffic 
axes leading to suburbs; the shopping centre Dole along Maskavas iela is a good example. 

As the third and last spatial factor of influence for the change of city centres and the retail 
trade located there, the range of the private use or appropriation of public areas by the 

establishment of kiosks and market stalls must be examined. In particular, during the first 
phase of transition for the economic and social system, the illegal occupation of public spaces 
(e.g., green belts, sidewalks, and underpasses) by ambulatory and/or semi-stationary trade often 
came about in large cities in Southeast and Eastern Europe. Such processes are very well 
documented for St. Petersburg [Axionow, Brade, Papadopoulos 1996], for Moscow [Lentz 
1997], for the Polish city of Wroclaw [Pütz 1998] and for Tirana, the capital of Albania 
[Becker, Göler 2000]. 
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In Riga, such a trend toward informal trade occurred most clearly in and around the 
traditional Central Market, the former central Collective Market (Centrālais kolhozu tirgus), 
whose forerunner had already developed as the urban market in and around the historically 
protected market halls south of Riga’s Old Town since 1930. Up until the summer of 1992, that 
main market dealt primarily in basic goods: vegetables, fruit, cheese, fish and meat. With the 
strong rise in the cost of living, the ambulatory trade which addressed the subject of medium-
term needs soon developed there. This new socio-economic phenomenon emerged nearly at the 
same time in almost all other transition countries of the former Eastern Bloc. Particularly 
pensioners and unemployed persons (mainly women) saw themselves forced to sell their own 
manual work (e.g., needle-works), to offer domestic animals, and even to offer up for sale their 
few personal belongings. In Riga, in the years 1993 to 1996, these people stood mostly in a tight 
rows at the edge of the access roads to the main market. In direct proximity to the market halls, 
small market stands for the sale of new textiles (laundry, shirts and jeans) developed. This new 
arrangement was supplemented by the sale of liquor, music cassettes and particularly cigarettes, 
which were often sold out of old campers. Since the year 1993 the market salespersons have 
been allowed simply designed sheet-metal structures, which protected them from the elements. 

Altogether the more or less uncontrolled propagation of the ambulatory and partly 
stationary trade led after a short time to completely chaotic spatial structures and untenable 
safety conditions, the responsible city administration, in co-operation with the manager of the 
Central Market (likewise a local politician!), decided in the year 1996 to integrate an open area 
at the south of the market. By this measure it was possible to increase the market area 
considerably and to shift the market stalls from the narrow lanes between the market halls into 
the newly created area. Comparatively attractive sales kiosks were also furnished there for the 
first time, which can be interpreted as additional legalisation of the formerly informal trade by 
the city administration. Meanwhile ambulatory trade within the range of the market was 
officially forbidden. At the same time some adjacent brick buildings, which were used as 
wholesale stores before, were converted to retail trade use. The market area now has a 
functional spatial arrangement. In the historically protected market halls and the surrounding 
areas, the traditional sale of fresh food takes place; in the area south of it, mainly non-food 
articles (with emphasis on the clothing sector) are supplied. The observed visitor frequency is 
very high in the entire market, but it is substantially less in the separate southern area than in the 
food market. The preponderance of customers comes from the younger and middle age groups 
of the population. 

From an urban and economic geographic point of view, the enlargement of the Central 
Market area caused a very big disadvantage for the newly developing retail trade outlets in the 
City Centre. The growing influence of the Central Market led to a very unstable situation in the 
formal economy of retail trade with a high fluctuation of shops inside the premises and to a 
continuous uncertainty concerning the economic activities in the central part of Riga. The future 
spatial development there is rather unpredictable. Because the economic position of the Central 
Market was strengthened, the streets in proximity to the entrance of the market and around the 
train station (especially Marijas/A. Čaka) also gained favour, but the more peripheral locations 
along Brīvības lost importance during the second half of the 1990s. 

 
Summary 
The post-socialist development of central Riga has been described through the analyses of 

a multiplicity of determinants that influenced the operating structure of retail trade and the 
spatial structures (Figure 2). Only through understanding the combination of these two bundles 
of factors, which caused changes during different phases of the transition process in varying 
degrees, is it possible to explain why the changes in retail trade were extremely fast, especially 
in the first years, and why the location pattern in the city of Riga is characterised by a 
competition among the Old Town, the City Centre, and the neighbouring Central Market – a 
competition that has not yet been decided. An excess of business premises clearly predominates 
downtown, and the business areas along the main traffic axes tend to fluctuate strongly. In all, 
no clear development of hierarchically arranged supply structures (e.g., in the form of main 
business areas) can be yet identified. 
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Kopsavilkums 
Kopš tā laika, kad Latvija atguva neatkarību no bijušās Padomju Savienības, valstī ir 

noticis visaptverošs sociāls un ekonomisks pārvērtību process, kas īpaši izpaužas galvaspilsētas 
darījumu centrā.  

Ilgstoša pētījuma rezultātā var secināt, ka jāņem vērā daudzu un dažādu faktoru kopums, 
lai pamatoti aprakstītu un izskaidrotu pārmaiņas, kas norisinājušās pēdējos 10 gados 
piedāvājuma struktūrā un, jo īpaši, pārmaiņas mazumtirdzniecības veikalu izvietojumā. 
Galvenokārt šīs pārmaiņas nosaka uzņēmumu strukturālo un to izvietojuma faktoru kopums, 
turklāt katrs no tiem vēl ietver trīs specifiskus aspektus (sk. 1. attēlu). 

Uzņēmumu strukturālo faktoru veido (ietekmē): 
• pārmaiņas īpašumtiesību regulējošajā likumdošanā mazumtirdzniecībā, ko izraisīja gan 

privatizācija, gan jaundibināti uzņēmumi; 
• pārmaiņas nekustamo īpašumu un zemes tirgū; 
• vispārējie ekonomiskie (ar tirdzniecību tieši un netieši saistītie) nosacījumi, kas savā 

darbībā jāņem vērā gan jaundibinātiem, gan privatizētiem uzņēmumiem un kas ir svarīgi 
mazumtirdzniecības tālākajā attīstībā. 

Trīs telpiskie nosacījumi (determinantes), kas ietekmējuši pārmaiņas mazumtirdzniecības 
veikalu izvietojumā, kā arī pilsētas centrālās daļas funkcijas: 

• pieejamās zemes piemērotība un izmantošanas iespējas mazumtirdzniecības veikalu 
struktūrai un funkcijām (esošās iepirkšanās ielas); 

• konkurence ar citiem rajoniem pilsētā un ārpus tās, kur notiek mazumtirdzniecība; 
• sabiedriskajā telpā esošie privātam biznesam izmantotie neformālie mazumtirdzniecības 

kioski un pārdošanas stendi. 

Nosauktie faktori dažādos pārmaiņu procesa posmos uz maiņām pilsētas centra 
mazumtirdzniecībā ir iedarbojušies ar atšķirīgu intensitāti. 

Tirgus ekonomika ir attīstījusies ļoti ātri, pateicoties straujai bijušo valsts tirdzniecības 
uzņēmumu privatizācijai tā saucamās „mazās privatizācijas“ ietvaros, kā arī neskaitāmu jaunu 
uzņēmumu dibināšanai, kas notika 20. gs. 90. gadu pirmajā pusē. 

Liela nozīme bija arī konsekventi īstenotai nekustamo īpašumu denacionalizācijai, kas 
ievērojami paātrināja pārmaiņas telpu izmantošanā.  

Pozitīva nozīme bija arī tam, ka Rīgā, īpaši tās centrālajā daļā, arī Vecrīgā, atradās daudz 
tradicionālu iepirkšanās ielu, kuras tika atjaunotas un modernizētas.  

Diemžēl novietojuma ziņā pastāv liela konkurence starp „centru“, kur atrodas 
mazumtirdzniecības veikali (salīdzinājumā ar pirmskara periodu mazumtirdzniecības veikalu 
skaits gan tur ir mazāks), un „centrāltirgu“ (sk. 2. attēlu), kura nozīme politisku lēmumu (par 
paplašināšanos) rezultātā pieauga, un līdz ar to auga arī nepārtikas preču sortimenta nozīme.  

No ekonomiskā un pilsētplānošanas viedokļa šī tirgus paplašināšanās jāvērtē kritiski, jo tā 
ievērojami traucē un kavē mazumtirdzniecības attīstību pilsētas centrālajā daļā (Brīvības, 
Tērbatas, Marijas/Čaka, Elizabetes un Matīsa ielā), kur tā vietām izvietojusies vairākos stāvos. 
Šī negatīvā tendence rāda, ka līdz pat šim brīdim Rīgas iekšpilsētā nav izveidojusies skaidra un 
hierarhiska mazumtirdzniecības veikalu ģeogrāfiskā struktūra. Lai gan klientiem minētās vietas 
ir labi aizsniedzamas, svārstības (Fluktuation) minētajās „centra“ ielās ir ļoti augstas. 

Grūti prognozēt, kā turpmāk (īslaicīgi un ilgākā perspektīvā) attīstīsies 
mazumtirdzniecības veikalu izvietojums Rīgas centrā. Nākotnē ļoti daudz kas būs atkarīgs no tā, 
vai un cik lielā mērā pieaugs līdz šim ne visai augstā iedzīvotāju pirkstspēja. 
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Iedzīvotāju un strādājošo teritoriālā izvietojuma īpatnības Rīgā 

Location of Population and Employment in Riga 
 

Ilgvars Francis 
 
1. Iedzīvotāju un strādājošo teritoriālais izvietojums – nozīmīgi pilsētas  
 teritorijas izmantošanu raksturojošie lielumi 
 
Zinātniskajā literatūrā vairākkārt ir aprakstīti galvenie Rīgas teritoriālās attīstības procesi 

laikā no pilsētas dibināšanas līdz 20. gadsimtam. Diemžēl par šo laika posmu nav iespējams 
iegūt precīzu kvantitatīvu informāciju par dažādu ekonomisko aktivitāšu norisi dažādos 
novietojumos. Diezgan precīzi ir iespējams iegūt informāciju tikai par pilsētas teritorijas 
kopējām izmaiņām, respektīvi, par platību, ko ietver pilsētas administratīvā robeža. Tāpēc var 
tikai minēt, kādas bija Rīgas iedzīvotāju, strādājošo vai konkrētu ekonomisko aktivitāšu 
teritoriālā izvietojuma īpatnības, piemēram, 1830. gadā. Kaut arī atsevišķi secinājumi par 
ekonomisko aktivitāšu teritoriālo izvietojumu Rīgas robežās ir iegūstami no netiešiem 
apliecinājumiem, detalizētai kvantitatīvai analīzei šī informācija nav pietiekama.  

Iedzīvotāju un strādājošo teritoriālā izvietojuma īpatnības jebkurā pilsētā spēj dot papildu 
informāciju ne tikai par iepriekšējo attīstību, bet, zinot urbanizēto teritoriju attīstības 
pamatprincipus, tās ļauj spriest arī par šodienas problēmām, kam nepieciešams tūlītējs vai 
pakāpenisks risinājums. Iedzīvotāju un strādājošo teritoriālais izvietojums ļauj paredzēt arī 
iespējamos urbanizētās teritorijas nākotnes attīstības virzienus. 

Lai nodrošinātu daudzpusīgu pilsētas plānošanas procesu, ir nepieciešama bagātīga datu 
bāze par dažādu ekonomisko aktivitāšu intensitātes līmeni dažādos novietojumos. Izstrādājot 
Rīgas pilsētas attīstības plānus, agrākajos gados šādas datu bāzes tika veidotas un regulāri 
atjaunotas. Latvijas Republikas neatkarības atgūšana 1991. gadā un tirgus ekonomikas ieviešana 
centralizēti administratīvās sistēmas vietā ievērojami samazināja pilsētas rīcībā esošo datu bāzu 
izmantošanas iespējas Rīgas nākotnes plānošanā. Bija nepieciešams attīstīt jaunu datu bāzi, jo 
mainījās gan pilsētas teritoriāli administratīvais dalījums, gan ekonomisko aktivitāšu teritoriālā 
izvietojuma modelis, kas principiāli atšķiras no agrāko gadu modeļa. Tikai šobrīd ir iespējams 
iegūt precīzu priekšstatu par to, kā dažādas ekonomiskās aktivitātes ir izvietotas pilsētas 
teritorijā, veikt salīdzinošo analīzi un izvērtēt iepriekšējo gadu pilsētbūvnieciskās politikas 
rezultātus teritorijas ekonomiskas izmantošanas kontekstā. 

Šajā empīriskajā pētījumā ir raksturotas pašreizējās pilsētas iedzīvotāju un strādājošo 
izvietojuma īpatnības un meklēti to rašanās iemesli. Tas sākas ar jauno pilsētas teritorijas 
zonēšanas principu apskatu, īsumā ir raksturota pašreizējā Rīgas domes rīcībā esošā pilsētas 
plānošanas datu bāze, bet pamata daļā ir sniegts pārskats par iedzīvotāju un strādājošo skaitu 
Rīgas teritoriāli statistiskajās zonās (turpmāk tekstā TSZ), dažādos attālumos no pilsētas 
ģeogrāfiskā centra 2001. gadā.  

Svarīgs priekšnoteikums pilsētu plānošanā ir TSZ sistēmas izveide. Liela nozīme šādai 
zonu sistēmai ir arī transporta un ekonomisko aktivitāšu telpiskā izvietojuma modelēšanā. 
Parasti, ja vien ir pieejami nepieciešamie dati, pilsētu un reģionu plānotāji cenšas izveidot tādu 
TSZ sistēmu, kurā ir maksimāls zonu skaits un katrai zonai pēc iespējas mazāka teritorija, lai, 
analizējot kopējo situāciju un konstatējot iespējamās attīstības tendences, iegūtu informāciju par 
pēc iespējas mazākām teritoriālajām vienībām un varētu izvairīties no tām variācijām, kas 
iespējamas katras zonas iekšienē. 

Veicot zonālo dalījumu, ir jāņem vērā, ka optimālais TSZ skaits ir atkarīgs no analīzes 
mērķa. Šajā darbā ir izmantots Rīgas teritorijas dalījums 124 zonās. Kaut arī šo zonu teritoriju 
platības ir atšķirīgas, šāds skaits ir pietiekams, lai varētu spriest par attīstības intensitāti dažādos 
novietojumos un izstrādātu Rīgai piemērotus vispārīgus ekonomisko aktivitāšu telpiskās 
mijiedarbības un novietojuma modeļus. 
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Pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas Rīgas teritorijas dalīšana statistiskās zonās tika 
veikta tikai pēc tā sauktā mikrorajonu principa, kad bija spēkā dažādi normatīvi dokumenti, kas 
noteica un ierobežoja iedzīvotāju un strādājošo skaitu konkrētos novietojumos. Savā ziņā šī 
pieeja bija pareiza, jo tā ļāva ņemt vērā slodzi un vidi, kā arī izstrādāt detalizētus sociālās 
aprūpes plānus mikrorajonos dzīvojošajiem cilvēkiem. Diemžēl labie nodomi reti kad tika 
īstenoti. Iedzīvotāju un strādājošo uzskaitīšana pēc mikrorajonu principa ir galvenais iemesls, 
kādēļ agrāko gadu samērā plašās datu bāzes nav iespējams tieši savietot ar šodien pieejamo 
informāciju. Pirmais mēģinājums pēc Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas veikt Rīgas 
dalīšanu TSZ notika 1995. gadā, kad Rīgas domes Veselības pārvalde izstrādāja pilsētas 
dalījumu četrdesmit statistiskajās zonās praktizējošo ārstu vajadzībām. Vēlāk, 1996. gadā, Rīgas 
domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas daļas speciālisti, vadoties pēc vēsturiski 
pilsētbūvnieciskiem principiem, iedalīja Rīgas teritoriju 88 statistiskās zonās ar atbilstošiem 
nosaukumiem. Kaut arī bija paredzēts 88 zonu iedalījumu apstiprināt ar oficiālu Rīgas domes 

lēmumu, lai tas būtu pamats pilsētas plānošanas un citām ar Rīgas saimniecību, infrastruktūru, 
kultūru saistītām vajadzībām, kur ir nepieciešams pilsētas dalījums zonās, tas tomēr netika 
izdarīts, un faktiski šo pilsētas teritorijas iedalījuma sistēmu savā darbā izmantoja tikai Pilsētas 
attīstības departaments. 

Balstoties uz izstrādāto dalījumu 88 zonās, Stokholmas Reģionālās attīstības institūta 
INREGIA AB speciālisti 1996. un 1997. gadā kopā ar Rīgas domes Pilsētplānošanas daļas 
speciālistiem starptautiska tehniskās palīdzības projekta ietvaros izstrādāja sīkāku pilsētas 
teritorijas dalījumu 124 zonās, daļēji saglabājot arī dalījumu zonās, ievērojot vēsturisko 
principu, tas ir, vienas TSZ robežās ietilpst tikai viena pilsētas vēsturiskā rajona teritorijas 
[Rīgas dome 2001, Vircavs I. 1999]. 

Šis teritorijas dalījums ietver loģisku numerācijas sistēmu, piešķirot katrai zonai noteiktu 
četrzīmju kodu. Lai nodrošinātu precizitāti datu bāzu veidošanā, zonas ir noteiktas ar precīzām 
adresēm: ielas nosaukums un to māju numuri, kas ietilpst zonas teritorijā. Zonu definēšana ar 
adresēm tiek īstenota, izmantojot kartogrāfisko materiālu un aprakstot visu konkrēto adrešu 
piederību zonām [Vircavs I. 1999].  

Tā kā Rīgas TSZ sistēmas izveides pamatā bija transporta attīstības plānošana, TSZ 
robežas sakrīt ar Rīgas ceļiem un ielām, taču šāds dalījums neierobežo šīs sistēmas izmantošanu 
arī citu mērķu sasniegšanai.  

Visa informācija ar datorprogrammu palīdzību tiek grupēta zonās. Adreses ļauj brīvi 
mainīt zonu skaitu vai to robežas, atkārtojot programmu, kas transformē adreses zonu numuros.  

Perspektīvā Rīgas pašvaldībai būtu ieteicams izstrādāt vairākus teritorijas zonēšanas 
variantus, sadalot pilsētas teritoriju gan lielāka, gan mazāka skaita statistiskajās zonās, jo 
dažādiem pētījumiem var būt nepieciešama dažāda datu detalizācijas pakāpe, piemēram, 
teritorijas dalījumu varētu izveidot arī 240 vai 60 zonu sistēmā, ņemot vērā nosacījumu, ka visas 
sistēmas ir iespējams ērti savietot. 

Šobrīd visi dati tiek saglabāti un apstrādāti, izmantojot Microsoft Access datu bāzi. 
Tomēr, ņemot vērā nepieciešamību piesaistīt visus datus dažādo aktivitāšu norises vietai, 
nākotnē būtu nepieciešams pāriet uz speciālām ĢIS programmām, kas īpaši paredzētas datu 
piesaistīšanai ciparu kartēm. Tas nozīmē, ka modernas pilsētas plānošanas vajadzībām pilnīgi 
piemērotas datu bāzes izveidošana būs ilgstošs darbs, kas prasīs arī lielus finansu resursus, taču 
šādas bāzes izveidošana ilgākā termiņā noteikti atmaksāsies, jo pilsētas pārvaldes institūcijām 
radīsies iespējas operatīvi pieņemt lēmumus transporta plānošanā, kā arī modelēt teritorijas 
izmantošanas strukturālās izmaiņas. Iespējams, ka šādas datu bāzes izveidošanā lielu 
ieguldījumu dos tā saukto globālās pozicionēšanas bāzes staciju iekārtošana Rīgā, kas pašreiz ir 
viena no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta prioritātēm.  

Vēl svarīgāks priekšnoteikums nekā TSZ sistēmas izveidošana Rīgas teritoriālās 
struktūras transformāciju analīzei un ekonomisko aktivitāšu telpiskās mijiedarbības un 
novietojuma modelēšanai Rīgā ir statistiskā informācija jeb konkrētie dati, kas iegūti par katru 
TSZ. Tā kā pašreizējā pilsētas plānošanas vajadzībām izveidotā datu bāze vēl ir ļoti nepilnīga, 
šeit ir izmantota divu veidu statistiskā informācija par katru no 124 TSZ – (a) zonā dzīvojošo 
cilvēku skaits un (b) zonā strādājošo cilvēku skaits. 
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Ir jāapzinās, ka ar šādu informāciju vien nepietiek, lai vispusīgi analizētu ekonomisko 
aktivitāšu teritoriālo izvietojumu pilsētā, taču esošā informācija ļauj izdarīt vismaz sākotnējus 
secinājumus gan par šodienas attīstības īpatnībām, gan gaidāmo attīstību nākotnē. Jau tas vien, 
ka šī darba autors ir spējis sasaistīt Valsts zemes dienesta sagatavoto zemes bāzes vērtību karti 
ar 124 TSZ sistēmu, rāda, ka esošās datu bāzes tālāka attīstība arī šodien nav nepaveicams 
darbs, diemžēl pašreiz nevienā Rīgas domes dokumentā nav definēts, kāda rakstura dati ir 
nepieciešami esošās datu bāzes pilnveidošanai pilsētas plānošanas un ekonomiskās attīstības 
vajadzībām. 

 

 
1. attēls. Rīgas teritoriāli statistisko zonu sistēma [Vircavs I.1999, Rīgas domes 2001] 
Figure 1. System of Statistical Territorial Zones of Riga 

 
Iedzīvotāju skaits 
Šī darba ietvaros dotā informācija par iedzīvotāju skaitu Rīgas TSZ ir iegūta no LR 

Pilsonības un imigrācijas departamenta Iedzīvotāju reģistra un vēlāk salīdzināta ar oficiālajiem 
Valsts statistikas pārvaldes datiem. Šajā darbā izmantotie dati attiecas uz 2001. gadu. 

Strādājošo skaits 

Informācija par strādājošo skaitu TSZ ir iegūta no Valsts statistikas pārvaldes un arī 
attiecas uz 2001. gada 1. janvāri. Dati ir konvertēti no datu bāzes Ekonomiskās aktivitātes, kur ir 
iekļauta informācija (strādājošo skaits, adrese, kā arī uzņēmuma īpašuma forma un darbības 
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novirziens pēc speciāliem klasifikatoriem) par visiem nodokļus maksājošiem uzņēmumiem. 
Ekonomisko aktivitāšu datubāzes dati ir iegūti, apstrādājot uzņēmumu iesniegtos gada pārskatus 
par darbinieku skaitu (pilnas un daļējas slodzes) un samaksātajiem nodokļiem. Datu bāzē ir 
iekļauti visi valsts un pašvaldības uzņēmumi, kā arī visi tie privātie uzņēmumi, kuros darbinieku 
skaits pārsniedz 20 cilvēkus. Mazie privātie uzņēmumi datu bāzē ir iekļauti izlases veidā. Tā kā 
lielajiem uzņēmumiem vairumā gadījumu struktūrvienības atrodas dažādos Rīgas rajonos 
(zonās), lai izvairītos no informācijas neprecizitātes, tiek aptaujāti visi uzņēmumi, kuru 
darbinieku skaits pārsniedz 300 cilvēkus. Tādējādi ir iegūta informācija par iespējamo filiāļu, 
ražotņu, biroju, veikalu, noliktavu un citu ēku lokalizācijas vietām, kā arī strādājošo skaitu katrā 
novietojumā. Arī šī informācija pēc tam ir salīdzināta ar oficiālajiem statistikas datiem. 

 
2. Iedzīvotāju izvietojums Rīgas teritorijā  
Līdz 20. gadsimta sākumam lielākā daļa pilsētas iedzīvotāju dzīvoja pilsētas centram tuvu 

esošajos rajonos, bet perifērijā dominēja individuālā apbūve. Arī 20. gadsimta pirmajā pusē 
lielākā iedzīvotāju koncentrācija bija centram tuvu esošos novietojumos, taču situācija krasi 
mainījās pēc Latvijas iekļaušanas PSRS sastāvā, kad Rīgā tika īstenota apjomīga dzīvojamo ēku 
celtniecība, lai izvietotu pilsētas iedzīvotājus, kuru skaits pieauga, lielākoties imigrantus no 
citām PSRS republikām. Tā kā vecāko dzīvojamo rajonu, piemēram, Teikas vai Čiekurkalna, 
uzturēšanas kapacitāte nebija pietiekama un jau apbūvētās teritorijas transformēšana prasīja 
pieaugošu finansējumu, jaunā daudzstāvu dzīvojamā apbūve tika uzsākta pilsētas perifērijā no 
apbūves līdz tam laikam neapgūtās vietās [Aberg 1997].  

Šīs būvniecības politikas rezultāts atspoguļojas arī šodienas Rīgas iedzīvotāju teritoriālajā 
izvietojumā. 2. attēlā ir redzams, ka vislielākais pilsētas iedzīvotāju skaits ir koncentrēts 
padomju laikā attīstītajos pilsētas rajonos. Starp 124 Rīgas TSZ īpaši izceļas Pļavnieki (zonas 
kods 1606), kur 2001. gadā dzīvoja 49892 iedzīvotāji vai 6,6 procenti pilsētas iedzīvotāju. 
Daudz iedzīvotāju dzīvo arī Ķengaragā (zonas kods 1611) – 37946, Purvciemā (1414 un 
1415) – 28874 un 27832, Imantā (2402) – 25504 un Zolitūdē (2410) – 20779. Šajās sešās TSZ 
kopā dzīvo gandrīz 200 000 rīdzinieku vai aptuveni ceturtā daļa pilsētas iedzīvotāju. Tā kā visas 
tikko minētās TSZ atrodas samērā tālu no pilsētas centra, var secināt, ka padomju laikā īstenotās 
dzīvojamās būvniecības rezultātā galvenais Rīgas iedzīvotāju koncentrācijas centrs ir pārcēlies 
no pilsētas ģeogrāfiskā centra ar visaugstāko pieejamības pakāpi uz perifēriju. 

Tomēr pilsētas vēsturiskajā centrā vēl joprojām dzīvo samērā daudz iedzīvotāju. Tā, 
piemēram, zonā ar nosaukumu “Vidzeme” (zonas kods 1111) 2001. gadā dzīvoja 11680 cilvēku, 
zonā “Vidzeme” (1112) – 8 687 bet Grīziņkalnā (1115) – 9575, Stacijas – tirgus rajonā (zonās 
1113 un 1117) – 11443. Šīs un vēl atsevišķas citas TSZ ir pieskaitāmas teritorijai, kam bija 
visaugstākais iedzīvotāju potenciāls pirms 2. pasaules kara, taču pēckara gados iedzīvotāju 
skaits šajās teritorijās ir pieaudzis krietni lēnāk nekā perifērijā, galvenokārt tādēļ, ka jaunajai 
dzīvojamajai apbūvei pilsētas vēsturiskajā centrā bija grūti atrast piemērotas brīvas teritorijas. 
Fakts, ka pilsētas centrā tomēr ir konstatēts liels cilvēku skaits, ir jāvērtē pozitīvi un pilsētai šis 
process būtu jāveicina gan ar plānošanas palīdzību, gan nosakot nekustamā īpašuma nodokļa 
vērtības dzīvojamajai apbūvei, jo šādi pasākumi ļaus nodrošināt to, ka pilsētas centrālā daļa 
saglabās savu vitalitāti visās diennakts stundās.  

Pašā Rīgas ģeogrāfiskajā centrā – Bulvāru un Vecrīgas rajonā, mūsdienās dzīvojošo 
rīdzinieku skaits salīdzinājumā ar galvenajiem pilsētas iedzīvotāju koncentrācijas centriem nav 
liels. Tā, piemēram, zonā ar nosaukumu “Bulvāri” (kods 1109) dzīvo 4465 iedzīvotāji, zonā 
“Bulvāri” (1102) – 3818, bet zonā “Bulvāri” (1103) – 3572 iedzīvotāji, kas kopā ir 
11855 iedzīvotāji. Salīdzinot šo skaitli ar iedzīvotāju skaitu kādā no jaunajiem mikrorajoniem, 
piemēram, Mežciemā, kur vienā TSZ zonā dzīvo 16057 iedzīvotāji, kļūst redzams, ka Bulvāru 
rajonā pilsētas iedzīvotāju dzīvesvietas funkcijas šodien vairs nav dominējošās. Tomēr jāņem 
vērā arī tas, ka Bulvāru rajons aizņem samērā nelielu pilsētas teritoriju un vidējais iedzīvotāju 
blīvums tur ir augstāks par vidējo iedzīvotāju blīvumu pilsētā, tāpēc nav īsti pareizi apgalvot, ka 
Bulvāru loks šodien kalpo tikai komerciālo un sabiedrisko funkciju nodrošināšanai. 

Viduslaiku Rīgā – Vecrīgā 2001. gadā dzīvoja nedaudz mazāk par 4000 iedzīvotājiem, 
kas ir mazāk par 1% no kopējā pilsētas iedzīvotāju skaita. Šis zemais procentuālais rādītājs ir 
iemesls tam, kādēļ, salīdzinot Vecrīgu ar daudzu Rietumeiropas un Ziemeļamerikas pilsētu 
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centrālajiem darījumu rajoniem, nereti tiek apgalvots, ka nākotnē pastāv draudi Vecrīgai naktīs 
pārvērsties par “mirušu pilsētu”. Tomēr šķiet, ka šāds apgalvojums ir pārsteidzīgs, jo Vecrīga 
neveic tikai darījumu funkcijas, tādēļ ka šajā pilsētas daļā ir izvietoti daudzi kultūrvēsturiskas 
nozīmes objekti, kā arī daudz kafejnīcu un restorānu, kas nodrošina cilvēku plūsmu arī 
diennakts tumšajā laikā. Turklāt ir pietiekami daudz personu, kas par spīti daudzajiem 
būvniecības, tai skaitā interjera iekārtošanas, ierobežojumiem, vēlas dzīvot tieši Vecrīgā. 
Treškārt, ja tiks īstenoti Rīgas projekti, kas paredz rekreatīvo un komerciālo funkciju attīstību 
Daugavmalā, cilvēku plūsma Vecrīgā vakaros un naktīs vēl vairāk palielināsies. Daudzu 
pasaules pilsētu pieredze liecina, ka vecpilsētā var veiksmīgi sadzīvot gan sabiedriskās, gan 
komerciālās un dzīvesvietas funkcijas.  

Daugavas kreisajā krastā komerciālie, darījumu un sabiedriskie teritorijas izmantošanas 
veidi aizņem mazāku daļu apbūvētās teritorijas. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ joprojām 
samērā daudz Rīgas iedzīvotāju dzīvo tādos pilsētas vēsturiskā centra rajonos kā Āgenskalns, 
Zasulauks un Torņakalns, lai gan daļa šo rajonu iedzīvotāju dzīvo arī daudzstāvu dzīvojamajās 
ēkās. Torņakalnā, Zasulaukā un Āgenskalnā kopā dzīvo nedaudz vairāk par 53 tūkstošiem Rīgas 
iedzīvotāju, veidojot svarīgu pilsētas iedzīvotāju koncentrācijas mezglu un daļēji līdzsvarojot 
Daugavas labā krasta milzīgo ietekmi un pilsētas teritoriālās struktūras veidošanos. Tomēr arī 
kreisajā krastā pašlaik galvenais iedzīvotāju koncentrācijas centrs ir daudzstāvu dzīvojamie 
rajoni. Tikai Imantā (zonas 2402, 2404 un 2402) vien dzīvo 38375 iedzīvotāji, bet Zolitūdē un 
Iļģuciemā (zonas 2410, 2214 un 2215) vēl aptuveni 50 tūkstoši, tādējādi arī Daugavas kreisā 
krasta iedzīvotāju lielākā daļa ir izvietota tuvu pilsētas perifērijai.  

Vēl viena Rīgas iedzīvotāju teritoriālā izvietojuma īpatnība ir samērā plašās dzīvojamajai 
apbūvei piemērotās, bet neapbūvētās teritorijas. Šādu teritoriju Rīgā vēl joprojām pietiek, un tās 
līdz šim nav tikušas apbūvētas dažādu iemeslu dēļ – pirmkārt, tādēļ, ka tām ir augsta 
pilsētbūvnieciska vērtība vai tās ietilpst Rīgas dabas pamatnē, piemēram, Mežaparks, otrkārt, 
tādēļ, ka tās agrākajos gados tika rezervētas perspektīvajai attīstībai, treškārt, tādēļ, ka konkrētās 
teritorijas ir zonētas sabiedriskajai vai komerciālajai apbūvei, bet tajās nav attīstīta nepieciešamā 
infrastruktūra, piemēram, Lucavsalā, vai ceturtkārt, tādēļ, ka līdz galam nav atrisināti visi 
īpašumtiesību jautājumi, kā tas ir Zaķusalā dārziņu rajonā.  

Dažas Rīgas TSZ, kurās ir mazs iedzīvotāju skaits, atrodas izdevīgā novietojumā tuvu 
pilsētas centram. Dažās zonās, īpaši tajās, kas atrodas tuvu pilsētas robežai, attīstīt teritoriju 
dzīvojamās apbūves vajadzībām traucē inženierinfrastruktūras trūkums, taču iespējams, ka 
galvenais iemesls, kādēļ šajās zonās nenotiek attīstība, ir skaidru pilsētas dzīvokļu saimniecības 
attīstības prioritāšu un dzīvojamās apbūves koncepcijas trūkums. Rīgas pašvaldība šobrīd vēl 
nav akumulējusi pietiekami daudz brīvo līdzekļu, lai finansētu dzīvojamo būvniecību plašā 
mērogā, kā tas tika darīts padomju periodā, tāpēc ir jāmeklē sadarbības veidi starp pašvaldību un 
privātajiem attīstītājiem, kā tas tiek darīts daudzviet pasaulē (tā sauktās sabiedriskās – privātās 
partnerattiecības jeb PPP (public-private partnership) [Malpezzi 1997]). Diemžēl, kamēr 
pastāvēs daudzas problēmas, kas prasa tūlītēju risinājumu un lielu ieguldāmo līdzekļu apjomu, 
piemēram, pilsētas ielu remonts, stratēģiskās attīstības jautājumi, pie kuriem pieder arī 
dzīvojamo teritoriju izvietojuma politika, var palikt neatrisināti. 

2. attēls parāda, ka lielākā daļa Rīgas iedzīvotāju šodien dzīvo padomju laikā uzbūvētajos 
rajonos, kas atrodas vairāku kilometru attālumā no pilsētas centra. Šāds iedzīvotāju izvietojuma 
modelis ir tipisks bijušās PSRS un citu bijušo sociālisma valstu pilsētām [Bertraud, Bertrand 
1997]. 

Tikai 12 TSZ, kurās dzīvo lielākā pilsētas iedzīvotāju daļa, ir koncentrēti gandrīz 
300000 iedzīvotāji. Šis fakts vien ir norāde uz to, ka iedzīvotāju teritoriālais izvietojums ir ļoti 
nevienmērīgs. Gandrīz visas šīs zonas ir pieskaitāmas pie padomju laikā attīstītajām Rīgas 
teritorijām, kas ļauj izdarīt sākotnēju apgalvojumu, ka šodienas Rīgai raksturīgais savdabīgais 
iedzīvotāju teritoriālā izvietojuma modelis lielā mērā ir izveidojies tieši tā pusgadsimta laikā, 
kad pilsēta attīstījās PSRS sastāvā. 

2. attēls uzskatāmi parāda, ka šodienas Rīgā nav viens vai daži izteikti iedzīvotāju 
koncentrācijas rajoni. Tie ir izvietoti visā pilsētas teritorijā, lielākoties netālu no pilsētas 
robežas. Šāds iedzīvotāju teritoriālā izvietojuma modelis rada iespaidu, ka tiek vienmērīgi 
izmantota visa pilsētas teritorija, taču patiesībā ikdienas saiknes starp atsevišķiem lielajiem 
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pilsētas iedzīvotāju koncentrācijas rajoniem ir nelielas un šie rajoni daudzējādā ziņā ir 
norobežoti viens no otra. Turklāt jāatceras arī tas, ka lielajos iedzīvotāju koncentrācijas rajonos 
dominē daudzstāvu apbūve, kas neaizņem visu TSZ teritoriju, vēl vairāk pastiprinot atsevišķu 
dzīvojamo rajonu nošķirtību. Tāpēc šādu iedzīvotāju teritoriālā izvietojuma modeli par 
piemērotu un vēlamu var uzskatīt tikai tad, ja galvenie darbavietu koncentrācijas centri kaut vai 
daļēji sakrīt ar iedzīvotāju koncentrācijas rajoniem [Yinger 1992]. 
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2. attēls.   Iedzīvotāju skaits Rīgas teritoriāli statistiskajās zonās 2001. gadā [Rīgas dome, 2001] 
Figure 2.  Number of Population in Statistical Territorial Zones of Riga in 2001 
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3. attēlā ir redzams, ka 11 Rīgas TSZ iedzīvotāju skaits pārsniedz 15000, 16 zonās tas ir 
no 10 līdz 15 tūkstošiem, bet 48 zonās dzīvo mazāk nekā 5000 iedzīvotāju. 3. attēls rāda, ka 
iedzīvotāju skaita izmaiņas var labi raksturot ar līkni, kurai sākumā ir straujš kritums, kas vēlāk 
izlīdzinās (un stipri atgādina tā saukto “rangs – lielums” sakarību, ko parasti attiecina uz 
apdzīvoto vietu lielumu plašākā izpētes teritorijā). Kaut arī novēroto gradientu daļēji nosaka 
atšķirīgās TSZ platības, vienmērīgu iedzīvotāju izvietojumu visā pilsētas teritorijā drīzāk 
raksturotu lineāra nevis logaritmiska funkcija [Francis 2001]. 

Jāpiemin, ka Daugavas labajā krastā esošajās TSZ kopā dzīvo 508 927 rīdzinieki, bet 
kreisajā krastā – tikai 250325 iedzīvotāji. 

 
3. Strādājošo izvietojums Rīgas teritorijā 
Rīgā strādājošo cilvēku teritoriālais izvietojums ievērojami atšķiras no iedzīvotāju 

teritoriālā izvietojuma. Pirmā un galvenā atšķirība ir strādājošo augstā koncentrācija pilsētas 
vēsturiskā centra teritorijā. Vecrīgā (zonās 1101, 1107 un 1108) vien 2001. gadā strādāja 
37321 personas, kas ir aptuveni 9 procenti no Rīgā strādājošajiem. TSZ “Vecrīga”, kuras kods ir 
1108, ar 24321 strādājošo ir pirmajā vietā visā pilsētā. Tas norāda uz faktu, ka Rīgas 
vēsturiskais centrs joprojām saglabā ļoti lielu ietekmi uz pilsētas ekonomisko dzīvi, jo lielais 
strādājošo skaits Vecrīgā rāda, ka pašreizējā Vecrīgas apbūves struktūra ir piemērota daudzu 
pilsētas funkciju veikšanai. Kaut arī nav pieejami precīzi dati, var pieņemt, ka lielākā daļa no 
šiem cilvēkiem strādā valsts vai pašvaldības iestādēs un privātajos birojos. 

Arī Bulvāru lokā, kas ieskauj Vecrīgu, ir augsta strādājošo koncentrācijas pakāpe, jo tajā 
ir izvietotas 33279 darbavietas, arī lielākoties biroju un mazumtirdzniecības telpās. Summējot 
Bulvāru lokā un Vecrīgā strādājošos, iegūst 70 600 cilvēkus vai gandrīz 17 procentus no visiem 
Rīgā strādājošajiem. Zinot, ka vecpilsēta un Bulvāru rajons aizņem tikai nelielu pilsētas daļu, to 
droši var uzskatīt par pilsētas ekonomisko centru, jo tas parasti ir vieta ar vislielāko strādājošo 
koncentrāciju. Šis skaitlis norāda arī uz lielajām iedzīvotāju ikdienas migrācijas plūsmām no 
pārējās Rīgas teritorijas un ārpus pilsētas esošām apdzīvotajām vietām.  

Arī citās Vecrīgai tuvu esošās TSZ strādā daudz cilvēku. Teritorijā “Vidzeme”, kurā 
ietilpst zonas 1110, 1111, 1112 un 1105, ir nodarbinātas 39023 personas, bet teritorijā 
“Grīziņkalns, kurā ietilpst zonas 1114, 1115 un 1116, strādā 16372 cilvēki. Ja pieņem, ka jau 
minētās un citas vēsturiskajam centram tuvu esošās TSZ veido vienu nodarbinātības centru, var 
apgalvot, ka strādājošo izvietojums Rīgā ir izteikti monocentrisks. Tomēr jāatceras, ka šīs 
pilsētas daļas ir blīvi apbūvētas, kas nozīmē, ka nākotnē jaunās darbavietas ir jāizvieto citur. 
Vienmērīgai strādājošo izvietošanai visā pilsētas teritorijā vajadzētu būt vienai no galvenajām 
pilsētas vispārīgās attīstības prioritātēm. Tas nozīmē, ka kopā Daugavas labā krasta teritorijās, 
kas ietilpst UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautajā Rīgas vēsturiskā centra daļā, 
strādā aptuveni 125000 cilvēku, kas sastāda gandrīz 30 procentus no kopējā strādājošo skaita 
pilsētā. 

Izteikta strādājošo koncentrācija pilsētas centrā nav tikai Rīgai raksturīga. Ļoti daudzās 
pasaules pilsētās lielākais strādājošo blīvums un arī strādājošo absolūtais skaits ir tieši 
centrālajos novietojumos [Bertraud 1997]. Tas apstiprina pazīstamākās pilsētu attīstības teorijas 
par konkurenci teritorijas izmantotāju starpā, tomēr no pilsētbūvniecības teorijas viedokļa šāda 
tendence kopumā nav bez iebildēm vērtējama pozitīvi, lai gan tai piemīt arī atsevišķi plusi, 
piemēram, tā nodrošina ērtus ikdienas darījumu kontaktus dažādu uzņēmumu un iestāžu starpā. 
Pie negatīvajām iezīmēm var minēt pieaugošus transporta sastrēgumus, daudz lielāku ietekmi uz 
dabas un kultūrvidi un dzīvojamo teritoriju “izspiešanu” uz perifēriju. Apskatot zemes cenu 
izmaiņu profilus Rīgā, ir redzams, ka nepastāv nekustamā nodokļa lieluma ierobežojumi 
perifērijas apgūšanai, tātad galvenais iemesls nelielajai darbavietu koncentrācijas pakāpei 
periferiālajos novietojumos ir nepietiekamie ieguldījumi infrastruktūrā. 

Daugavas kreisajā krastā iepretim Vecrīgai esošajā teritorijā strādājošo skaits nav tik liels. 
Āgenskalnā (zonas 2414, 2415 un 2416) pavisam ir 13852 darbavietas, un šis rajons ir galvenais 
strādājošo koncentrācijas centrs Pārdaugavā. Starp citām Daugavas kreisā krasta TSZ ar lielāku 
strādājošo koncentrāciju var minēt Torņakalnu (zona 2603) ar 7582 strādājošajiem un 
Zasulauku (zonas 2407 un 2408) ar 7195 strādājošajiem. Visās iepriekšminētajās Daugavas 
kreisā krasta teritorijās kopā strādā aptuveni 30000 cilvēki, bet pārējās Daugavas kreisā krasta 
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zonās strādājošo koncentrācija ir mazāka. Imantā, piemēram, zonās 2402, 2403 un 2404 kopā 
strādā 7365 cilvēki, taču šo zonu teritorijas platība ir lielāka nekā zonām ar lielu strādājošo 
koncentrāciju Daugavas labajā krastā un arī Āgenskalnā vai Zasulaukā. Tāpēc strādājošo 
dispersijas pakāpe Imantā ir augstāka nekā vecākajos Daugavas kreisā krasta rajonos. 

Kopumā darbavietas Pārdaugavā ir vienmērīgāk izvietotas visā teritorijā. 4. attēlā 
redzams, ka tur ir grūti atrast kādu dominējošu strādājošo teritoriālās koncentrācijas centru, 
tomēr tas nenozīmē, ka Pārdaugavu var uzskatīt par attīstītu otrās pakāpes nodarbinātības 
centru, jo strādājošo absolūtais skaits zonās, kas atrodas Daugavas labajā krastā, ir daudz 
lielāks. Pilsētas teritoriālās struktūras vienmērīgai attīstībai vēlamāks tomēr būtu vēl viens 
izteikts nodarbinātības centrs Pārdaugavā, lai varētu līdzsvarot milzīgo labā krasta teritorijas kā 
darījumu un biznesa centra ietekmi. Tāpēc ir pozitīvi jāvērtē pēdējo gadu Rīgas domes centieni 
attīstīt jaunus darījumu un komercijas centrus Daugavas kreisajā krastā, piemēram, īstenojot 
multifunkcionāla sporta un izklaides centra projektu Lucavsalā, kā arī jau īstenotos projektus, 
piemēram, viesnīcas Radisson SAS un Maritim. 

Apskatot 4. attēlā parādīto strādājošo teritoriālā izvietojuma shēmu Rīgā, var izdarīt 
vairākus apkopojošus secinājumus par Rīgas teritoriāli ekonomisko struktūru. Pirmkārt, 
darbavietu koncentrācijas ziņā Rīga ir izteikti monocentriska pilsēta ar lielāko strādājošo 
koncentrāciju Daugavas labā krasta pilsētas vēsturiskā centra daļā. Otrkārt, var identificēt trīs 
sektorus ar samērā lielu darbavietu koncentrāciju – 1) gar Brīvības ielu (galvenā ass), 2) gar 
Daugavas krastu uz dienvidiem Ķengaraga virzienā un 3) gar Daugavas krastu uz ziemeļiem 
virzienā no centra uz Mangaļiem. Treškārt, Pārdaugavas apbūvētajā daļā ir samērā augsta 
strādājošo teritoriālās dispersijas pakāpe un, ceturtkārt, daudzās TSZ gan centra tiešā tuvumā 
(Lucavsala), gan perifērijā ir mazs strādājošo skaits. 

4. attēlā ir redzams, ka abos Daugavas krastos kopumā strādājošo absolūtais skaits 
samazinās virzienā no centra uz nomalēm. Tas nozīmē, ka Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas 
un attīstības projekta ietvaros liela uzmanība ir jāpievērš tam, lai nodrošinātu, ka komerciālās 
funkcijas negatīvi neietekmē lielo kultūrvēsturisko mantojumu, kas atrodas pilsētas centrā. No 
otras puses, ir nepieciešami padziļināti pētījumi, lai nodrošinātu to, ka Rīgas vēsturiskā centra 
teritorijās esošie un sagaidāmie attīstības ierobežojumi negatīvi neietekmētu uzņēmējdarbības 
vidi pilsētā, kas ilgākā laikā varētu novest pat pie pilsētas nodokļu bāzes samazināšanās. Šī 
dilemma ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, uz kuriem būtu jārod atbilde pilsētas nākotnes 
attīstības plānošanā.  

Acīmredzamais kompromiss ir sekundāras nozīmes nodarbinātības centru radīšana Rīgā, 
vēlams netālu no lielākajiem iedzīvotāju koncentrācijas centriem, taču to nevar panākt ar 
deklaratīvu paziņojumu iekļaušanu plānošanas dokumentos – tā vietā pilsētas pašvaldībai 
sadarbībā ar valsts institūcijām un privātā sektora pārstāvjiem nekavējoties ir jāsāk domāt par 
tādu attīstības stimulu izstrādi, kas samazinātu ekonomisko aktivitāšu radīto slodzi pilsētas 
centrālajā daļā. 

Salīdzinot 2. un 4. attēlu, kļūst redzams, ka Rīgas iedzīvotāju dzīvesvietu teritoriālais 
izvietojums nesakrīt ar darbavietu izvietojumu. Galvenie iedzīvotāju koncentrācijas centri 
atrodas ārpus pilsētas vēsturiskā centra, bet lielākā daļa darbavietu atrodas pilsētas vēsturiskajā 
centrā. Šī neatbilstība galvenokārt ir skaidrojama ar agrākajos gados īstenoto pilsētbūvnieciskās 
attīstības politiku. 

Pašlaik iedzīvotāju teritoriālais izvietojums Rīgā nav saistīts ar pieejamību darbavietām. 
Par to liecina vājā korelācija starp iedzīvotāju un strādājošo skaita rādītājiem – korelācijas 
koeficients ir 0,25 (sk. 8. attēlu). Šis koeficients apliecina, ka līdzšinējā pilsētbūvnieciskajā 
politikā Rīgā iedzīvotāju ikdienas ceļojumu laika / izmaksu faktors ir bijis maznozīmīgs, jo 
pilsētas plānojums nav bijis vērsts uz to, lai samazinātu laika / naudas izmaksas, kas rodas, 
veicot ikdienas ceļojumus no iedzīvotāju dzīves uz darba vietām. Tirgus dzinējspēki ilgākā laikā 
veicina iedzīvotāju izvietošanos pēc iespējas tuvāk darbavietām, bet pieaugošu attālumu var 
kompensēt galvenokārt ar lielāku apdzīvojamo platību. Kaut arī autora rīcībā nav precīzu datu 
par vidējo dzīvojamo platību uz vienu iedzīvotāju dažādos novietojumos Rīgas 
administratīvajās robežās, visdrīzāk, ka Pļavniekos, Ķengaragā vai Purvciemā šis rādītājs 
būtiski neatšķiras no citiem novietojumiem. Attīstoties zemes / telpu tirgum, iegūt dzīvojamo 
platību periferiālajos novietojumos var par mazāku maksu, turklāt esošie zemes cenu gradienti 
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rāda vēl vienu Rīgas teritoriālās struktūras īpatnību – tā kā dzīvokļu vidējā platība gan centram 
tuvu esošos, gan periferiālos novietojumos ir līdzīga, dzīvokļu cena centrā kļūst daudz lielāka, 
atspoguļojot gan centram tuvu esošo zonu augstāko pieejamības pakāpi, gan citas priekšrocības, 
ko dod centrālie novietojumi. Tas nozīmē, ka, plānojot pilsētas dzīvojamās zonas izvietojumu 
tirgus dzinējspēku trūkuma apstākļos, iedzīvotāju teritoriālā izvietojuma politika Rīgā nav 
ņēmusi vērā tādus nozīmīgus faktorus kā ikdienas ceļojumu skaits un intensitāte. Tas nozīmē, ka 
atsevišķas aktuālas transporta problēmas, piemēram, transporta sastrēgumi, ir jāattiecina ne tikai 
uz pieaugošo automobilizāciju, bet arī uz agrāko gadu pilsētas plānošanas kļūdām [Grava 1993]. 
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4. attēls.  Strādājošo skaits Rīgas teritoriāli statistiskajās zonās 2001. gadā [Rīgas dome 2001] 
Figure 4.  Number of Employed Persons in Statistical Territorial Zones of Riga in 2001 
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Diemžēl arī mūsdienās nepastāv reāli priekšnoteikumi pilsētas teritorijas izmantošanas 
optimizēšanai, jo šī mērķa sasniegšanai nepieciešamie finansu resursi joprojām ir vajadzīgi 
citu – akūtu – problēmu risināšanai. Kaut arī ir iespējams, ka plaša mēroga teritorijas 
optimizēšana nav prioritāte, tomēr tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka šī jautājuma risināšanu var 
atlikt uz nenoteiktu laiku, jo vilcināšanās ieguldīt līdzekļus pilsētas teritorijas izmantošanas 
uzlabošanā samazina Rīgas attīstības iespējas. Ir skaidrs, ka pagātnes teritoriālās attīstības 
nepilnību novēršana būs grūts un laikietilpīgs uzdevums, tādēļ ir nepieciešama skaidri definēta 
un pilsētas domes atbalstīta teritoriālās attīstības stratēģija vai plāns. Tomēr no pilsētas 
ilgtspējīgas attīstības viedokļa ir jādara viss iespējamais, lai šīs nepilnības mazinātu, jo 
pašreizējais iedzīvotāju un strādājošo teritoriālais izvietojums Rīgā veicina ne tikai pieaugošas 
laika un naudas izmaksas iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšanai, bet arī prasa pieaugošus 
ieguldījumus inženierinfrastruktūrā un noslogo dabas vidi. Kaut arī nepieciešamie pasākumi 
prasa lielus līdzekļus, nākotnē pilsēta noteikti būs ieguvēja, pirmkārt tādēļ, ka palielināsies 
iespēja paaugstināt pilsētas nodokļu bāzi, tātad ekonomiskās labklājības līmeni, un, otrkārt, 
racionāla un dabas vidi nelabvēlīgi neietekmējoša pilsētas teritorijas izmantošana ļaus izvairīties 
no vēl lielākiem kapitālieguldījumiem šo problēmu risināšanā nākotnē. Nekustamā īpašuma 
tirgus viens pats nespēs nodrošināt sabalansētu Rīgas teritoriālās struktūras attīstību nākotnē 
[Francis 2000]. 

 

 
Apzīmējumi 

 Iedzīvotāju skaits lielāks par strādājošo skaitu 

 Strādājošo skaits lielāks par iedzīvotāju skaitu 
 
6. attēls.  Iedzīvotāju vai strādājošo dominante Rīgas teritoriāli statistiskajās zonās 2001. gadā [Rīgas dome 2001] 
Figure 6.  Dominance of Population or Employed Persons in Statistical Territorial Zones of Riga in 2001 
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6. attēls rāda, kurās Rīgas TSZ iedzīvotāju skaits ir lielāks par strādājošo skaitu un otrādi. 
Ir viegli pamanāms, kurās TSZ dominē komerciālās vai sabiedriskās, bet kurās – dzīvesvietas 
funkcijas. Ar samērā vienkāršu indeksu palīdzību ir iespējams šo ainu vēl vairāk detalizēt, tas ir, 
konstatēt, cik lielā mērā dažādās Rīgas teritorijas daļās dominē dzīvesvietas vai darbavietas 
funkcijas. Viens no vienkāršākajiem šādas detalizācijas veidiem ir parādīts 7. attēlā. Šāda 
informācija var lieti noderēt arī plānotājiem, kas 2002. gadā uzsāka jaunā Rīgas attīstības plāna 
izstrādi, lai mēģinātu atrast vēlamo līdzsvaru galveno pilsētas funkciju starpā dažādos 
novietojumos pilsētas teritorijā.  

 

 
Apzīmējumi 

 Iedzīvotāju skaits pārsniedz strādājošo skaitu par vairāk nekā 200% 

 Iedzīvotāju skaits pārsniedz strādājošo skaitu par 1-200% 

 Strādājošo skaits pārsniedz iedzīvotāju skaitu par 1-200% 

 Strādājošo skaits pārsniedz iedzīvotāju skaitu par vairāk nekā 200% 
 

7. attēls.  Iedzīvotāju un strādājošo skaita savstarpējās attiecības Rīgas teritoriāli statistiskajās zonās 2001. gadā 
[Rīgas domes 2001] 

Figure 7.  Proportion of Population and Employed Persons in Statistical Territorial Zones of Riga in 2001 
 
7. attēlā ir parādīts, ka strādājošo skaits lielākajā daļā Rīgas centra tuvumā esošo TSZ par 

vairāk nekā 200 procentiem pārsniedz iedzīvotāju skaitu. Ievērojams strādājošo skaita pārsvars 
ir vērojams arī Daugavas abos krastos virzienā no Vecrīgas uz Daugavas ieteku jūrā (Rīgas 
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brīvostas teritorijās) un dažviet pilsētas nomalē (Rumbulā, Šķirotavā un citur), tomēr lielākajā 
daļā TSZ, kas atrodas vairāk nekā 5 kilometru attālumā no Vecrīgas, ir vērojama izteikta 
dzīvesvietas funkciju dominante, kas norāda uz to, ka, plānojot ekonomisko aktivitāšu 
izvietojumu Rīgas teritorijā nākotnē, īpaša uzmanība ir jāpievērš jaunu darbavietu radīšanai tieši 
Daugavas kreisajā krastā. 

Savukārt 8. attēlā ir parādīta korelācija starp absolūtajiem iedzīvotāju un strādājošo skaita 
rādītājiem Rīgas TSZ 2001. gadā. Situācija atšķiras, ja salīdzina TSZ pēc to ranga. Laika gaitā ir 
jāizveidojas saiknei starp iedzīvotāju dzīvesvietu un darbavietu teritoriālo novietojumu. Tas 
nozīmē, ka konkrētajam novietojumam, kurā ir koncentrēts noteikts darbavietu skaits, tuvumā 
izvietosies arī atbilstošs iedzīvotāju skaits. Šo apgalvojumu var izteikt arī tā, ka rangs, ko 
konkrētā zona ieņem pēc kopējā strādājošo skaita, būs atbilstošs tam, kuru šī zona ieņem pēc 
iedzīvotāju skaita. 8. attēls parāda, ka Rīgā faktiski nepastāv korelācija starp absolūto zonā 
strādājošo un dzīvojošo cilvēku skaitu un tādēļ nav pamata apgalvot, ka lielāks darbavietu 
daudzums šobrīd Rīgā nosaka lielāku iedzīvotāju skaitu attiecīgajās zonās. Šāds korelācijas 
trūkums kopumā ir vērtējams negatīvi, taču arī galvenie pilsētu telpisko aktivitāšu izvietojuma 
modeļi neparedz, ka būtu jāpastāv korelācijai starp absolūtajiem iedzīvotāju un strādājošo skaita 
rādītājiem. Drīzāk atbilstoši šiem modeļiem būtu jāeksistē nosacītai saiknei starp iedzīvotāju un 
strādājošo novietojumu pilsētu teritorijās. Salīdzinot 124 Rīgas TSZ rangus, korelācijas 
koeficients r pieaug no 0,25 līdz 0,58. Izskaidrojums šim pieaugumam ir mazākās variācijas 
otrajā gadījumā, jo mainīgie lielumi svārstās no 1 līdz 124, salīdzinājumā ar pirmo gadījumu, 
kur variācijas ir no 0 līdz 49892. Tāpēc samērā augstais korelācijas koeficients otrajā apskatītajā 
gadījumā neļauj apgalvot, ka augstāks rangs pēc konkrētajā zonā strādājošo skaita tai pašai 
zonai nosaka augstāku rangu pēc iedzīvotāju skaita, līdz ar to apstiprinājumu gūst apgalvojums, 
ka agrākajos gados sociālisma apstākļos, plānojot Rīgas iedzīvotāju dzīvesvietu izvietojumu 
pilsētas teritorijā, tuvums darbavietām ir bijis mazsvarīgs. Diemžēl šo faktu varēja ignorēt tikai 
sociālisma apstākļos, kad vietējā transporta izmaksām un laikam, tāpat kā zemes / telpu cenai 
bija minimāla nozīme. 

 
4. Secinājumi 

1. Iedzīvotāju skaits dažādos novietojumos Rīgas teritorijā liecina, ka lielākā daļa pilsētas 
iedzīvotāju dzīvo no centra attālinātos novietojumos, turklāt galvenie iedzīvotāju koncentrācijas 
rajoni atrodas samērā tālu viens no otra, palielinot kopējo pilsētas iedzīvotāju ikdienas ceļojumu 
laiku un attālumus. Šāda aina ir raksturīga daudzām postsociālisma valstu pilsētām [Bertraud 
1999]. 

2. Strādājošo skaits dažādos novietojumos Rīgas teritorijā liecina, ka Rīgai ir raksturīgs tikai 
viens izteikts strādājošo koncentrācijas centrs, kas atrodas samērā tālu no lielākajiem iedzīvotāju 
koncentrācijas rajoniem. Šāda situācija rada lielu slodzi pilsētas satiksmes infrastruktūrai, kā arī 
izraisa lielāku iedzīvotāju laika patēriņu un izmaksas ikdienas mobilitātei. 

3. Tā kā Rīgas iedzīvotāju un pilsētā strādājošo teritoriālais izvietojums ir ievērojami 
atšķirīgs, turpinās pilsētas teritoriālās struktūras fragmentācija, ko var novērst tikai ar lielām 
investīcijām transporta infrastruktūrā vai mazizmantoto teritoriju sakārtošanā un piemērošanā 
jaunai apbūvei. 

4. Lielākā daļa Rīgas iedzīvotāju dzīvo 7-9 kilometru attālumā no pilsētas centra daudzstāvu 
lielpaneļu dzīvojamo ēku mikrorajonos. 

5. Lielākā daļa Rīgā strādājošo ir izvietoti starp 1. un 4. kilometru no pilsētas centra, kas 
ļauj apgalvot, ka centram tuvu esošie novietojumi ir uzskatāmi par vietu ar visaugstāko 
ekonomiskās attīstības potenciālu un kur tiek saražota lielākā daļa pilsētas produkcijas un 
pakalpojumu. 

6. Kumulatīvais iedzīvotāju skaits sasniedz 90% 13. kilometrā no pilsētas centra, kamēr 
kumulatīvais strādājošo skaits sasniedz šo pašu atzīmi jau 9. kilometrā. 

7. Pirmajos 6 kilometros no Rīgas centra kopējais strādājošo skaits ir lielāks nekā 
iedzīvotāju skaits, bet no 6. līdz 21. kilometram iedzīvotāju skaits pārsniedz pilsētā strādājošo 
skaitu. 
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8. attēls.  Korelācija starp iedzīvotāju un strādājošo skaitu Rīgas teritoriāli statistiskajās zonās 2001. gadā [Rīgas domes 2001] 
Figure 8.  Correlation Between the Number of Population and Employed Persons in Statistical Territorial Zones of Riga in 2001 
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8. Rīgas iedzīvotāju dispersijas pakāpe ir augstāka nekā strādājošo dispersijas pakāpe un 
pašreizējais iedzīvotāju un strādājošo izvietojuma modelis neveicina ikdienas ceļojumu 
minimizēšanu.  

9. Ja nākotnē pilsētas iedzīvotāju un pilsētā strādājošo teritoriālais izvietojums nemainīsies, 
ir sagaidāma lielāka slodze Rīgas transporta sistēmai un pieaugošas investīcijas 
inženierinfrastruktūrai, kā arī iespējami augoša negatīvā ietekme uz vidi. 

10. Pašreizējā disharmonija pilsētas iedzīvotāju un strādājošo teritoriālajā izvietojumā 
galvenokārt ir jāattiecina uz padomju varas gados īstenoto Rīgas teritoriālās attīstības politiku, 
tomēr arī kopš Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā vēl nav veikti nozīmīgi, lieli pasākumi 
teritorijas fragmentācijas pakāpes samazināšanā. Nekustamā īpašuma tirgus viens nespēs šo 
problēmu atrisināt, tāpēc ir nepieciešama tūlītēja pilsētas pašvaldības rīcība Rīgas teritoriālās 
struktūras funkcionalitātes uzlabošanā. 

 
Summary 
Few modern cities are purely monocentric, having jobs and economic activities located in 

the central business district, and few cities are completely polycentric. Riga belongs to the 
former type of city; it is a typical monocentric city in which about two thirds of all the 
workplaces are located in a relatively small area, close to the historical part of the city. 

At the same time most inhabitants live farther out, close to the administrative borders in 
multi-story residential buildings. These areas take up 1680 hectares or 5.4% of city territory, but 
the buildings accommodate about 50 percent of the total population. Riga has very few low-rise 
residential areas because since the 1950’s the construction of family homes has been forbidden, 
and the zones once designated for low-rise residential housing have been re-developed and used 
for high-rise residential housing. In the current Official Plan all low-rise residential zones have 
been preserved, and new areas have been suggested to give the opportunity for a variety of 
housing. However, in the future the area of these designated zones may prove insufficient, 
especially if the standard of living grows rapidly and improvements occur in the transportation 
technology. 

Because Riga is an old city, the pattern of land use distribution in Riga shows the features 
typical of both a market economy and a planned urban economy in which site value was not 
priced and the costs were heavily subsidized: 

1) Most workplaces are located within the three-kilometer radius from the historical core, 
emphasizing the monocentric structure of Riga.  

2) There is a low percentage of residential area of about 35% out of the total built-up area 
because the other land had been allocated to non-residential use. A share of 50 to 65% 
would be more appropriate for Riga. 

3) There are fewer residential areas between three and seven kilometers from the city center 
because most of the land is used by old land-intensive industries. Many of these industrial 
areas are obsolete or under-utilized.  

4) Several high-density residential areas are located between eight to nine and thirteen to 
fourteen kilometers from the center. 

5) The pattern of population density shows four distinct concentric zones: 
• the pre-socialist historic core with high population and very high employment 

densities; 
• the old industrial belt showing a drop in residential density; 
• the ”socialist” residential belt (relatively high densities) where land use was dictated 

by uniform urban planning norms, irrespective of the distance to the city center; 
• peripheral areas with low densities (detached housing) and large green areas. 

These land use distortions are causing problems for the transition to a market economy, 
and they are negatively effecting the attractiveness of Riga as a location for business and a place 
of residence. A deficient spatial structure fragments labor and consumer markets into small and 
less efficient markets. It also unnecessarily increases distances between homes and work and 
creates greater pollution. 
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Much of the territory of Riga had developed when land use was administratively allocated 
rather than allocated through a market process. This situation has had a very deep impact on the 
urban structure of the city. The current movement to a developed market economy, in which the 
use of land and buildings is determined by a market system, has already occurred and will 
continue to create shifts in the distribution of population and employment. 

Having an understanding of the nature of change that is currently ongoing in Riga, as well 
as in other post-socialist and developed market economy cities, is vital in the planning of Riga’s 
future. There already is some evidence that the location patterns of employment and population 
will be influenced in different but very significant ways. 

In addition to the description of the current pattern, this paper also attempts to predict 
what the changes in the urban territorial structures of Riga would be, provided that 
improvements in transportation technology (new roads, better public transit) take place. The 
various effects of population changes are also described in terms of its possible increases and 
decreases. Finally, the author examines the impact of changes in average income. 
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Latvijas Ģeogrāfijas biedrībai jauns prezidents 

News from the Latvian Geographical Society 
 

Andris Bauls 
 

Latvijas Ģeogrāfijas biedrība (LĢB) tika atjaunota 1990. gada 16. janvārī un par pirmo 
atjaunotās LĢB prezidentu ievēlēja LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Cilvēka 
ģeogrāfijas katedras lektoru Gunti Berklavu. Nākošajā LĢB atskaišu pārvēlēšanu sapulcē 
1993. gadā par LĢB prezidentu ievēlēja LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Dabas 
ģeogrāfijas katedras profesoru Ādolfu Kraukli, kas vadīja biedrības darbu līdz 2002. gada 
janvārim. 

Kārtējā atskaišu pārvēlēšanu sapulcē 2002. gada janvārī LĢB prezidenta prof. Ā.Kraukļa 
ziņojumā tika analizēts četros gados paveiktais – regulāri iznāk ģeogrāfiskie raksti “Folia 
Geographica”, 2000. gada 24.-25. novembrī organizēts 2. Latvijas ģeogrāfijas kongress un 
reģionālā konference Daugavpilī 2001. gada 4. maijā, notiek semināri par aktuālām ģeogrāfijas 
problēmām. Pagaidām nav izdevies atrisināt biedrības bibliotēkas izmantošanas iespējas. 
Iepriekšējās valdes vārdā profesors Ā.Krauklis par LĢB prezidenta kandidātu izvirzīja LU 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Cilvēka ģeogrāfijas katedras asociēto profesori Zaigu 
Krišjāni. Izvirzītā kandidatūra guva pilnsapulces nedalītu atbalstu. Z.Krišjāne ir pirmā 
prezidente sieviete visā LĢB vēsturē. Pirmskara periodā par LĢB prezidentiem bija ievēlēti 
R.Putniņš, F.Adamovičš, F.Dravnieks, J.Bokalders un L.Slaucītājs, bet laika posmā no 
1945. g.līdz 1990. g. prezidenti bija F.Deglavs, K.Spriņģis, A.Jaunputniņš, V.Melnalksnis, 
A.Kolotijevskis, Z.Dzenis un V.Pūriņš [Pūriņš 1982] 

Jaunā LĢB prezidente Z.Krišjāne mācījusies Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātē 
(1982-1987), pēc tam turpat studējusi doktorantūrā (1987-1990), papildinājusi zināšanas 
Freiburgas universitātē Vācijā (1992-1993) un Helsinku universitātē studējusi Ph.D kursu 
pilsētu ģeogrāfijā (1995). Z.Krišjāne aizstāvējusi doktora darbu “Dzīves kvalitātes teritoriālo 
atšķirību izpēte Latvijā”, iegūstot doktora grādu ģeogrāfijā (1998). Kopš 1999. gada Z. Krišjāne 
ir LU Cilvēka ģeogrāfijas katedras vadītāja.  

Jaunajā LĢB valdē ievēlēja prof. Ā.Kraukli, asoc.prof. P.Šķiņķi, LR Izglītības ministrijas 
Eksaminācijas centra speciālisti N.Buili, doktoranti L.Lizumu, skolotāju I.Kravinsku. 

LĢB pašlaik idejiski un organizatoriski ir saistīta ar LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultāti (ĢZZF), jo LĢB biedri galvenokārt ir fakultātes docētāji, darbinieki un ģeogrāfijas 
skolotāji. Latvijas Universitāte ir vienīgā augstskola Latvijā, kur iespējams iegūt akadēmisko 
izglītību ģeogrāfijā. Studijas tiek organizētas, balstoties uz Cilvēka ģeogrāfijas, Dabas 
ģeogrāfijas un Ģeomorfoloģijas un ģeogrāfijas informācijas sistēmu katedras darbu. Ģeogrāfijas 
studiju programmu izpildi nodrošina 33 docētāji, no tiem 20 mācībspēki ir no minētajām 
katedrām, 6 no ĢZZF citām nodaļām, 7 no citām LU fakultātēm. No 20 docētājiem 13 (60%) ir 
ar habilētā doktora vai doktora grādu, 5 mācībspēki turpina studijas doktorantūrā. Vecumā līdz 
40 gadiem ir 8 docētāji (40%), 40% no akadēmiskā personāla ir sievietes.  

2002. gadā par valsts profesoriem ievēlēti M. Laiviņš (Dabas ģeogrāfijas katedras 
vadītājs), O.Nikodemus (Vides zinātnes nodaļas vadītājs) un V.Zelčs (Ģeomorfoloģijas un 
ģeogrāfiskās informācijas sistēmu katedras vadītājs).  

Studentu skaits ģeogrāfijas bakalaura programmā ir 172 (klātienē) un 104 (neklātienē), 
ģeogrāfijas maģistra programmā – 80 un doktorantūrā – 15. 

Ģeogrāfijas nodaļas docētājiem un studentiem 2001/2002. akadēmiskajā gadā bijusi 
aktīva sadarbība ar citu valstu universitātēm, gan Socrates/Erasmus programmas ietvaros, gan 
balstoties uz ilggadējām sadarbības saitēm ar pētniekiem Ziemeļamerikas un Eiropas 
universitātēs. Septiņi vieszinātnieki un viesprofesori lasījuši lekcijas un piedalījušies semināros 
ĢZZF, bet 4 nodaļas mācībspēki vadījuši nodarbības citās Eiropas valstu universitātēs. 
Socrates / Erasmus programmas ietvaros 3 bakalaura studenti mācījušies Stokholmas, Nansī un 
Joensū universitātēs. 3 doktorantūras studenti ir piedalījušies zinātniskos semināros ārvalstīs, 
bet viena doktorante studē Vācijā. 
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Svarīgākās zinātniskās tēmas, kuru risināšanā ir iesaistījušies ģeogrāfijas nodaļas docētāji 
ir: “Pilsētu loma dažāda līmeņa teritoriju attīstībā”, “Lauku un pilsētu sabiedrības struktūras 
maiņu ekonomiskās un sociāli ģeogrāfiskās indikācijas”, ”Zemes ekoloģiskais potenciāls un 
apsaimniekojums Latvijas ģeogrāfiskajās ainavās”, ”Boreālā un nemorālā bioma ekotona augu 
sabiedrību struktūra, mijiedarbība un transformācija Latvijā klimata pasiltināšanās un vides 
piesārņojuma ietekmē”, ”Skandināvijas ledusvairoga dienvidu malas deglaciācijas gaitas izpēte 
ar jaunākām ģeohronoloģiskām metodēm”, ”Centrālās un Austrumeiropas glaciotehniskā karte 
un datubāze” un “Klimata mainība un tā ietekme uz hidroekosistēmām”. 

2002. gada augustā Dienvidāfrikas republikā Durbanā notika 4. pasaules ģeogrāfijas 
olimpiāde skolēniem. Latviju tajā pārstāvēja Dobeles ģimnāzijas skolēns K.Veldre, Siguldas 
ģimnāzijas skolēns J.Rukšāns, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēns K.Podiņš, Ziemeļvalstu 
ģimnāzijas skolniece M.Baltkalne un skolotāja Z.Tenisone un Izglītības un zinātnes ministrijas 
Eksaminācijas centra speciāliste N.Buile. Komandu vērtējumā Latvija ierindojās 5. vietā, bet 
individuālajā vērtējumā teorētiskajā testā K.Veldre izcīnīja 2. vietu. Vienlaikus ar skolēnu 
ģeogrāfijas olimpiādi Durbanā notika Starptautiskās Ģeogrāfijas savienības (IGU) reģionālā 
konference, kurā ar ziņojumu par aktuālām migrācijas problēmām uzstājās Z.Krišjāne. 

2003. gada maijā ir paredzēts organizēt izcilā latviešu ģeogrāfa – ainavzinātnieka Kamila 
Ramana 85. dzimšanas dienas piemiņas pasākumus. 
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