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Latvija un Igaunija ir valstis, kas īpaši bieži tiek aplūkotas salīdzinošā skatījumā. Visbiežāk interesi 
izraisa tas, ka, neraugoties uz abu valstu lielo līdzību no ģeogrāfijas, vēstures un jaunākās attīstības 
viedokļa, mūsu kaimiņzemes progress ekonomikā un vairākās citās jomās ir manāmi straujāks vai 
vismaz skaidrāk saskatāms un pārliecinošāks. Šāds salīdzinājums varētu lieti noderēt arī teritorijas 
pārvaldes un administratīvā iedalījuma jomā. Šajā jomā tiek gatavotas nopietnas izmaiņas, tādēļ jo 
rūpīgāk nepieciešams izvērtēt gan esošo administratīvi-teritoriālo struktūru, gan tās iespējamos 
turpmākos modeļus.  
Kaimiņzemē administratīvi teritoriālā iedalījuma reforma veikta jau 1995.gadā. Tās gaitā netika 
izdarītas plašas pašvaldību mēroga izmaiņas, reforma vairāk bija vērsta uz pašvaldību statusa 
konkretizēšanu un to veidu vienkāršošanu [ESA 2001]. Gala iznākumā pašreizējais stāvoklis 
Igaunijā neko daudz neatšķiras no tā, kāds tagad ir Latvijā (1. attēls).  
2000.gada sākumā Igaunijā bija 197 lauku pašvaldības (dēvēsim tās par pagastiem), kas sadalītas 
15 apriņķos. Vidējā pagasta platība ir 217 km2 un tajā dzīvo 2207 cilvēki, bet vidējais iedzīvotāju 
blīvums laukos ir 10,2 cilvēki uz 1 km2 [ESA 2001]. Latvijas lauku teritorijās 2000.gada sākumā 
bija 26 rajoni, kuri ietvēra 509 administratīvās vienības (lauku pašvaldības un pilsētu lauku 
teritorijas). To vidējā platība – 125 km2 un vidējais iedzīvotāju skaits – 1500; vidējais iedzīvotāju 
blīvums ārpus pilsētām – 12 cilvēki uz 1 km2 [LR CSP 2001]. Tādējādi Igaunijā pagasti gandrīz 
divreiz lielāki pēc platības, bet tikai aptuveni par trešdaļu lielāki pēc iedzīvotāju skaita, tāpēc lauku 
iedzīvotāju blīvumu kaimiņzemē gandrīz tāds pat kā Latvijā. Igaunijas apriņķu skaits (tam atbilst 
Latvijas iedalījums 22 rajonos, ja ievēro proporcionalitāti platības ziņā) ir mazāks par Latvijas 
rajonu skaitu. 
Atšķirībā no Latvijas, Igaunijā ārpus apriņķiem netiek izdalītas lielpilsētas, te visas pilsētas 
iekļautas apriņķos, kaut arī Tallina pēc tās īpatsvara (28,6%) valsts iedzīvotāju kopskaitā daudz 
neatpaliek no Rīgas (32,4%), bet abas pārējās lielākās Igaunijas pilsētas Tartu un Narva šajā ziņā 
pat pārspēj savas līdzinieces Latvijā – Daugavpili un Liepāju [Vilciņš 2000; ESA 2001]. 
Ļoti līdzīgs ir abu valstu urbanizācijas līmenis. Latvijā pilsētās dzīvo 68,6% iedzīvotāju, Igaunijā 
– 69,6%. Igaunijā vislielākais pilsētu iedzīvotāju īpatsvars ir Austrumviru apriņķī (89%), 
vismazākais – Pelvas apriņķī (29%). Tikai 3 apriņķos no 15 tas pārsniedz valsts vidējo urbanizācijas 
līmeni, bet 10 apriņķos nesasniedz pat 50%. Šos 10 apriņķus varētu uzskatīt par tipiskām Igaunijas 
lauku teritorijām. Lai gan iedzīvotāju skaita ziņā tie ir mazākie Igaunijas apriņķi, kopumā tajos 
dzīvo gandrīz trešdaļa Igaunijas iedzīvotāju [ESA 2001]. 
Latvijā lielpilsētas, no administratīvā viedokļa, neietilpst rajonos, kaut gan tajās atrodas arī 
apkārtējo rajonu centrālās institūcijas un šo rajonu iedzīvotāji parasti izmanto lielpilsētu sniegtos 
pakalpojumus. Latvijas lielpilsētas apvienojot ar tām pakļautajiem rajoniem, lai tās varētu 
salīdzināt ar Igauniju, redzam, ka urbanizācijas līmenis Latvijā svārstās no 20% Bauskas rajonā 
līdz 91% Rīgas rajonā (ieskaitot Rīgu un Jūrmalu). Pēc šiem rādītājiem, 17 rajonos pilsētu 
iedzīvotāju īpatsvars nepārsniedz 50%, un tāpat kā Igaunijā šādos lauku rajonos dzīvo 29% valsts 
iedzīvotāju, bet tikai 5 rajonos (tajos, kuros ierēķinātas lielpilsētas) pilsētu iedzīvotāju īpatsvars 
augstāks par vidējo. Lauku iedzīvotāju blīvums Latvijā vismazākais ir Kurzemē un Vidzemē, bet 
vislielākais Zemgalē un, jo sevišķi, pie Rīgas, kuras tuvumā ietekme sniedzas pat līdz 100 km 
attālumam [LR CSP 2001; Vilciņš 2000; ESA 2001].  
Galvaspilsētas ietekmē arī Igaunijā Harju apriņķī ir daudz lielāks iedzīvotāju blīvums nekā citviet, 
taču tālāk šī ietekme nesniedzas. Igaunijas lauki ir blīvāk apdzīvoti valsts austrumu pierobežas 
apriņķos (izņemot urbanizēto Austrimviru) nekā rietumu piekrastē un salās. Interesanta aina 
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vērojama gar valsts dienvidu robežu: ja Igaunijas pusē iedzīvotāju blīvums pieaug uz austrumiem 
tad Latvijas pusē tas šajā virzienā samazinās [LR CSP 2001; ESA 2001]. 
Platības ziņā Latvijas lielākie pagasti ir Kurzemē un Vidzemē, bet vismazākie raksturīgi Latgalei. 
Igaunijā, līdzīgi Latvijai, mazākie pagasti koncentrējas valsts dienvidaustrumu nostūrī, tomēr arī te 
tie gandrīz divkārt lielāki nekā attiecīgā reģiona pagasti Latvijā [Vilciņš 2000; ESA 2001]. 
 

1. attēls.  Latvijas un Igaunijas administratīvi teritoriālais iedalījums 2000/2001. gadā 
Figure 1.  Administrative units of the territory of Latvia and Estonia 2000/2001 
 
Igaunijas apriņķis un Latvijas rajons veidoti pēc līdzīgiem noteikumiem, un pamatā tie ir identiskas 
administratīvas teritoriālas vienības. Tomēr atšķirīgais lielo pilsētu statuss abās valstīs rada arī vērā 
ņemamas atšķirības starp apriņķim un rajoniem. Ieskaitot visas pilsētas, apriņķa vidējais lielums 
Igaunijā ir 2896 km2 un vidējais iedzīvotāju skaits 95 306, bet Latvijā rajona vidējais lielums ir 
2485 km2 (86% no kaimiņzemes apriņķa platības), bet iedzīvotāju skaits – 93 642 (98% no vidējā 
iedzīvotāju skaita apriņķī) [LR CSP 2001; ESA 2001]. 
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Abās zemēs ir vienlīdz nelabvēlīgi demogrāfiskie rādītāji. Igaunijā gan kopumā tie nedaudz labāki, 
toties Latvijā ir mazākas atšķirības starp laukiem un pilsētām. Gan vienā, gan otrā. valstī dabiskais 
iedzīvotāju skaita pieaugums ir negatīvs: pēc 1999. gada datiem, Latvijā šis skaitlis ir -5,5‰ 
(laukos pat -5,6‰), bet Igaunijā -4,0‰ (laukos -4,7‰). Migrācijas jomā svarīgs fakts ir tas, ka 
lauku rajonos abās valstīs migrācijas saldo ir pozitīvs (Latvijā 1,8‰, Igaunijā 1,0‰), bet valstīs 
kopumā – negatīvs (Latvijā -0,8‰ un Igaunijā -0,4‰) [LR CSP 2001; ESA 2001]. 
Latvijā labvēlīgākā demogrāfiskā situācija ir Zemgalē un Kurzemē, vissliktākā – Latgalē. Savukārt 
Igaunijā lielāka dzimstība vērojama valsts centrālās daļas apriņķos, bet visnelabvēlīgākā 
demogrāfiskā situācija ir valsts dienvidaustrumu apriņķos, kuri tajā pašā laikā izdalās kā depresīvs 
reģions Arī Latvijas dienvidaustrumu rajoni ietilpst šajā kategorijā. Līdzīga aina ir arī 
ziemeļaustrumu rajonos Latvijā – Alūksnes un Valkas, taču tie nav iekļauti īpaši atbalstāmo reģionu 
skaitā [Vilciņš 2000]. 
Latvija cer būtiski uzlabot stāvokli, pārveidojot pašvaldības [Prokopova 2001]. Igaunija reģionālo 
reformu ziņā atpaliek no Latvijas par apmēram 4 gadiem [ESA 2001]. Pilsētciematu sadalīšana 
starp lauku un pilsētu pašvaldībām Igaunijā notika tikai 1995.gadā, kamēr Latvijā tas tika darīts jau 
deviņdesmito gadu sākumā. Savukārt pirmās pašvaldību apvienošanās Latvijā notika 1996.gadā, 
bet Igaunijā šis process  ir sācies tikai 1998.- 1999.gadā. 
Ieviešot 102 pašvaldību (novadu) modeli, Latvijā iecerēts plaši praktizēt pilsētu un lauku 
pašvaldību apvienošanu [Prokopova 2001. Tas varētu veicināt saimniecisko rosību, paplašināt 
dzīves vietas izvēles iespējas un uzlabot iedzīvotāju apkalpošanu pašvaldībās, jo to teritorijas 
apvienotu pakalpojumu saņēmēju dzīvesvietas un pakalpojumu sniegšanas areālus. Taču gandrīz 
visu 102 novadu mērogi ir par mazu, lai katrs no tiem aptvertu visu pakalpojumu areālus. 
Pašreizējais rajonu modelis šo prasību apmierina daudz labāk. 
Tajā pašā laikā jaunais pašvaldību modelis paredz lielākās pilsētas atdalīt no lauku teritorijām. Ja 
tagad Latvijā atsevišķi izdalītas 7 lielpilsētas, tad jaunajā – 102 pašvaldību modelī ir 11 pašvaldības, 
kurās pilsētnieku īpatsvars pārsniedz 85%, un 35 pašvaldības bez pilsētām. Šāda pilsētu nodalīšana 
no laukiem neveicinās līdzsvarotu valsts attīstību kopumā. Katra administratīvā robeža rada 
zināmus šķēršļus gan cilvēku, gan arī līdzekļu plūsmās, un, protams, arī cilvēku uztverē. Visādā 
ziņā Igaunijas piemērs rāda, ka lielpilsētu iekļaušana apriņķos nebūt netraucē ne šo pilsētu, ne 
apriņķu, ne arī visas valsts izaugsmi.  
Pieņemot, ka reformas mērķis ir dzīvotspējīgas pašvaldības un līdzsvarots to sadalījums, un ka 
viens no priekšnoteikumiem tam ir vismaz 5000 iedzīvotāju katrā pašvaldībā, grūti saprotamas 
lielās atšķirības starp atsevišķiem novadiem [Prokopova 2001]. Tā pēc iedzīvotāju skaita jaunās 
lauku pašvaldības varētu atšķirties cita no citas desmitkārtīgi (piemēram, Ugāles novads ar 4,4 
tūkst. iedzīvotāju un Cēsu novads ar 42,9 tūkst. iedzīvotāju), bet lauku un pilsētu pašvaldības – līdz 
pat 180 reizēm. Tādējādi daļa iespējamo novadu samērojama ar tagadējiem pagastiem, daļa – ar 
rajoniem.  
Daudz harmoniskāku teritoriāli – administratīvo struktūru radītu novadi, kas veidotos pašreizējo 
rajonu robežās ar tajos iekļautām lielpilsētām (izņemot Rīgu un Jūrmalu). Rajona apjoma 
pašvaldības gan prasa arī vēl zemāka līmeņa iedalījumu. Taču arī 102 novadu modelī paredzēti 
“primāro pakalpojumu saņemšanas punkti”, lai novada centru tā iedzīvotājiem būtu nepieciešams 
apmeklēt “ne biežāk kā dažas reizes gadā”. Līdz ar to vismaz vairumā gadījumu atšķirības starp 
jauno novada modeli un esošo rajona modeli funkcionālā ziņā var izrādīties nebūtiskas. 
Turklāt, jāņem vērā, ka vairums rajonu centru atrodas izdevīgā novietojumā un no perifērijas parasti 
ir salīdzinoši labi sasniedzami (bet bieži vien pat vieglāk) tāpāt kā vairums potenciālo novadu 
centru. Tikpat liela nozīme ir rajona centra kā centrālās vietas statusam, kas gadu desmitos ir 
veidojies cilvēku apziņā, kā arī daudzām ikdienišķām ērtībām (biežākai autobusu satiksmei, 
iespējai saņemt retāk izmantojamus pakalpojumus, nepieejamus novada centrā, utt.). Visticamāk 
daudziem cilvēkiem biežāk vai retāk nāksies apmeklēt bijušo rajona centru arī tad, ja tiks pieņemts 
102 pašvaldību modelis, vismaz pirmajos gados pēc reformas noteikti. 
Savukārt izvēloties ar pašreizējiem rajoniem samērojamu pašvaldību modeli, būtu jāpārskata esošās 
pagastu robežas, kuras ļoti bieži neatspoguļo patieso situāciju, jo veidojušās kādreizējo kolhozu un 
padomju saimniecību ietekmē. Lai gan kaimiņu pagasta centrs bieži vien ir tuvāk nekā savējais, 
cilvēku apziņā iesēdušās vairs neeksistējošo lielsaimniecību robežas palaikam kavē pagastu 
apvienošanos “no apakšas”. Nepieciešams dot iespēju reformu veidot pašiem vietējiem 
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iedzīvotājiem, ņemot par pamatu reālos lauku apdzīvotības centrus un izvērtējot to ietekmes areālus 
apkārtējā teritorijā bez jau esošo robežu ietekmes.  
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Summary 
The article contains a comparison of the administrative divisions of the neighbouring countries, 
Estonia and Latvia. The basic descriptive data of the territories are used to create an objective 
comparison. One might note that there are some differences between average area and population 
for the typical municipalities in both countries, but the indicators for principle cities such as average 
density of people, level of urbanization, and percentage of population living show less difference. 
As further differences in the data are examined, it can also be noted that administrative units at the 
second level (districts) in both countries are very close, both in size and amount of population. The 
only difference is in the status of the largest cities; they are a part of the districts in Estonia, but 
they are independent in Latvia despite similar situations in the countries. There are no other evident 
differences in the systems of territorial organization besides the inequality between urban and rural 
areas in Latvia to explain why, for example, GDP per capita of Latvia is three-quarters of Estonia’s. 
Vital statistics are indicative of the difference. In both countries the most unfavourable situations 
occur in their southeastern parts; however, at the border the vital statistics are similar, but that part 
of Latvia does not have its worst situation. The reorganization of territorial divisions in Estonia is 
four years behind Latvia, indicating that the answer does not lie there. 
Finally, a short look at the project for the new administrative divisions in Latvia (102 counties) is 
examined. Some negative aspects are shown: a deepening segregation between urban and rural 
areas and the unwarranted persistence of borders from the Soviet era for principle municipalities. 


