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Jaunas iezīmes Latvijas mazo pilsētu attīstībā 

New Trends in the Development of Small Towns in Latvia 
 

Zaiga Krišjāne 
 
Pilsētas veido Latvijas apdzīvojuma sistēmas pamatu. Līdzās izteiktai Rīgas dominantei, tai 
raksturīgs vēsturiski veidojies mazo pilsētu tīkls. 
Kopš neatkarības atjaunošanas Latvijā notikušas būtiskas sociālekonomiskas un politiskas 
pārmaiņas, tomēr atšķirībā no daudzām citām A un C Eiropas valstīm, tai skaitā arī Baltijas valstīm, 
Latvijā vēl joprojām norit administratīvi teritoriālā reforma. Tā varētu ietekmēt esošo apdzīvojumu, 
tai skaitā arī Latvijas urbānās struktūras.  
Šī darba mērķis ir raksturot Latvijas mazo pilsētas, tajās notiekošās izmaiņas, kā arī novērtēt mazo 
pilsētu lomas maiņu Latvijā, saistot to ar Latvijā notiekošo administratīvi teritoriālo reformu. 
Zinātniskajā literatūrā pastāv atšķirīgas pilsētu definīcijas, tajā skaitā arī mazās pilsētas jēdziens. 
Kā raksturlielumi to izdalīšanai bieži tiek lietoti šādi rādītāji: pilsētu lielums (iedzīvotāju skaits), 
iedzīvotāju nodarbošanās, pakalpojumu nodrošinājums, zemes lietojumveids un teritorijas lielums, 
kā arī iedzīvotāju sociālā struktūra. 
Latvijā veiktajos pētījumos un patreiz spēkā esošajos normatīvajos dokumentos kā visbiežāk 
lietotie kritēriji pilsētu noteikšanā tiek minēti iedzīvotāju skaits un šo apdzīvoto vietu funkcijas 
[Turlajs un Milliņš 1998; Apdzīvojuma 2000]. Likums par Latvijas Republikas administratīvo 
teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusu noteikšanu pilsētu kategorijā paredz ieskaitīt 
apdzīvotās vietas, kuras ir kultūras un ražošanas centri ar attīstītu sociālo infrastruktūru un 
komunālo saimniecību un kurās ir ne mazāk par diviem tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju. 
Atsevišķos gadījumos šajā kategorijā var ieskaitīt pilsētas, kurās ir mazāk par diviem tūkstošiem 
pastāvīgo iedzīvotāju, ja tās atbilst pārējiem kritērijiem [Par Latvijas 1991]. 
Sociālās struktūras un procesu analīze pilsētās parādīja, ka būtiska nozīme ir šo apdzīvoto vietu 
ģenēzei un administratīvajām funkcijām, kuras tās pilda [Šķiņkis, Stankeviča, 1999]. Tāpat kā 
svarīgi kritēriji tiek minēti pilsētveidojošās funkcijas un sociālās infrastruktūras attīstības līmenis 
[Melluma 1994].  
Šajā rakstā kā mazpilsētas Latvijā, tiek raksturotas pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 
10000 iedzīvotāju un kuras neveic rajona līmeņa teritorijas administratīvās pārvaldes funkcijas 
[Latvijas 1993]. Tāpēc kopā ar jau iepriekš minētajām pilsētām vēl tiek aplūkotas 4 pilsētas, kurās 
iedzīvotāju skaits pārsniedz 10000 un kuras nav rajonu centri. Tās ir Rīgas aglomerācijā ietilpstošās 
pilsētas Olaine, Sigulda un Salaspils, kā arī padomju periodā forsētas rūpniecības attīstības centrs 
Līvāni. Šajās pilsētās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 20 tūkst. iedzīvotāju. Kopumā šajā rakstā tiks 
analizētas 51 Latvijas mazpilsēta, kurās 2001.gada sākumā dzīvoja 7,7 % no Latvijas iedzīvotājiem 
[LR CSP 2001a]. 
Mazās pilsētas, balstoties uz to funkciju analīzi, varētu klasificēt šādi: 
● Centri, kur joprojām noteicošā loma ir rūpniecībai: 
− ar vienu dominējošo nozari, piemēram, Brocēni, 
− ar daudzveidīgu nozaru struktūru, piemēram, Smiltene. 

● Vietējie lauku apkalpes centri ar attīstītu ražošanas funkciju: 
− ar vienu dominējošo nozari, piemēram, Valdemārpils, 
− ar daudzveidīgu nozaru struktūru, piemēram, Rūjiena. 

● Vietējie lauku apkalpes centri ar agrāro specializāciju (vietas, kur agrāk atradās 
kopsaimniecību centri), piemēram, Auce. 
● Kūrorti un atpūtas vietas, piemēram, Saulkrasti. 
● Lielo pilsētu pavadoņpilsētas un Pierīgas pilsētas ar inovatīvo funkciju, piemēram, 
Salaspils (1.attēls). 
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1. attēls.  Latvijas mazās pilsētas 
Figure 1.  Small towns in Latvia 
 
Kopš 90-to gadu sākuma, kad Latvijas urbāno sistēmu raksturoja 93 pilsēttipa apdzīvotās vietas (56 
pilsētas un 37 pilsētciemati), tajā notikušas dažas izmaiņas. Šīs pārmaiņas pilsētu sistēmā nav tik 
izteiktas un krasas, kā citās dzīves jomās [Lūse un Grāve 1998]. Kā būtisku jāmin tas, ka 1991.gadā 
ar Ministru Padomes lēmumu likvidēja pilsētciematu kategoriju. To pašvaldībām tika dota iespēja 
izvēlēties, vai ciematam kļūt par pilsētu vai iekļauties pagastā kā lauku apdzīvotai vietai.  
Pilsētciematiem bija raksturīgs lielāks lauksaimniecībā nodarbināto īpatsvars, salīdzinot ar 
pilsētām, vai arī tie veidojās uz strādnieku ciematu bāzes pie lielajiem rūpniecības uzņēmumiem, 
tiem bija izteiktāka tā saucamā monofunkcionālā saimniecības struktūra, ar kādas saimniecības 
nozares izteiktu dominanti. 
No 1989.gadā pastāvošajiem 37 pilsētciematiem pilsētas statusu pieņēmuši 19, bet pārējie 
izvēlējušies iekļauties lauku pagastos. 1993.gadā. Salaspils ciems pēc vietējās pašvaldības 
iniciatīvas ieguva pilsētas tiesības. Skrunda kā jaunākā pilsēta savu statusu ieguva 1996.gadā 
[Latvijas pilsētas 1999]. 2001.gadā Latvijas pilsētu tīklu veido 77 pilsētas. 
Latvijai joprojām raksturīga hipertrofēta iedzīvotāju, koncentrācija valsts galvaspilsētā un tās 
apkārtnē. Rīgā un tās aglomerācijā dzīvo gandrīz puse no valsts iedzīvotājiem. Arī 90-tajos gados 
joprojām saglabājas atsķirības starp Rīgu un nākamajām lielajām pilsētām Daugavpili un Liepāju 
ar 7-8 reizes mazāku iedzīvotāju skaitu, t.i Daugavpilī attiecīgi dzīvo 18% un Liepājā 15% no Rīgas 
iedzīvotāju skaita. Nākamā līmenī pilsētu sistēmā pēc iedzīvotāju skaita atrodas Jelgava, Jūrmala, 
Ventspils un Rēzekne.1.tabulā redzams pilsētu sadalījums pēc iedzīvotāju skaita un, ka skaitliski 
visplašāko grupu veido pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 3 tūkstošus iedzīvotāju. 
Līdz 90-to gadu sākumam valstī kopumā, tā arī pilsētās bija raksturīgs iedzīvotāju skaita 
pieaugums. To noteica gan ārējās migrācijas procesi, kas deva 2/3 no kopējā iedzīvotāju skaita 
pieauguma, gan arī dabiskais pieaugums. Sākot ar 90.gadiem, visā Latvijā iedzīvotāju skaits 
samazinās. Līdzīga tendence raksturīga gan lielajās, gan arī mazajās pilsētās, piemēram, 1996.gadā 
nebija nevienas pilsētas, kurās būtu pozitīvs dabiskais pieaugums. 90-to gadu beigās šie rādītāji 
bija pozitīvi tikai Pāvilostā, Ķegumā, Baldonē un Sabilē [LR CSP 2000a]. Iedzīvotāju skaits šajā 
periodā ir audzis 13 pilsētās, daudzas no kurām atrodas Rīgas aglomerācijā, piemēram, Ikšķile, 
Salaspils, Saulkrasti, kā arī Limbažu rajonā – Salacgrīva, Ainaži, Staicele. [LR CSP 2000a]. 
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Salīdzinot ar lielajām pilsētām, mazajās pilsētās iedzīvotāju skaita samazināšanās notika ar zemāku 
intensitāti [Krišjāne, Jankevics 2000]. 
 

1. tabula  
Pilsētu skaits un to sadalījums pēc iedzīvotāju skaita 

The distribution of towns and cities in Latvia by number of population 

Pilsētu grupas ar 
iedzīvotāju 

skaitu, tūkst. 
Groups of cities 

and towns by 
number of 

population, thsd 

Pilsētu skaits 
Number of  

cities and towns 

Iedzīvotāju skaits pilsētās, 
tūkst. 

Population in cities and 
towns, thsd 

Īpatsvars no kopējā pilsētu 
iedzīvotāju skaita, % 
Share from all urban 

residents, % 

1989 2001 1989 2001 1989 2001 

Mazāk kā 3 39 28 72.1 63.2 3.8 3.9 

3-5 22 16 75.5 45.4 4.0 2.8 

5-10 6 10 70.7 88.4 3.7 5.5 

10-20 14 13 160.3 172.7 8.5 10.7 

20-30 4 3 101.4 81.9 5.4 5.1 

30-50 2 2 73.3 82.9 3.9 5.1 

50-100 3 3 185.4 208.4 9.8 12.9 

Vairāk nekā 100 3 2 1149.9 873.3 60.9 54.0 

Kopā 93 77 1888.5 1616.2  100.0 100.0 

Sastādīts pēc LR CSP materiāliem [LR CSP 1989-1999, 2001a] 

Valsts iekšējā migrācijā starp dažāda ranga apdzīvotām vietām ir raksturīgas atšķirības, 
intensīvākās migrācijas plūsmas ir starp dažāda lieluma pilsētām un lauku apdzīvotajām vietām 
(42% no kopējā migrācijas apjoma). Tā rezultātā negatīvs migrācijas saldo veidojas Rīgā un rajonu 
centros, savukārt republikas pilsētās un mazajās pilsētās migrācijas saldo ir pozitīvs. Tas saistīts ne 
tikai ar darba vietu piedāvājumu mazpilsētās, bet arī ar izglītības migrāciju, jo daudzi lauku 
iedzīvotāji ierodas tur mācīties arodskolās un vidusskolās.  
 
Pilsētu saimnieciskā profila maiņa 
Transformācijas procesu izmaiņas raksturo pārmaiņas nodarbinātības struktūrā, gan arī pilsētu 
funkcionālajā struktūrā. Tās iezīmē aprūpes nozaru lomas pieaugumu pilsētās un jaunu nozaru 
attīstību, piemēram, ar IT tehnoloģijām un ar nekustamo īpašumu tirgu saistīto nozaru attīstību. Tas 
ietekmē teritorijas izmantošanu un zonējumu pilsētās. To apliecina tirdzniecības un pakalpojumu 
centru būvniecība lielo pilsētu nomalēs un “greenfields” pie galvenajiem satiksmes ceļiem 
[Krišjāne 2000]. 
Latvijā ekonomiskā attīstība nenorit vienmērīgi visā valsts teritorijā, straujākie ekonomiskā 
pieauguma tempi ir raksturīgi galvaspilsētas reģionā, kā arī tajos reģionos, kas galvenokārt bija 
saistīti ar uz eksportu orientētajām nozarēm un tranzītpakalpojumu sniegšanu, piemēram, Ventspilī, 
kur IKP rādītājs ir trīs reizes augstāks nekā vidēji valstī [LR CSP 2000b]. 
Latvijas pilsētās, it īpaši lielākajās pilsētās ir izveidojusies polifunkcionāla saimniecības struktūra. 
Šajās pilsētās pēc 2. pasaules kara tika uzceltas rūpnīcas, kuru ekonomiskie sakari veidoja ciešas 
saites ar bijušās PSRS izejvielu un realizācijas tirgiem. Tai pašā laikā attīstījās ar vietējo izejvielu, 
lauksaimniecības un zvejniecības produkcijas pārstādi saistītas nozares. Jaunās, pēckara 
centralizētas plānošanas apstākļos uzceltās pilsētas tika veidotas ar kādu noteiktu specializācijas 
nozari, piemēram, Olainē netālu no Rīgas uzcelti vairāki lieli ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi, 
Aizkraukles pilsēta izveidojās pie hidroelektrostacijas, Vangaži pie celtniecības materiālu rūpnīcas. 
Mazās rūpnieciskās pilsētas ar vienas izteiktas nozares dominanti ir Brocēni – būvmateriālu 
ražošana, Baloži, Seda – iegūstošā rūpniecība, Līgatne – papīra ražošana. 
Latvijā ir senas apstrādājošas rūpniecības, it īpaši mašīnbūves un elektrotehniskās rūpniecības 
tradīcijas. Tāpēc visās lielākajās pilsētās atradās kāds no šo nozaru uzņēmumiem, ar izteiktu 
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koncentrāciju Rīgā, kuras uzņēmumi ražo apmēram 55% no valsts rūpniecības kopprodukcijas [LR 
CSP 2000b]. Tomēr to izlaides apjoms ir strauji sarucis, jo daudzi no tiem, pazaudējot noietu NVS 
valstu tirgū, bija spiesti pārorientēt ražošanu uz citiem noieta tirgiem, vai arī tika slēgti. Nozīmīgi 
mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumi ir Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Jelgavā. 
Tradicionāli spēcīga ir ķīmiskās rūpniecības nozare, kuras lielākie centri Olaine – farmaceitiskā 
rūpniecība un plastmasu ražošana, Valmiera – stikla šķiedras produktu ražošana, Daugavpils 
(sintētiskās šķiedras rūpnīca), lieli tās uzņēmumi atrodas arī Rīgā. Vieglā rūpniecība ir attīstīta 
daudzās pilsētās, kā lielākie centri jāmin Rīga, Ogre, Liepāja.  
Koksnes pārstrādes un mēbeļu rūpniecība ir viena no dinamiskākajām nozarēm 90 –tajos gados ar 
izteiktu eksporta orientāciju, tās ražotnes izvietojušās dažāda līmeņa centros. Daudzās nelielās 
pilsētās šīs nozares uzņēmumi ir nozīmīgākie darba devēji rūpniecībā. 
Daudzās pilsētās raksturīga pārtikas rūpniecība, kur līdzās tādiem lieliem uzņēmumiem kā 
Rēzeknes piena kombināts, Valmieras piena kombināts, Preiļu siera rūpnīca, kas lielu daļu no 
saražotās produkcijas ražo eksportam, mazajās pilsētās darbojas daudzi nelieli pārstrādes 
uzņēmumi, kas realizē produkciju vietējā tirgū. Piekrastes rajonos attīstīta zivrūpniecība, kā viens 
no izteiktākiem šīs nozares centriem jāmin Salacgrīva.  
Transports un sakari ir viena no nozīmīgākajām saimniecības nozarēm Latvijā. 1999.g. tā veidoja 
14% iekšzemes kopprodukta [LR CSP 2000b]. Latvijā ir izveidojušies spēcīgi attīstīta ostu 
saimniecība. Līdzās lielajām ostām Ventspilij, Rīgai un Liepājai attīstās 7 mazās ostas, tai skaitā 
Pāvilostā, Salacgrīvā. Līdzās kravu un pasažieru pārvadājumiem tiek attīstītas arī jahtu ostas, 
piemēram, Jūrmalā, Salacgrīvā, Pāvilostā. 
Kopš 90-to gadu sākuma strauji attīstītās arī citas pakalpojumu sfēras nozares, pieaug to īpatsvars 
nodarbinātības struktūrā. Dažām no tām joprojām izteikta koncentrācija lielajās pilsētās, piemēram 
finansu sektoram. Rīgā koncentrējas vairums Latvijas banku un apdrošināšanas sabiedrību centrālo 
biroju, tām ir izveidots sazarots filiāļu tīkls ārpus galvaspilsētas.  
Izglītības un pētniecības nozarei joprojām saglabājas tendence koncentrēties Rīgā. Tās apkārtnē 
Salaspilī, Baldonē un Olainē padomju periodā tika izveidoti zinātniski-pētnieciskie centri. Līdz 90-
to gadu sākumam augstākās mācību iestādes bija Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī. Pēc 
neatkarības atgūšanas tika dibinātas jaunas reģionālās augstskolas Valmierā, Rēzeknē, Ventspilī, 
kā arī tika veidotas dažādu augstskolu filiāles ārpus Rīgas. 
Specifiska loma ir Jūrmalai – vēsturiski izcilam kūrortam. Papildus tam – Jūrmala veidojas par 
vietēju un starptautisku konferenču vietu, tādējādi papildinot arī blakus esošās Rīgas potenciālu. 
Nozīmīgs tūrisma centrs ir arī Sigulda un liela nozīme Rīgas iedzīvotāju atpūtā ir Saulkrastiem. 
Daudzas mazās pilsētas liek uzsvaru uz tūrisma attīstību nākotnē [Krišjāne 2000]. 
Analizējot mazās pilsētas pēc to saimnieciskajām funkcijām, iezīmējās jaunas tendences. Salīdzinot 
ar 80-to gadu beigu periodu, līdz ar lielo kopsaimniecību likvidāciju, kuru administrācija un daudzi 
apkalpes uzņēmumi atradās šajos centros, daudzas no tām ir zaudējušas lauksaimnieciskās 
pārvaldes centru funkcijas. 
Bieži mazajās pilsētās tika uzcelts viens vai vairāki lieli rūpniecības uzņēmumi vai to filiāles, tajos 
bija nodarbināti vairums pilsētas iedzīvotāji un šie uzņēmumi nodrošināja daudzu sociālās 
infrastruktūras objektu, piemēram, bērnu dārzu, kultūras namu, sporta kompleksu darbību. Daudzi 
no tiem pašreizējā situācijā vai nu darbu pilnībā pārtraukuši vai arī būtiski samazinājuši ražošanas 
apjomus. 2000. gadā desmit mazajās pilsētās bija izvietots kāds no 500 valstī reģistrētajiem 
lielākajiem uzņēmumiem (pēc to apgrozījuma), tai skaitā Olainē, Smiltenē un Salacgrīvā pat vairāki 
[LR CSP 2001b]. 
Cita tendence vērojama mazajās pilsētās, kuru lielākie uzņēmumi orientēti uz eksportu vai arī kuri 
saistīti ar vietējo resursu izmantošanu – pārtikas, kokapstrādes, mēbeļu ražošanas uzņēmumi. To 
saimnieciskās aktivitātes un specializāciju var ietekmēt tirgus pieprasījums. Tā 1998.gada Krievijas 
krīze būtiski ietekmēja pārtikas produktu pārstrādes uzņēmumus, tai skaitā arī zivrūpniecības. Tas 
liecina, ka pārmērīgi forsēta kādas nozares attīstība var negatīvi ekonomisko situāciju mazajās 
pilsētās, kā piemēram, Salacgrīvā, jo šie uzņēmumi ir lielākie darba devēji netikai šajā centrā, bet 
arī tā apkārtnē. Praktiski vienlaicīga divu lielu zivju pārstrādes uzņēmumu ražošanas jaudu 
samazināšana ne tikai saasināja nodarbinātības problēmas, bet arī būtiski izmainīja sociālo situāciju 
pilsētā. Analizējot datus par mazo un vidējo uzņēmumu skaitu šajā pilsētu kategorijā, jāatzīmē, ka 
10 pilsētās bija vērojama tendence, ka vairāk nekā 2/3 no visiem nodarbinātajiem strādā 
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uzņēmumos, kuros strādājošo skaits ir lielāks par 50 cilvēkiem [LR CSP 2001b]. Pilsētu turpmākajā 
attīstībā būtu jāizvairās no kādas rūpniecības monopola, bet jācenšas atbalstīt mazos un vidējos 
uzņēmumus, kas pārstāv dažādu nozaru spektru.  
 
Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz mazo pilsētu attīstību 
1998.gadā pieņemtais “Administratīvi teritoriālās reformas likums” paredz, ka pēc administratīvi 
teritoriālās reformas, Latvijā būs divu līmeņu pašvaldības: vietējās un reģionālās. Šīs reformas 
mērķis ir izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās vienības ar vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām, kas nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem 
[Administratīvi 1998]. 
Sabiedrībā notiek plaša diskusija, kā veidosies reģionāla līmeņa pašvaldības – apriņķi, kuras 
pilsētas kļūs par apriņķa centriem un kādas izmaiņas notiks vietējā līmeņa pašvaldībās. Tiek 
piedāvāti dažādi administratīvi teritoriālās reformas risinājumi. Kā piemēru var minēt “102 
pašvaldību modeli” [Pašvaldību 2001]. Likumā paredzēts, ka nākotnē būs trīs veida vietējās 
pašvaldības – novadi, pilsētas un pagasti (novads – administratīva teritorija, kura izveidota, 
apvienojoties pagastiem un pilsētām vai pagastiem). Lai izvērtētu administratīvi teritoriālās 
reformas nepieciešamību attiecīgās pilsētās un lauku pašvaldībās, tā tiek aplūkota pēc šādiem 
kritērijiem : 
● Pašvaldības teritorijas ilglaicīga attīstība; 
● Finansu ieņēmumu bāze; 
● Pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešamā infrastruktūra; 
● Iedzīvotāju skaits; 
● Pašvaldību ekonomiskā, ģeogrāfiskā un vēsturiskā vienotība; 
● Pašvaldības pakalpojumu sasniedzamība; 
● Citi nosacījumi [Administratīvi 1998]. 

Paredzēts, ka vietējo pašvaldību līmenī reforma tiks veikta divos posmos. Līdz 2003.gada 
31.decembrim tā balstīsies uz vietējo pašvaldību iniciatīvu, bet jau no 2004.gada 1.janvāra. līdz 
30.novembrim tā tiks realizēta, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas sagatavotajiem projektiem.  
Patreizējā brīdī Latvijā ir apvienojušies vairāki pagasti un pilsētas, šo teritoriju administratīvie 
centri atrodas mazpilsētās: Kandavā, Ikšķilē, Salacgrīvā, Sabilē, Durbē un Līvānos. Citās 
teritorijās, piemēram, Dagdā un tai piegulošajos pagastos, kā arī Rūjienas apkārtnē 1997. un 1998. 
gadā veikti izpētes projekti par vietējo pašvaldību sadarbības un apvienošanās iespējam. Abu šo 
teritoriālo vienību pašvaldības noslēgušas līgumus par sadarbību. Latvijā ir izveidojušās dažas 
vietējo pašvaldību sadarbības apvienības, tajā skaitā arī Rūjas sadarbības apvienība, kurā ietilpst 
arī Rūjiena [PLP 2001]. 
Izpētes rezultātā konstatēts, ka administratīvajām vienībām apvienojoties, tās varēs samazināt 
savus pārvaldes izdevumus, jo pašlaik mazās pašvaldības pārvaldes vajadzībām tērējot pat līdz 30 
% no saviem budžeta līdzekļiem. Lielākās pašvaldībās ir iespējas piesaistīt papildus finansējumu 
un realizēt lielākus investīciju projektus, piemēram, ceļu būvi, skolas celtniecību vai remontu u.c. 
[Liepiņa 1998]. 
Daudzi mazo pagastu iedzīvotāji nav pārliecināti, vai lielajās pašvaldībās tiks ņemtas vērā novadā 
dzīvojošo cilvēku intereses un kā tiks nodrošināts finansu līdzekļu caurspīdīgums, vai centri 
nenomāks nomaļās lauku apdzīvotās vietas.  
Paredzamā reforma var ietekmēt esošo apdzīvoto vietu sistēmu, tai skaitā arī pilsētu sistēmu. Viens 
no diskutējamiem jautājumiem pašlaik ir, kā turpmāk attīstīsies rajonu pilsētas, kā mainīsies viņu 
statuss, ietekmes zona (apkalpes areāli) un kā attīstīsies mazās pilsētas un vai tām pašlaik ir 
pietiekams attīstības potenciāls, lai pildītu novadu centru funkcijas. Šai sakarā viens no 
svarīgākajiem uzdevumiem ir izvērtēt pilsētu saikni ar apkārtējām teritorijām un novērtēt to 
novietojuma īpatnības.  
 
Mazo pilsētu novietojuma īpatnības 
Latvijā pilsētas izvietotas gandrīz vienmērīgi visā tās teritorijā, izņemot izteikto koncentrāciju 
Rīgas aglomerācijā. Ja mēs analizējam mazo pilsētu izvietojumu attiecībā pret rajonu centriem, tad 
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varam secināt, ka vairums no tām izvietotas līdz 40km attālumā, t.i. iedzīvotājiem jāpatērē 
apmēram 1 stunda, lai no tām nokļūtu rajona centrā, braucot ar sabiedrisko transportu. 17 
mazpilsētas atrodas 40 un vairāk km attālumā rajona centriem. Šāds attālinātais novietojums var 
sekmēt spēcīgu vietējo centru veidošanos, lai nodrošinātu savus un tuvākās apkārtnes iedzīvotājus 
ar nepieciešamajiem pakalpojumiem. Šo tendenci zināmā mērā apstiprina reālā prakse, ka 
pašvaldību apvienošanās iniciatīvas bieži nāk no pilsētām, kas atrodas rajonu nomalēs, piemēram, 
Rūjienas, Salacgrīvas, Kandavas, kurām pašām jau ir izveidojušies savi ietekmes areāli. Tās ir 
ieinteresētas nostiprināt jau esošo sociālās infrastruktūras bāzi, kā arī piesaistīt investīcijas, gan arī 
veicināt jaunu uzņēmumu veidošanu šajās pilsētās. Tas savukārt sekmētu teritorijas vienmērīgāku 
attīstību un mazinātu valstī pastāvošās reģionālās atšķirības pēc attīstības līmeņa.  
Lai arī Latvijas teritorija nav liela (64 tūkst.km2), tomēr arī tai raksturīgas perifēras teritorijas. Šajā 
aspektā tiek aplūkotas netikai pilsētas un teritorijas, kuras atrodas valsts pierobežā, bet arī t.s. 
iekšējā perifērijā. Šīs vietas atrodas nomaļus no lielajiem satiksmes ceļiem, tās raksturojas ar slikti 
attīstītu transporta infrastruktūru un sasniedzamību. Latvijā ļoti būtiska loma ir valsts 
galvaspilsētai, tāpēc būtisks faktors ir novietojums attiecībā pret Rīgu, kas ietekmē arī valsts 
iekšējās atšķirības. To apliecina arī veiktā korelācijas analīze, kurā tika noteikts, vai pastāv 
sakarības starp dažādiem ekonomiskās aktivitātes rādītājiem un novietojumu. 2.tabulā redzams, ka 
svarīga loma mazo pilsētu ekonomiskajā attīstībā pašreizējā situācijā ir attālumam no valsts 
galvaspilsētas, jo pastāv būtiska korelācija starp iedzīvotāju ienākuma nodokli un attālumu līdz 
Rīgai un jo tuvāk mazpilsēta atrodas Rīgai, jo tai raksturīgs mazāks bezdarba līmenis. Šo tendenci 
arī apliecina viens no ekonomiskās aktivitātes rādītāju  (pēc reģistrēto uzņēmumu skaita uz 1000 
iedzīvotājiem) pieaugums valsts centrālajā daļā.  
 

2. tabula  
Rīgas ietekmes novērtējums [Krišjāne, 1998] 

Correlation between income and distance from centres 
 

Npk Mainīgie Variables 1 2 3 4 
1 Attālums līdz Rīgai 

Distance from capital 
1.000    

2 Bezdarba līmenis % no 
ekonomiski aktīvajiem 
iedzīvotājiem 
Level of unemployment % 

0.507* 1.000   

3 Ienākuma nodoklis uz 1 
iedzīvotāju  
Income tax per capita 

-0.447 -0.525* 1.000  

4 Attālums līdz rajona centram 
Distance from district center 

0.240 0.132 -0.144 1.000 

*korelācija ir nozīmīga pie līmeņa 0.01 
 Correlation is significant at the 0,01 level  
 
Analizējot pilsētu attīstības līmeni pēc tajās dominējošajām saimniecības nozarēm, varam secināt, 
ka bez iepriekš minētā novietojuma attiecībā pret galvaspilsētu, svarīgs faktors ir arī novietojums 
pie lielākajām valsts transporta ceļiem vai pie transporta asīm. Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis un 
laba sasniedzamība ir mazajām pilsētām, kuras atrodas pie nozīmīgākajiem valsts ceļiem: VIA 
BALTIKA, autoceļiem no Rīgas virzienā uz Liepāju, uz Veclaiceni, uz Daugavpili un Rēzekni un 
tālāk Krievijas virzienā. Lai gan tuvums Rīgai tiek uzskatīts par attīstību veicinošu faktoru, 
jāatzīmē, ka pēdējos gados arvien vairāk cilvēku no tuvējās apkārtnes ierodas strādāt galvaspilsētā, 
jo tajā ir lielākas iespējas atrast darbu, plašāks darbavietu piedāvājums, kā arī vidēji augstākas 
algas. Rīgā tomēr raksturīga arī lielāka dzīves dārdzība, salīdzinot ar mazpilsētām. Šie apstākļi 
līdzās darba tirgum arī ietekmē svārstmigrācijas intensitāti Rīgas aglomerācijā. Tāpat arī daudzi 
Pierīgas industriālajās mazpilsētās dzīvojošie strādā Rīgā, jo vietējie, padomju periodā uzceltie 
šauri specializētie uzņēmumi, kuriem zudis noieta tirgus, nespēj nodrošināt tos ar darbu. Šo mazo 
pilsētu iedzīvotāji strādājot Rīgā, bieži izmanto tās iestāžu pakalpojumus, iepērkas. Tas savukārt 
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neveicina specializētu pakalpojumu un tirdzniecības iestāžu piedāvājumu veidošanos mazpilsētās 
uz vietas, jo tos var saņemt galvaspilsētā daudz plašākā spektrā. 
Mūsdienās iedzīvotāju mobilitātei raksturīgas vairākas jaunas tendences Rīgas aglomerācijā un citu 
Latvijas lielo pilsētu tieces areālos: 
● Salīdzinot ar 80-to gadu beigām un 90-to gadu sākumu, būtiski ir samazinājies darba 
svārstmigrācijas plūsmas no tieces areālu centriem, jo ir samazinājies darba vietu piedāvājums 
piepilsētas zonā. Šo procesu ietekmēja lielo lauksaimniecības kopsaimniecību izjukšana, jo daudzi 
kolhozos strādājošie, it īpaši speciālisti dzīvoja lielajās pilsētās. 
● Darba svārstmigrācijas apjomu samazināšanos lielajās pilsētās ietekmēja lielo rūpniecības 
uzņēmumu darbības pārtraukšana vai produkcijas izlaides apjomu samazināšana, piemēram 
mikroautobusu rūpnīcas slēgšana Jelgavā. 
● darba svārstmigrācijas plūsmu intensitāte no mazajām pilsētām un piepilsētas zonas uz 
tieces areālu centriem mūsdienās ir atkarīga no pilsētu attīstības pakāpes un spējas piemēroties 
tirgus ekonomikas prasībām. 90-tajos gados gandrīz divkāršojušās ir svārstmigrācijas plūsmas uz 
Ventspili, to nosaka veiksmīgā Ventspils ostas darbība. 
● Darba vietu samazināšanās laukos un mazpilsētās veicina darbaspējīgo iedzīvotāju 
strādāšanu pilsētās.  
● Rīgā un tās reģionā vērojami straujākie ekonomikas transformācijas procesi, kas sekmē 
“jauno, dinamisko” nozaru attīstību. To raksturo tas, ka šajā teritorijā koncentrējas vairāk nekā 60% 
visu ieguldīto ārvalstu investīciju. Līdz ar to strauji pieaudzis pieprasījums pēc kvalificēta darba 
spēka. To apliecina arī darba svārstmigrācijas plūsmas.  
● Līdzās ekonomiskai dominantei iezīmējas vēl viena jauna iezīme, kas nosaka zināmas 
iedzīvotāju grupas dzīves veida izmaiņas. Pakāpeniski sāk iezīmēties rietumu pilsētām raksturīgie 
suburbanizācijas procesi. Rīgas un citu lielo pilsētu pievārtē, tuvā sasniedzamības attālumā no 
galvenajiem autoceļiem, ūdeņu tuvumā vai ainaviskās teritorijās tiek būvēti jauni nelieli privāto 
māju puduri vai individuālās mājas [Bauls, Krišjāne 2000]. 
 
Secinājumi  
Mazo pilsētu tīklu būtiski ietekmēt administratīvi teritoriālā reforma, kā arī to pārvaldes statusa 
maiņa. Par to liecina gan starptautiskā, gan iepriekšējā Latvijas pieredze, ka mainoties pilsētas 
administratīvajam statusam, var būtiski palielināties vai pazemināties tās rangs un ietekmes areāls, 
kā arī šīs apdzīvotās vietas attīstības potenciāls [Apdzīvojuma 1998]. 
Saimniecisko procesu analīze norāda, ka mazo pilsētu ekonomiskā aktivitāte un dinamika ir 
atšķirīga. Novērtējot pašreizējo situāciju, jāsecina, ka pieaug mazo pilsētu kā apkalpes centru 
nozīme, it īpaši izglītības, sociālās aprūpes, kultūras un citu pakalpojumu jomā. Tāpēc ierobežotas 
finansēšanas apstākļos būtu nepieciešams valsts atbalsts un investīciju piesaiste tieši perifērajām 
mazajām pilsētām, lai uzlabotu dažādu iestāžu un pakalpojumu klāstu un to pieejamību lauku 
iedzīvotājiem. Jo izdevīgāk novietotajiem centriem ir vieglāk piesaistīt potenciālos investorus, kaut 
vai izmantojot sava ģeogrāfiskā stāvokļa priekšrocības un šo centru iedzīvotājiem ir potenciāli 
labākas iespējas sameklēt darbu lielpilsētās.  
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Summary 
The purpose of this paper is to describe the small towns in Latvia and to discuss their changing role 
as it relates to the upcoming process of administrative and territorial reform. 
In this report the word (concept) “small town”, according to research done by the Human 
Geography Department of the University of Latvia, refers to towns in which there are no more than 
10,000 inhabitants and which are not district centers, i.e., which do not engage in district 
governance functions. The research project looked at those kinds of towns, as well as four other 
cities with more than 10,000 residents that are not district centers: Olaine, Sigulda and Salaspils 
are all near Rīga; Līvāni is a town that was industrialized virtually by force during the Soviet period. 
In total this paper will analyze 51 small towns in Latvia; they are home to a total of 7,7 % of 
Latvia’s residents. Changes have occurred compared to the early 1990s, when Latvia had 93 urban 
settlements (cities, towns and townships). In 1991 the number of townships had already been 
reduced, but right now there are 77 cities and towns in Latvia. 
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A law on administrative and territorial reform was adopted in 1998, and its aim is to ensure that 
when reforms are completed there will be two levels of governance below the national structures—
local and regional. The goal of the reforms is to establish local government and administrative units 
that are able to ensure economic development, with local and regional governments that provide an 
appropriate quality of services to residents. The Latvian society is engaging in extensive 
discussions about the way in which the regional local governments are going to be set up, which 
towns are going to be selected as regional centers, and what changes can be expected in local-level 
governments. The fact is that the reforms that are being implemented may well have an influence 
on the current settlement pattern, including the system of Latvian towns and cities.  
Another way in which we can analyze small towns in Latvia is on the basis of their economic 
functions. There have been significant changes in the functional structure of towns, and the 
employment structure of urban residents has also changed. Since the late 1980s many places have 
lost their status as towns because they provided agricultural governance functions when the major 
collective farms still existed and when administrative and service enterprises related to those farms 
were located in these particular centers. 
Small towns in the Soviet Union were often the site of large industrial companies or branches of 
all-Soviet firms. These employed the majority of residents from the local area, and they provided 
a great many social infrastructure objects such as kindergartens, cultural halls and sports halls. 
Many of these enterprises have either shut down completely or sharply reduced output levels. There 
are also, however, small towns in which large companies are oriented toward export-worthy goods, 
or which use local resources. These are food processing, wood processing and furniture 
manufacturing companies. 
If we look at the development level of towns and cities in terms of the economic sectors that 
dominate in each urban area, we can conclude that in addition to the distance of a town from the 
capital city another important factor is the accessibility and location of the town relative to major 
transportation routes and hubs. The most advantageous geographic situation is enjoyed by those 
small towns that are adjacent to the country’s most important highways. 
Although proximity to Rīga is generally seen as a promoting factor in small-town development, it 
must be noted that in recent years we have seen increasing numbers of people from the area around 
Rīga coming to work in the capital city because Rīga offers better opportunities to find work, more 
places of employment, and higher salaries on average. On the other hand, the cost of living in Rīga 
is higher than in small towns. These conditions, as well as the labor market, influence the intensity 
of daily commuting in the metropolitan area of capital. 
If we look at the current situation, we can conclude that the role of small towns as service centers—
especially in terms of education, social care, culture and other services—is on the rise. Despite the 
fact that the state’s financial abilities are limited, there must be state support for and an attraction 
of investments in the peripheral small towns so that various institutions and their services can be 
improved and so that the services become more easily available to rural residents. The towns that 
are located more advantageously have an easier time in attracting potential investors, if for no other 
reason than simply because of geographic advantage; the residents of these towns have a potentially 
easier time in finding work, perhaps in the country’s larger cities.  
 


