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GENERAL TRENDS

Ģeogrāfija informācijas laikmetā
Geography in the Age of Information
Ādolfs Krauklis
“Ģeogrāfijas jaunatklāšana“
Ģeogrāfija ir sākusi veidoties reizē ar cilvēku sabiedrību [Buttimer 1994]. Tā augusi un
mainījusies civilizācijas gaitā un bijusi viens no svarīgākajiem faktoriem, kuri gan tieši, gan
netieši rosinājuši un ietekmējuši visu triju civilizācijas viļņu – agrārās un amatnieku,
industriālās un postindustriālās [Toffler 1981] – attīstību.
Šajā ziņā īpašu ievērību ir guvuši Renesanses laika (15.-16. gs.) jūrasbraucēju un ceļotāju
atklājumi, kas iegājuši vēsturē ar nosaukumu „Lielo ģeogrāfisko atklājumu laikmets“. Tie
ievadīja reālos vērojumos un pieredzē balstītu, empīrisku zemes iepazīšanu globālā skatījumā
un līdz ar to deva jaunu, rosinošu informāciju gan par pasaules pārsteidzošo ģeogrāfisko
daudzveidību un bagātību, gan par apguvei un izmantošanai noderīgām sauszemes un ūdeņu
platībām un to aprisēm, tādējādi radīdami būtiskus priekšnoteikumus industriālas sabiedrības
veidošanās sākumam 17. gs. Reizē ar to šis laikmets, aktualizēdams antīkās pasaules
sasniegumus un plaši iesaistīdams kartogrāfijas, astronomijas un navigācijas instrumentu
lietpratējus radošā ģeogrāfisku uzdevumu risināšanā, lielā mērā sagatavoja ģeogrāfijas tapšanu
par zinātni, kā arī manāmi sekmēja kopējo jaunlaiku zinātnes veidošanās procesu Rietumos
[Livingstone 1993].
Ne mazāk nozīmīgs pavērsiens sabiedrības attīstībā ir postindustriālās civilizācijas vilnis,
kas sāka izvērsties aizvadītā gadsimta otrajā pusē. Tas ir izvirzījis cilvēces progresa degpunktā
informāciju, informācijas tehnoloģijas, informācijas sabiedrības veidošanos. Tālab jaunais
attīstības posms tiek dēvēts arī par informācijas laikmetu. Tas nes lielas pārmaiņas visās dzīves
jomās un, jo sevišķi, zinātnē.
Šajā sakarā jāņem vērā, ka mūsdienu zinātnē notiek paradigmu maiņa [Siliņš 1999]. Līdz
šim zinātnē ir dominējusi diferenciācija un šauri specializētu nozaru veidošanās, aprobežošanās
ar analītisku un formālu domāšanas veidu. Taču šāda zinātne arvien biežāk vairs neatbilst
laikmeta prasībām ne sava radošā potenciāla, ne efektivitātes ziņā. Viena no pašām
svarīgākajām izmaiņām ir tā, ka rodas un noteicošo lomu iegūst apvienojošas, integrālas
zinātnes – tādas kā informācijas teorija, sinenerģētika, nelīdzsvarotu sistēmu termodinamika.
Līdztekus tam zinātnēs arvien vairāk ienāk holistiska un tēlaina domāšana, kas agrāk bija
raksturīga tikai mākslām un citām humanitārajām jomām, bet tagad izrādās pieņemama un
nepieciešama arī zinātnēs, lai nodrošinātu nepieciešamo progresu kā pamatpētījumos, tā lietišķu,
praktisku uzdevumu risināšanā.
Ģeogrāfijai allaž piemitusi integrāla ievirze, tieksme uz tēlainību un holistisku domāšanu,
taču iepriekšējā laikmetā tas drīzāk kavēja nekā veicināja ģeogrāfijas iekļaušanos zinātniskitehniskās revolūcijas galvenajā straumē. Tagad stāvoklis būtiski mainās, un ir saskatāma
savdabīga „ģeogrāfiskās domāšanas renesanse“ [Verstappen 1997]. Viena no pasaulē plaši
pazīstamām dienas avīzēm augošo interesi par ģeogrāfiju skaidro šādi: „Ģeogrāfija ir zinātņu
karaliene, no tās cēlusies ķīmija, ģeoloģija, fizika un bioloģija, no tās cēlusies arī vēsture un
ekonomika. Bez drošām priekšzināšanām par zemi dabas zinātnes ir vienkārši spēle pēc
zināmiem noteikumiem, sociālās zinātnes – vienkārši ideoloģija“ [The Times 7th June 1990 –
cit. pēc: Unwin 1992:1].
Šī nedaudz drastiskā izteikuma jēga labāk saprotama, ja ņem vērā, ka „mēs dzīvojam
pirmās globālās revolūcijas sākumstadijā, uz mazas planētas, kuru acīmredzot mēs mežonīgi
esam nolēmuši iznīcināt“ [Club of Rome 1991]. Agrākās „analītiskās“ ievirzes zinātnes izrādās
mazspējīgas šādā situācijā. Tomēr maz ko lietas labā var darīt arī ģeogrāfija, būdama tikai
vērsta uz integrāciju, bet neiedama uz priekšu savā attīstībā.
Citiem vārdiem, šis laikmets paver ģeogrāfijai jaunus apvāršņus un tālejošas attīstības
izredzes, bet reizē ar to arī izvirza sarežģītus, grūtus uzdevumus, kuri tai kā vienai no senākajām
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cilvēka darba jomām ir liels izaicinājums. Visnotaļ pārliecinoši to ir parādījusi Ģeogrāfijas
jaunatklāšanas komiteja, kas tika izveidota ar Nacionālās Zinātņu Akadēmijas, Nacionālās
Pētījumu Padomes, Zemes zinātņu, vides un resursu komisijas, kā arī vairāku citu vadošu
zinātnes institūciju atbalstu un darbojās aizvadītā gadsimta nogalē ASV.
Pēc pēdējo 30 gadu datiem šī Komiteja secinājusi, ka nepārtraukti pieaug vajadzība pēc
ģeogrāfijas un arvien plašāks kļūst ar tās līdzdalību izstrādājamo problēmu spektrs. Liela daļa
no šīm problēmām ir kopējas daudzām disciplīnām, tajā skaitā fundamentālajām zinātnēm, vai
arī skar sabiedrību kopumā. Publicējot darba rezultātus grāmatā ar tādu pašu nosaukumu,
Komiteja uzsver, ka pašlaik ģeogrāfiem īpaši nepieciešams pievērsties šādām starpdisciplinārām
aktualitātēm: (1) nelīdzsvarotība un dinamika sarežģītās (kompleksās) sistēmās, (2) globālo
izmaiņu koncepcijas paplašināšana, (3) lokāli-globālā nepārtrauktība, (4) salīdzinoši pētījumi ar
laika rindu datu izmantošanu, (5) ģeogrāfisko tehnoloģiju ietekme uz lēmumu pieņemšanu,
(6) ģeogrāfiskā izglītība [Rediscovering 1997].
Tas, protams, nav ne izsmeļošs prioritāro uzdevumu saraksts, ne arī saistoša direktīva,
taču apliecina, ka šodien ģeogrāfijai pildāmi nebūt ne kādreizējā „lielo ģeogrāfisko atklājumu
laikmeta“ vai citu pagājušo laiku uzdevumi. Informācijas laikmets var izvērsties par otru „lielo
ģeogrāfisko atklājumu laikmetu“, un ģeogrāfijai tajā, iespējams, būs ne mazāka, bet varbūt pat
lielāka loma.
Ģeogrāfijas kodols
Mūsdienās ģeogrāfija ir plaša, neviendabīga un ļoti daudzveidīga zinātne. Oficiālās
klasifikācijas skatījumā tā daļēji ietilpst dabas zinātnēs, daļēji – sociālajās un humanitārajās
zinātnēs. Tomēr ievērojama daļa no tā, kas praksē tiek dēvēts par ģeogrāfiju, īsti nemaz
neiekļaujas zinātņu (the sciences) jēdzienā, bet aplūkojama drīzāk mākslu (the arts or
humanities) un tehnoloģiju kontekstā. Bez tam vārdam „ģeogrāfija“ ir savs atšķirīgs, kaut arī
bieži vien grūti klasificējams saturs biznesa, politikas, pārvaldes, ikdienas dzīves, vaļasprieka un
vēl citās sfērās.
Šāda ģeogrāfijas daudzveidība daļēji izskaidrojama ar tās vēsturi un kultūras tradīciju
atšķirībām pasaulē. Taču to rada arī ģeogrāfijai raksturīgā atvērtība, tās aktīvā saskare ar
daudziem darbalaukiem, kas dara ģeogrāfiju visai uzņēmīgu pret progresu citās jomās un „laika
garu“ kopumā.
Laika gaitā ģeogrāfijas daudzveidība neiet mazumā. Gluži otrādi, arvien biežāk lasāms un
dzirdams apgalvojums, ka pastāv daudzas ģeogrāfijas. Nesenajā 29. Starptautiskajā Ģeogrāfijas
kongresā, kura galvenā tēma bija „Dzīvot daudzveidībā“, tas izskanēja kā laikmetīgs, īstenībai
atbilstošs un teorētiski pamatojams atzinums [Harvey 2000; Abler 2000]. Acīmredzot „daudzu
ģeogrāfiju ideja“ gūs vēl tālāku attīstību, uz to netieši norāda arī nākamā, 30. kongresa
(Glazgova, 2004. gads) tematiskā ievirze „Viena zeme – daudzas pasaules“ [IGU 2000].
Neraugoties uz savu izpausmju dažādību, ģeogrāfija tomēr lielākā vai mazākā mērā ir
vienota. Tiklab dabas, kā cilvēka pasauli tā uztver, attēlo un skaidro, modelē, prognozē un rauga
pilnveidot saistībā ar vietu uz zemes (sauszemes vai ūdeņu virsas), ar vietu daudzveidības,
telpiski-laiciskā izkārtojuma un savstarpējās sasaistes, to dinamikas, noturības un mērogu
izpēti. Par mūsdienu ģeogrāfijas kodolu uzlūkojama vienviet eksistējošu dabas un/vai cilvēka
radītu objektu integrācija globāla, reģionāla un lokāla mēroga sistēmās un dažādu vietu un
dažādu mērogu mijiedarbība [Rediscovering 1997]. Šajā ziņā ģeogrāfiju nav aizstājusi un,
domājams, arī nevarēs aizstāt neviena cita disciplīna.
Kopējais ģeogrāfijas uzdevums ir dot sabiedrībai holistisku informāciju par zemi kā
cilvēka mājvietu un cilvēku kā zemes iemītnieku, apsaimniekotāju un pārveidotāju, par
savstarpējo saikni gan starp zemes dabas faktoriem, gan cilvēkiem uz zemes, bet jo sevišķi –
starp cilvēkiem un zemi, par šīs saiknes izmantošanas un pilnveidošanas ceļiem un iespējām.
Visādā ziņā, tādai vajadzētu būt informācijas laikmeta ģeogrāfijai.
Uz to gan ģeogrāfija tika aicināta jau pagājušā gadsimta sākumā un pat vēl agrāk.
Piemēram, pirmais Latvijas Ģeogrāfijas biedrības prezidents R.V.Putniņš [1929] uzskatīja, ka
ģeogrāfija nepieciešama kā „tilts starp dabas un gara zinātnēm“ un arī uzsvēra vajadzību pēc
augstskolās sagatavotiem ģeogrāfijas inženieriem, kuru uzdevums ir panākt „apzinīgu,
plānveidīgu zemes planētas izbūvi jeb dabas ainavas pārvēršanu kultūras ainavā“. Tomēr tikai
6
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20. gs. otrajā pusē aktīva un konstruktīva līdzdalība pārvaldes, ekonomiskās un sociālās
attīstības pārraudzības un plānošanas, inženiertehnisko objektu projektēšanas, vides aizsardzības
un citos zemes „izbūves“ darbos sāka pakāpeniski kļūt par ģeogrāfijas ikdienu. Šajā ziņā arī
šodien vēl ne tuvu nav sasniegts nedz vēlamais, nedz iespējamais profesionālais līmenis.
Tajā pašā laikā ģeogrāfija attīstās kā divdaļīga akadēmiska disciplīna: viena daļa ir fiziskā
jeb dabas ģeogrāfija, otra – cilvēka ģeogrāfija. Tās nav gluži autonomas, viena no otras
neatkarīgas zinātnes. Pastāv vairāki radošas kopdarbības lauki, viens no cerīgākajiem ir pēdējā
laikā par „telpisko aprišu ekoloģiju cilvēka mērogā“ [Forman 1999] dēvētā ainavekoloģija.
Iespējams, par saikni starp fizisko un cilvēka ģeogrāfiju liecina arī to „īpatsvara“ svārstības.
Līdz 20. gs. pēdējai trešdaļai priekšplānā bija dabas ģeogrāfija, tagad ievērojami augstāks
„reitings“ ir cilvēka ģeogrāfijai. Domājams, attīstības „pašregulācijas“ ietekmē stāvoklis tuvākā
vai tālākā nākotnē atkal var uz laiku mainīsies par labu fiziskajai ģeogrāfijai. Uz tādu pieļāvumu
vedina jau tagad izjūtamais eksaktu fizioģeogrāfisku datu trūkums, ar kuru nākas rēķināties, gan
risinot kopējos ģeogrāfijas uzdevumus, gan strādājot ainavekoloģijas laukā.
Fiziskā ģeogrāfija ir zinātne par mijiedarbību starp zemes virsu („ģeogrāfisko apvalku“)
veidojošām cietzemes, ūdeņu, gaisa un dzīvības sfērām. Tās pamatā ir pētījumi par saules
radiācijas un zemes dzīļu spēku uzturēto vielas un enerģijas apriti gan starp nosauktajām
sfērām, gan starp dažādiem sauszemes un ūdeņu virsas areāliem (vietām). Dati par šo
komplicēto dabas procesu dinamiku un izkārtojumu ģeogrāfiskās sistēmās visbiežāk arī ir tā tik
ļoti vajadzīgā informācija, kuras daudzos gadījumos trūkst.
Spriežot pēc jaunākajiem kopsavilkumiem [Hendl & Liedtke 1997], šodien ir dati un
secinājumi par vielas un enerģijas apriti globālā (galvenokārt zemes sfēriskuma nosacītā)
mērogā, t.i. visu zemeslodes virsu aptverošajā ģeogrāfiskajā sistēmā, planetārās joslās
(piemēram, ziemeļu ārpustropu sistēmā) un dabas zonās (tundrā, taigā, stepē u.c..). Mazāk
rezultātu iegūts reģionālā mērogā, kas atspoguļo virsas nelīdzenumu un vairāku citu faktoru
modificējošo un diferencējošo ietekmi uz zemes sfēriskuma nosacītajām ģeogrāfiskās
mijiedarbības izpausmēm. Vēl fragmentārāk pazīstamas lokālam mērogam atbilstošās
ģeogrāfiskas atšķirības; tās var būt un bieži vien arī mēdz būt visai ievērojamas, kaut gan
veidojas pat mazu platību robežās, kurās zemes sfēriskums ir ļoti niecīgs un tāpēc nevar būt
kaut cik nozīmīgs neviendabību izraisošs faktors. Bet pavisam maz veikts mērogu „saspēles“
izpētē, kura citētajā „Ģeogrāfijas jaunatklāšanas“ komitejas publikācijā arī minētā
pamatuzdevumu skaitā [Rediscovering 1997] un nepieciešama vienas no svarīgākajām
ilgtspējīgas attīstības prasībām „domā globāli, plāno reģionāli un tad darbojies lokāli“ [Forman
1999: 435] praktiskai īstenošanai.
Informācija ģeogrāfijā
Informācija ir tikpat fundamentāla zinātnes kategorija kā viela un enerģija; tā nav mērāma
ne enerģijas, ne masas vienībās, bet izsaka vielas un enerģijas daudzveidības un sakārtotības
pakāpi [Siliņš 1999]. Informācijas jēdziena ieviešana zinātniskās domas apritē tiek uzskatīta par
vienu no radikālākajām zinātnes paradigmu maiņām. Gluži to pašu gan vēl nevar teikt par
informāciju ģeogrāfijas attīstības sakarā. Tomēr kopš 20. gs. 70.-80. gadiem arī ģeogrāfijai jau
ir zināma teorētiska un praktiska pieredze informācijas jēdziena ieviešanā un lietošanā.
Šī sākotnējā pieredze iegūta trejādā veidā: (1) izmantojot informācijas teoriju kā
„varbūtības teorijas precīzu valodu un daļu“ [Quastler 1953] un mēģinot ar informācijas
daudzuma rādītājiem pētīt savstarpējās sakarības ģeogrāfiskās sistēmās; (2) iedzīvinot ideju par
to, ka ģeogrāfiskajās sistēmās līdz ar vielas un enerģijas apriti notiek arī informācijas aprite un
(3) attīstot uzskatu par ģeogrāfiskām sistēmām kā dināmiskām, uz pašorganizāciju un
pašregulāciju spējīgām sistēmām, pastāvošām tiklab dabas, kā cilvēka pasaulē [Bakuzis 1974;
Aрманд 1988; Naveh & Lieberman 1990].
No tīri praktiskā redzes viedokļa, lielāko guvumu ir devis pirmais virziens. Tas cieši
saskārās ar matemātisko statistiku – arī varbūtības teorijā balstītu pieeju, kura plaši ienāca
ģeogrāfijā tajos pašos gados un tagad kļuvusi par vienu no galvenajiem ģeogrāfiskās
daudzveidības (dažādības) un ģeogrāfisko sakarību izpētes instrumentiem. Šajā ziņā statistiskos
rādītājus papildina vairāki informācijas teorijā smelti rādītāji, raksturodami daudzveidību un
sakarības citādā skatījumā, piemēram, tagad jau par diezgan parastu kļuvušais Šenona-Vīvera
7
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(Shennon-Weaver) „informācijas indekss“ un citi rādītāji. Būtībā abu pieeju atšķirība ir
noformulēta jau pirms to plašas izplatības sākuma. „Statistika uzlūko daudzveidību kā traucēkli
un mēģina noskaidrot, kas, neraugoties uz to, ir tomēr konstatējams. Informācijas teorija
daudzveidību uzlūko kā vērtību, bez kuras nebūtu iespējamas tādas darbības kā selekcija,
komunikācija, reprezentācija, specifikācija; tā rauga konstatēt, kas sasniedzams zināmas
daudzveidības pakāpes dēļ“ [Quastler 1953]. Jāteic gan, ka joprojām vairāk pierasts ir
daudzveidības un sakarību skatījums no statistikas, nekā no informācijas teorijas viedokļa, bet
vietu daudzveidības un savstarpējās sasaistes izvērtējums, kas ir viens no ģeogrāfijas
stūrakmeņiem, ļoti nepietiekami izvērsts kā vienā, tā otrā aspektā.
Pašlaik ģeogrāfijā informācijas jēdziens asociējas ne tik daudz ar jaunas informācijas
radīšanu un informācijas saturu, cik ar darbībām, kuras tiek veiktas ar informāciju. Faktiski runa
galvenokārt ir par datortehnikā balstītu vietām piesaistītas informācijas vākšanu un uzglabāšanu,
apstrādi un attēlošanu, papildināšanu un aktualizēšanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu,
izmantošanu zinātniskās pētniecības un citos projektos – citiem vārdiem, par ģeogrāfiskās
informācijas sistēmām (GIS).
GIS pakāpeniski sāk kļūst par informācijas laikmeta ģeogrāfijas simbolu un tās galveno
instrumentu, tādējādi iegūstot tādu pašu lomu, kāda līdz šim bijusi kartēm [Burrough 1986].
Protams, GIS spēj nesalīdzināmi vairāk nekā kartes, kaut arī neizspiež kartogrāfiju, bet gan
veicina tās modernizāciju. Taču pašlaik būtiskāks ir cits aspekts. Kartes ģeogrāfiem ir gan sava
veida darba rīks un tā saucamais kartogrāfiskais vai topogrāfiskais pamats, ar kuru tos nodrošina
kartogrāfija kā tehniska nozare, gan viens no svarīgākajiem pašu ģeogrāfu darba rezultātiem
(piemēram, zemeslietojuma / zemes seguma, ainavekoloģiskās un citas tematiskās kartes).
Turpretī GIS pagaidām ir galvenokārt tikai tehniska joma un vēl nepieciešams liels darbs, lai
GIS padarītu arī par īstu ģeogrāfijas jomu; no tā, ciktal šāds mērķis būs īstenojams, lielā mērā
arī atkarīga gan GIS, gan ģeogrāfijas nākotne [Huber 1994].
Domājams, ka par informācijas laikmeta ģeogrāfijas simbolu kļūs arī zemes tālizpēte no
gaisa un no kosmosa. Tālizpēte var dot integrālu un jau dažādos mērogos ģeneralizētu
informāciju par lielām vienlaidus platībām noteiktā momentā un ar regulāriem atkārtojumiem
pēc noteiktiem laika sprīžiem. Līdz ar to kļūst iespējama ne vien ģeogrāfijas satura, bet arī pašu
tās pamatu modernizācija. Bet arī tas vēl sakāms galvenokārt varbūtības izteiksmē, kaut gan
literatūrā jau bez lielām pūlēm atrodami iespaidīgi, nepārprotamu progresu apliecinoši rezultāti
[Endlicher 1998]. Tālizpēte pagaidām vēl lielākā mērā nekā GIS ir ne vis ģeogrāfijas, bet
daudzu citu zinātnes un tehnikas nozaru darba lauks, un ģeogrāfijas līdzdalības kāpināšana te ir
ne mazāk svarīgs abpusējā progresa paātrināšanas priekšnosacījums.
Noslēgumā vēl jāpiebilst, ka arī informācijas laikmetā nepieciešami ģeogrāfu pētījumi
laukā uz zemes. Taču te galvenā loma vairs nav ceļojumiem, bet gan ilgstošiem stacionāriem
novērojumiem, mērījumiem un eksperimentiem pastāvīgos modeļareālos un punktos [Крауклис
1979]. Bez tā nav panākama eksaktu pētījumu aktivizēšanās vielas, enerģijas un informācijas
ģeogrāfiskās aprites, dabas ritmu, noturības, izmaiņu trendu un citu rakstā minēto (un arī vēl
daudzu neminēto) raksturojumu iegūšanai. Šādi lauka pētījumi nepieciešami arī reālas tālizpētes
datu izmantošanas sakarā. Pasaulē veidojas Starptautisks ilgtermiņa ekoloģisku pētījumu tīkls,
tajā ar savām pētījumu stacijām iekļāvušās jau vismaz pusotra desmita valstu [US LTER 1998].
Svarīgi ir tas, ka šīs stacijas iecerētas ne tikai kā zinātnisku pētījumu, bet arī kä izglītības,
vides aizsardzības, ilgtspējīgas attīstības modeļu izstrādes un iedzīvināšanas bāzes. Tāpēc
iespējams, ka iesaiste šajā projektā šobrīd Latvijā varētu būt aktuālākais praktiskais jautājums.
Taču svarīgi arī visi citi aplūkotie darba virzieni. Ir pat pārsteidzoši, cik nozīmīgas Latvijā
izrādās aktualitātes, kuras „Ģeogrāfijas jaunatklāšanas komiteja“ saskatījusi Amerikā. Tomēr
Latvijai ir sava specifika ģeogrāfisko mērogu, daudzveidības, zemes apsaimniekošanas un
kultūrainavu ziņā [Krauklis 2000]. Tās noteikti izvērtējamas, aplūkojot informācijas laikmeta
ģeogrāfijas problēmas Latvijā, bet tas ir jau cita darba temats.

8

GENERAL TRENDS

Atsauces
Abler, R.F. (2000). Mastering Inner Space:Telecommunications, Technlolgy and Geography in
the 20th Century. Invited Plenary address at the 29th International Geographical Congress, 16
August 2000, Seoul, Korea, 11 pp.
Арманд, А.Д. (1988). Самоорганизация географических систем. Москва: Наука, 260 с.
Bakuzis, E.V. (1974). Foundations of Forest Ecosystems. Lecture and Research Notes.
Minnesota: University of Minnesota, St.Paul
Burrough, P.A. (1986). Principles of Geographical Information Systems for Land Resources
Assesment. Oxford: Clarendon Press, 193 pp.
Buttimer, A. (1993). Geography and the Human Spirit. Baltimore & London: The John
Hopkins University Press, 283 pp.
Club of Rome (Hrsg.) (1991). Die globale Revolution. Hamburg.
Endlicher, W. (1998). Geographie von ganz oben. Geographische Rundschau, 50 (2), S. 66-70.
Forman, R.T.T. (1999). Land Mosaics. The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge:
Cambridge University Press, 632 pp.
Harvey, D. (2000). Cartographic Identities. Geographical Knowledges Under Globalization.
Guest Soeaker presentation 29th International Geographical Congress,14-18th August, Seoul,
Korea, 12 pp.
Hendl, M. & Liedtke, H. (Hrsg.) (1997). Lehrbuch der Allgemeinen Physischen Geographie,
Gotha: Justus Perthes Verlag, 866 S.
Huber, M. (1994).The Digital Geo-ecological Map: Concepts, GIS-Methods and Case Studies.
Physiogeographica, Basler Beiträge zur Physiogeographie, 20, pp. 1-144.
IGU (2000) http:// www.IGU.glasgow2004.org
Крауклис А. (1979). Проблемы экспериментального ландшафтоведения. Новосибирск:
Наука, 180 с.
Krauklis, Ā. (2000). Living with Diversity in Latvia: People, Nature and Cultural Landscapes.
Ģeogrāfiski Raksti / Folia Geographica, VIII, Rīga, pp. 1-14.
Livingstone, D.N. (1993). A Brief History of Geography. The Student’s Companion to
Geography. Blackwell, Oxford UK & Cambridge USA, pp. 27-35.
Naveh, Z. & Lieberman, A.S. (1990). Landscape Ecology. Theory and Application. New
York: Springer-Verlag, 356 pp.
Putniņš, R. (1929). Par ģeogrāfijas uzdevumiem. Ģeogrāfiski Raksti/Folia Geographica, I,
Rīga, 1.-20. lpp.
Rediscovering Geography Committee (1997). Rediscovering Geography: New Relevance for
Science and Society. Washington, D.C.: National Academy Press, 234 pp.
Siliņš, E.I. (1999). Lielo patiesību meklējumi. Rīga: Jumava, 510 lpp.
Toffler, A. (1981). The Third Wave. Pan Books Ltd.
Unwin, T. (1992). The Place of Geography. Harlow: Longman Group UK Limited, 273 pp.
US LTER Network Office (1998). The International Long Term Ecological Research Network.
Albuquerque: University of New Mexico, 109 pp.
Verstappen, H. Th. (1997). La Reneaissace de la Pensee Geographique. Conference du
President de l‘Union Geographique Internationale. IGU Bulletin 47 (1), pp. 23-26.

9

IEVIRZES

Summary
The wave of postindustrial civilzation bringing with it the Age of Information becomes
also the wave of rediscovering geography.
Today more than ever the vocation of geography is to meet needs of the society for
integrated comprehension (1) of the earth as the home and environment of human beings, (2) of
the humans as dwellers, users and transformers of the earth, (3) of interactions between the
humanity and the earth, as well as between both natural factors and human beings on the earth,
(4) possibilities of and ways towards perfection of the interactions in terms of place, scale and
interconnection of both places and scales.
During 70's and 80's of the last century, geography gained its first experience in the
information theory in three ways: (1) by using it as a precise language and part of the
probability theory to establish interconnections within geographical systems, (2) by
implementing an idea that in geographical systems together with matter and energy exchange
the information exchange takes place, (3) by developing a concept of geographical systems as
dynamic, self-organizing and self–regulating systems existing in both natural and human world.
GIS, remote sensing and a world–wide network of integrated terrestrial research stations
are rising symbols of geography in the Age of Information.
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Noteces matemātiskā modelēšana
Burtnieka un Lubāna ezera sateces baseiniem
Mathematical Modelling of the Runoff
for the Lake Burtnieks and Lake Lubans Watersheds
Ansis Zīverts, Elga Apsīte
Ievads
Lubāns ir Latvijas lielākais ezers, kura platība ir 80,7 km2. Ezers atrodas Austrumlatvijas
zemienes Lubāna līdzenumā. Savukārt Burtnieks ir ceturtais lielākais ezers (40,1 km2) un
atrodas Tālavas zemienē. Pēc morfometriskajiem rādītajiem tie ir sekli ezeri ar lielāko dziļumu
atbilstoši 3,5 m un 3,3 m. Burtnieks un Lubāna ezeri kopā ar tiem piegulošajām teritorijām ir
unikāli dabas objekti, kuros tiek veikti dažādi vides apsaimniekošanas pasākumi. Ekoloģiskā
stāvokļa analīzei un secinājumu izdarīšanai diemžēl ne vienmēr tiek izmantota visa iespējamā
informācija par šiem ezeriem un ar tiem saistīto upju hidroloģiskiem režīmiem. Tas galvenokārt
skaidrojams ar to, ka netiek tiešā veidā novēroti visi nepieciešamie hidroloģiskā režīma rādītāji.
Tādejādi, izmantojot matemātiskās modelēšanas metodes, var iegūt papildus informāciju par
lielumiem, kas netiek novēroti. Šajā rakstā parādītas dažas iespējas, ko var dot uz
hidrauliskajām likumsakarībām balstīti noteces transformācijas aprēķini.
Noteces transformācija upju gultnēs un ezeros
Upju notece ir laikā mainīga, vai lietojot hidraulikas terminus nestacionāra. It sevišķi
svarīgi noteces mainību laikā ir ievērot plūdu periodiem. Nav nekādu principiālu grūtību, lai
aprēķinātu plūdu viļņa transformāciju ezerā. Aprēķins pamatojas uz ezera ūdens bilances
vienādojumu

I −Q =
kur I – pietece ezeram, m3/s;

dV
, (1)
dt

Q – caurplūdums no ezera, m3/s;

V – ūdens tilpums ezerā, m3;
t – laiks, s.

Lai aprēķinu veiktu, ir jāzina tilpuma sakarība ar ezera ūdens līmeni

V = f (H )
un no ezera iztekošā caurplūduma sakarība ar ezera ūdens līmeni

Q = ϕ (H ) .
Ja zināms ūdens līmenis ezerā kāda laika intervāla sākumā Hs un ezeram pieplūstošais
caurplūdums I , tad pakāpenisku tuvinājumu ceļā viegli atrast ūdens līmeni ezerā laika perioda
beigās Hb un caurplūdumu no ezera Q .
Sarežģītāks ir noteces transformācijas aprēķins upju gultnēs.
Nestacionāras ūdens plūsmas aprēķiniem lineārās (viendimensionālās) gultnēs visbiežāk
izmanto Sen Venana (Saint-Venant) diferenciālvienādojumus [Chow, Ven Te u.c. 1988], kas
gultnes posmam bez sānu pieteces uzrakstāmi šādi:
kustības līdzsvara jeb momentu vienādojums
−

−

∂u − ∂u
∂h
+u
+g
+ g (S 0 − S f ) = 0 (2)
∂t
∂x
∂x
plūsmas nepārtrauktības jeb ūdens bilances vienādojums

∂Q ∂ω
+
= 0 . (3)
∂x ∂t
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Šajos vienādojumos
t – laiks,
x – attālums plūsmas ceļā,
g – smaguma spēka paātrinājums,
h – ūdens dziļums,
ω – aktīvais šķērsgriezuma laukums,
Q – caurplūdums,
−

u=

Q

ω

– straumes vidējais ātrums aktīvajā šķērsgriezumā,

S 0 – gultnes dibena slīpums,
S f – berzes slīpums. Kustības līdzsvara vienādojumā (2)
pirmais loceklis raksturo lokālos paātrinājumus, otrais loceklis – konvektīvos paātrinājumus, bet
trešais loceklis – īpatnējo potenciālo enerģiju. Lai atrisinātu šo vienādojumu sistēmu, ir jāzina
aktīvā šķērsgriezuma laukuma, apslapētā perimetra un citu gultni raksturojošo hidraulisko
lielumu funkcionālās sakarības ar augstumu no noteiktas atskaites plaknes un koordinātes x .
Dabīgām neregulārām upju gultnēm šīs sakarības praktiski nav iespējams uzdot. Tāpēc lai
veiktu reālus aprēķinus, iepriekš dotajos vienādojumos vienmēr tiek veikti kaut kādi
vienkāršojumi. Biežāk lietotajos vienkāršojumos (kinemātiskā viļņa un difūzijas analoģijas
metodēs) inerces locekļi vispār netiek ievēroti [Linsley 1988].
Ievērojot to, ka konvektīvie paātrinājumi līdzenuma upēs ir relatīvi nelieli, Latvijā ir
izstrādāts aprēķinu paņēmiens, kurā kustības vienādojumā (2) tiek ignorēts vienīgi loceklis, kas
raksturo konvektīvos paātrinājumus. Šāds vienkāršojums ir izrādījies pietiekošs, lai izstrādātu
aprēķina metodi, kas pielietojama arī sarežģītām gultņu sistēmām ar sazarojumiem un cilpām
[Zīverts 1982]. Metode paredz apskatāmās gultņu sistēmas iedalīšanu galīga skaita aprēķina
iecirkņos. Aprēķina iecirkņu izvēli nosaka divi apstākļi: pirmkārt, apskatāmās gultņu sistēmas
īpatnības un, otrkārt, esošā informācija par gultnes izmēriem (šķērsprofīliem) un īpašībām
(raupjumu). Laika intervālam dt katram aprēķina iecirknim var uzrakstīt ūdens bilances
vienādojumu, līdzīgi kā ezeram sakarību (1).
Ūdens līmeni var noteikt izmantojot sakarību starp ūdens līmeņiem divos blakus aprēķina
iecirkņos k un i šādā formā:

z k = z i − Φ i ,k Qi2,k signQi ,k −
kur

∆s i ,k dQi ,k
gω i , k

dt

, (4)

z k un z i – ūdens līmeņi attiecīgi iecirkņos k un i ,
Φ i , k – hidraulisko pretestību modulis starp šiem iecirkņiem,
Qi ,k – caurplūdums no iecirkņa i uz iecirkni k ,
∆si ,k – posma garums starp iecirkņiem,

ω i , k – gultnes šķērsgriezuma laukums posmā starp iecirkņiem,
dQi,k
dt

– caurplūduma atvasinājums pēc laika un

g – smaguma spēka paātrinājums.
Φ i, k – hidraulisko pretestību modulis starp aprēķina iecirkņiem i un k ir līmeņu
funkcija šajos iecirkņos

Φ i ,k = ϕ ( z i , z k ) . (5)
Atrisinot diferenciālo vienādojumu sistēmu, kas sastāv no sakarībām (4) un (5), kā arī
attiecīgiem ūdens bilances vienādojumiem visos aprēķina iecirkņos, var iegūt noteces
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transformācijas risinājumu apskatāmajā gultņu sistēmā. Ja gultņu sistēmā ietilpst (tiek
projektētas) kaut kādas noteci regulējošas būves, tad sakarības (4) vietā stājas attiecīgie
regulēšanas noteikumi, bet noteces transformācijas aprēķins principā nemainās.
Burtnieka ezera hidroloģiskā režīma matemātiskās modelēšanas rezultāti
Viens no mērķiem, kura dēļ Burtnieka ezeram veikta noteces matemātiskā modelēšana, ir
biogēno elementu un citu vielu izneses izpēte Salacas baseinā. Lai visās baseina interesējošās
vietās noteiktu biogēno vielu izneses, ir jāzina ikdienas caurplūdumi, jo to lielums pat viena
gada laikā parasti mainās vairāk kā 100 kārtīgi. Diemžēl hidrometrisko posteņu skaits, kuros
tiek uzskaitīti ikdienas caurplūdumi, ir ierobežots. Salacas baseinā līdz Mazsalacai caurplūdumi
tiek novēroti 4 vietās, t. sk. uz 3 Burtnieka ezera pietekām. Pamatojoties uz šiem, kā arī
meteoroloģisko elementu novērojumiem, matemātiski modelēti ikdienas caurplūdumi 8
daļbaseinos un Salacai pie Mazsalacas (1.attēls).

1. attēls.

Burtnieku ezera sateces baseina iedalījums daļbaseinos. Ar aplīti atzīmētas Rūjienas, Oleru, Burtnieku,
Valmieras un Mazsalacas meteoroloģiskās stacijas un posteņi; ar trijstūri – hidroloģiskie posteņi:
1 – Rūja-Vilnīši, 2 – Seda-Oleri, 3 – Briede-Dravnieki, 4 – Salaca-Mazsalaca.
Figure 1. The sub-basins in the watershed of the Lake Burtnieks. With circle mark meteorological stations: Rūjiena,
Oleri, Burtnieki, Valmiera and Mazsalaca; with triangle – hidrological stations: 1 – Rūja-Vilnīši,
2 – Seda-Oleri, 3 – Briede-Dravnieki, 4 – Salaca-Mazsalaca.

Burtnieka ezera baseina noteces modelēšanai izstrādāts konkrētajiem apstākļiem
atbilstošs modelis, kurā izmantota pieredze, kas uzkrāta, strādājot ar modeļiem METUL un
METQ [Krams & Ziverts 1993; Ziverts & Jauja 1999]. Pēc noteces procesa aprakstīšanas veida
baseinā izmantotais modelis METQ98 pieskaitāms konceptuālajiem, taču vairums modelī
ieejošo parametru ir fizikāli pamatoti. Tikai daži modelī izmantotie parametri ir empīriski un tos
iespējams noteikt, izmantojot kalibrēšanas paņēmienu. Noteces transformācija Burtnieku ezerā
modelī tiek aprēķināta ar hidrauliskajām metodēm.
Katrā no minētajiem 8 daļbaseiniem izdalīti 5 teritorijas veidi: lauksaimniecības zemes
paugurainēs, lauksaimniecības zemes līdzenumos, meži, purvi un ūdeņi. Tādejādi noteces
modelēšanai baseinā pavisam izdalītas 40 (8×5) hidroloģiskās atbildes vienības.
Ūdens bilances aprēķini un noteces modelēšana katrai hidroloģiskās atbildes vienībai
veikta līdzīgi kā modelī METQ98 [Ziverts & Jauja 1999]. Kā ieejas dati matemātiskajam
modelim izmantoti nokrišņu, gaisa temperatūru un gaisa mitruma deficīta novērojumi
(diennakts summas un vidējie) Rūjienas meteoroloģiskajā stacijā, kā arī nokrišņu diennakts
slāņa novērojumi Burtniekos, Mazsalacā, Oleros un Valmierā. Katrai hidroloģiskās atbildes
vienībai ūdens bilance aprēķināta 3 akumulācijas tilpumiem: sniega segai, augsnes aktīvajam
13
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slānim un gruntsūdens horizontam. Modelī netieši pārstāvēts arī ceturtais akumulācijas tilpums:
tas ir ūdens, kas uzkrājas uz zemes virsas. No katras hidroloģiskās atbildes vienības aprēķinātas
3 noteces komponentes: Q1 – virszemes notece, Q2 – augsnes notece (virsējo gruntsūdeņu
notece, kas gadījumā, ja platībā ir izbūvēta cauruļu drenāža, atbilst drenu notecei), Q3 – dziļā
pazemes notece.
Šo 3 noteces komponentu summa Q=Q1+Q2+Q3 aprēķināta diennakts laika intervālos un
tad transformēta uz katra daļbaseina lejas vērumu, izmantojot modificētu vienības hidrogrāfa
metodi. Noteces transformācija Burtnieka ezerā veikta ar hidraulisku metodi. Tā kā pēc tiešiem
mērījumiem nav zināma caurplūdumu līkne Q = f (H ) pie iztekas no ezera, tā aprēķināta pēc
Latvijas upju tipisko izmēru pētījumiem [Golubovskis 1993]. Pēc prof. Ē.Golubovska
pētījumiem visu Latvijas upju gultņu izmērus aptuveni var raksturot, pieņemot, ka gultnes
šķērsgriezums vairumā gadījumu aprakstāms ar parabolu un šīs parabolas parametru var
aprēķināt pēc šādas empīriskas formulas:
0.86 0.027
p = 7.9 ⋅ Qvid
, (6)
. .I
kur Qvid . – ilggadīgais vidējais caurplūdums, m3/s;

I – ūdens plūsmas slīpums (relatīvais kritums) izteikts daļas veidā.
Pieņemot gultnes raupjuma koeficientu n =0.028 un Šezi koeficientu C aprēķinot pēc
Maninga formulas, bet hidraulisko slīpumu atrodot pakāpenisku tuvinājumu (kalibrēšanas)
rezultātā, iespējams skaitliski aproksimēt Q=f(H) sakarību iztekā no Burtnieku ezera. Šī
sakarība izmantota Burtnieku ezera ūdens līmeņu un Salacas caurplūdumu modelēšanai.
Noteces matemātiskā modelēšana Burtnieka ezera sateces baseinam veikta 10 gadu
(1990.-99.) periodam pēc Rūjienas meteoroloģiskās stacijas novērojumiem un nokrišņu
mērījumiem Burtniekos, Mazsalacā, Oleros un Valmierā. Modeļa kalibrēšanai izmantoti vismaz
5 gadu caurplūdumu novērojumi posteņos Briede - Dravnieki, Rūja - Vilnīši, Salaca Mazsalaca un Seda - Oleri. Modelēto un novēroto caurplūdumu un Burtnieka ezera līmeņu
sakritība ir laba. Par to liecina gada vidējo lielumu atšķirība tikai dažu procentu robežās,
modelēto un novēroto caurplūdumu korelācijas koeficients ir 0.9 un Naša (Nash) kritērijs R2,
kas Salacai ir pat virs 0.8, bet Burtnieka ezera pietekām ir tuvu 0.7. Modelēto un novēroto
caurplūdumu salīdzinājums Salacai pie Mazsalacas dots 2. attēlā.
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2.attēls. Modelēto un novēroto caurplūdumu salīdzinājums hidrometriskajā postenī Salacai pie Mazsalacas.
Figure 2. Simulated and observed hydrographs at the River Salaca – Mazsalaca.
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Modelēšanas rezultātā katram 10 gadu periodam iegūti ikdienas ūdens līmeņi ezerā un
caurplūdumi 8 upju vērumos (Salacā pie Mazsalacas un ezera pietekām). Modelēšanas rezultāti
dod arī iespēju noteikt noteces ģenēzi, t.i. katram daļbaseinam ir iespējams aprēķināt, kāda daļa
no kopējās noteces veidojas katrā no 5 izdalītajiem teritorijas veidiem, kā arī noteikt noteces
sadalījumu virszemes, augsnes un dziļajā pazemes notecē. Matemātiskā modelēšana ļauj
novērtēt arī klimata izmaiņu ietekmi uz noteces režīmu. 3.attēlā parādīti Salacā pie Mazsalacas
modelētie caurplūdumi, kas iegūti attiecīgi ar novērotajiem meteoroloģisko elementu datiem un
ar datiem, kas noteikti saskaņā ar izvēlētu klimata izmaiņu scenāriju. Izvēlētā klimata scenārija
galvenās iezīmes ir šādas: gada vidējās temperatūras paaugstināšanās par 1.2 0C un nokrišņu
palielināšanās par 3%. Kā redzams no attēla, pat šādu samērā nelielu meteoroloģisko elementu
izmaiņu rezultātā parādās jūtamas izmaiņas ziemas noteces sadalījumā: ziemas mēnešos
vērojams noteces pieaugums, turpretī pavasara palu notece samazinās.
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3.attēls.

Modelētie caurplūdumi patreizējiem apstākļiem (1) un 60 gadu klimata scenārijam (60) hidrometriskajā
postenī Salacā pie Mazsalacas.
Figure 3. Simulated dischages under the scenario of climate changes at present (1) and after 60 years (60) at the
River Salaca – Mazsalaca.

Lubānas zemienes hidroloģiskā režīma matemātiskās modelēšanas rezultāti
Lubānas zemienē saplūst lielākā daļa Aiviekstes baseina ūdeņu (4. attēls). Baseina daļa
līdz Meirānu kanāla ietekai Aiviekstē, kuras notece tiek transformēta Lubānas zemienē, ir 7300
km2 vai gandrīz 79 % no visa Aiviekstes baseina laukuma (9290 km2). Lai veiktu noteces
transformācijas aprēķinus Lubānas zemienē, tā ir iedalīta 15 aprēķina iecirkņos (5. attēls).
Lubāna ezera un zemienes pieteku (Rēzeknes ar Maltu, Ičas, Balupes, Pededzes, Liedes un
Meirānu kanāla baseina) ikdienas caurplūdumi modelēti izmantojot matemātisko modeli
METQ98 [Ziverts & Jauja 1999], t.i. līdzīgi kā iepriekš aprakstīts Burtnieka ezeram. Noteces
modelēšanai izmantoti Alūksnes, Gulbenes, Rēzeknes, Zilānu un Zosēnu meteoroloģisko staciju
nokrišņu, temperatūras un gaisa mitruma deficīta novērojumu dati. Zosēni gan atrodas ārpus
Aiviekstes baseina, taču netēlu. Tāpēc šajā stacijā veiktie meteoroloģiskie un hidroloģiskie
novērojumi (Vienziemītes un Tūlijas baseinos) ir devuši iespēju droši kalibrēt lielāko daļu
modeļa parametru un tie sekmīgi izmantot visai Daugavas baseina Latvijas daļai, t.sk.
Aiviekstes baseinā [Ziverts & Jauja 1999].
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4. attēls.

Aiviekstes baseina iedalījums daļbaseinos; meteoroloģiskās stacijas: Al – Alūksne, Gu – Gulbene,
Re – Rēzekne, Zi – Zilāni un Zo – Zosēni; ar trijstūri apzīmēta Aiviekstes HES hidroloģiskā stacija uz
Aiviekstes upes.
Figure 4. The sub-basins of the River Aiviekste watershed; meteorological stations: Al – Alūksne, Gu – Gulbene,
Re – Rēzekne, Zi – Zilāni and Zo – Zosēni; with triangle – hidrological station at River Aiviestes HPS
(HES).

Noteces transformācijas aprēķiniem Lubānas zemienē un Aiviekstes augštecē sastādīti
vairāki datorprogrammu varianti atbilstoši veiktajiem hidrotehniskās būvniecības darbiem un
ieteicamajiem regulējošo būvju darbināšanas variantiem. Kā zināms, 1926.-1937.gadā tika
veikta Aiviekstes regulēšana, kuras rezultātā Latvijas lielākais ezers samazinājās vairāk kā uz
pusi. Kopš 1985.gada ūdens līmenis Lubāna ezerā ir atjaunots un caurplūdumi Aiviekstē un
Meirānu kanālā tiek regulēti ar divām slūžām: Kalnagala slūžām izvadkanālā uz Meirānu kanālu
(8.iecirknis, 5. attēls) un slūžām Aiviekstes iztekā (1.iecirknis, 5. attēls).
Saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem nestacionāru ūdens plūsmu aprēķiniem sarežģītās
gultņu sistēmās ir sastādīts datorprogrammas variants, kas ļauj restaurēt slūžu darbināšanas
režīmu pēc ūdens līmeņa ezerā atjaunošanas. Kā redzams 6. attēlā pēc meteoroloģiskajiem
elementiem modelētie ūdens līmeņi ezerā praktiski sakrīt ar faktiskajiem ūdens līmeņiem, kādi
ezerā ir uzturēti. Arī atbilstoši restaurētajam slūžu darbināšanas režīmam modelētie caurplūdumi
Aiviekstē labi atbilst attiecīgiem novērotajiem lielumiem. 7. attēlā dots modelēto un novēroto
caurplūdumu salīdzinājums hidroloģiskajā postenī Aiviekstes HES. Kā redzams, analizēto
lielumu sakritība vērtējama vizuāli kā laba. Par to liecina arī attiecīgo ikdienas caurplūdumu
korelācijas koeficients – 0.89 un Nash kritērijs R2=0.74.
Tā kā izstrādāto Aiviekstes baseina noteces modelēšanas un regulēšanas datorprogrammu
pielietojuma pārbaude iepriekšējiem gadiem ir devusi labus rezultātus, ir pamats pieņemt, ka
apskatāmos modeļus var izmantot arī Lubāna ezera līmeņa, kā arī abu tā izteku caurplūdumu
režīma operatīvai vadībai. Izmantojot pēc meteoroloģiskiem elementiem modelētos pieteces
caurplūdumus Lubānas zemienei, iespējams savlaicīgi pārbaudīt dažādu iespējamo regulēšanas
variantu efektivitāti un no iespējamiem slūžu darbināšanas variantiem operatīvi izvēlēties
optimālo.
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5.attēls.

Lubānas zemienes iedalījums 15 aprēķina iecirkņos: 1 – upes, 2 – kanāli, 3 – dambji, 4 – zemienes
robeža, 5 – aprēķina iecirkņu robežas, 6 – slūžas.
Figure 5. Divition of the Lubanas Lowland in 15 computation district; 1 – rivers, 2 – channels, 3 – dams,
4 – borderline of lowland, 5 – borderline of computation district, 6 – sluice.
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6. attēls. Lubāna ezera novērotie un modelētie ūdens līmeņi ezerā pēc meteoroloģiskajiem elementiem.
Figure 6. Observed and simulated water levels of the Lake Lubans to utilise meteorological elements in model.
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7. attēls. Modelēto un novēroto caurplūdumu salīdzinājums hidrometriskajā postenī Aiviekstes HES.
Figure 7. Simulated and observed hydrographs at River Aiviestes HPS (HES).
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Summary
Lake Lubans is the largest in Latvia with surface area 80.7 km2. The lake locates in the
Eastern-Latvia Plain and in the Lubans Lowland. Lake Burtnieks is the fourth largest with
surface area 40.1 km2 and locates in the Talavas Lowland. Both lakes are shallow with maximal
depth accordingly 3.5 m and 3.3 m. Lake Burtnieks and Lake Lubans with their surrounding
areas are unique natural objects in Latvia. During the last century different management actions
have been carried out in these watersheds; however, not always all of the information about the
lakes and the hydrological regime of the lakes’ hydrological networks could be used for the
analysis of the ecological situation or the essential conclusions. One of the explanations is that
not all of the parameters of the hydrological regime have been observed; therefore, a
mathematical model might be used. In this paper some examples of how to do the calculations
of hydraulic or hydrological routings based on conformity to natural laws of hydraulic are
presented. The possibility to utilize regular observations of meteorological elements with a
mathematical model is also demonstrated.
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The watershed models of Lake Burtnieks and Lake Lubans have been developed and
adapted to natural conditions for the simulation of daily runoff and water level with a high
statistical significance. The models are based on the water balance models METUL and METQ
[Krams & Ziverts 1993; Ziverts & Jauja 1999] and a specific hydraulic routing model of the
lake. The METQ98 model used can be classified as a conceptual model, having twenty-two
parameters; however, most of the parameters are physically based, and the rest of the
parameters could be estimated by calibration. Input data for the model are daily mean values of
air temperature, precipitation and vapour pressure deficit.
In the present study the watersheds of the lakes are divided into several sub-basins
(Figures 1, 4 and 5). To consider the runoff heterogeneity in runoff processes, the catchment
and its river basins and sub-basins are divided in following five hydrological response units:
agricultural lowlands, hilly agricultural lands, forests, swamps and lakes. The balance and
runoff of each hydrological response unit has been simulated in three storages: snow (water
content in snow), soil moisture (water in the root zone) and groundwater. The total runoff from
each of hydrological response unit consists of three runoff components: Q1 – surface runoff, Q2
– subsurface runoff (from the groundwater upper zone) and Q3 – base flow (runoff from the
groundwater lower zone). The sum of the runoff components Q=Q1+Q2+Q3 is calculated for one
day intervals and applied through a modified method of Unit Hydrograph.
As a result of the modelling of the Lake Burtnieks watershed, the daily runoff at eight
points and water level of the lake for ten years (from 1990 to 1999) have been simulated. The
results of the model calibration show good correlation between the measured and simulated
daily discharges. The efficiency R2 differs from 0.6 to 0.8, but the correlation coefficient r is
about 0.9 (Figure 2). Having analysed the scenario of climate changes for the next ten, thirty
and sixty years, we can conclude that the main tendencies in runoff changes are the following: a
decrease in the spring flood peaks and an increase in the winter thaw-period (Figure 3).
Many simulation versions of runoff transformation processes in the Lubans Lowland and
the upstream reach of the Aiviekste River have been developed for the consideration of actions
and regulation variants for hydrotechnical buildings. The main problemsto be solved is
following: the first, the changes of hydrological regime due to contraction of levies Meirānu
channel and gate; the second, the optimum operation regime for renewed lake-reservoir. The
results of the model calibration show good correlation between the measured and simulated
daily water level of Lake Lubans (Figure 6), as well as daily discharges at hydrological station
Aiviekste HPS (Figure 7), where the statistical criterion R2 is 0.74 and the correlation coefficient
r is 0.98.
The results of modelling obtained have revealed that the developed mathematical
watershed models of Lake Burtnieks and Lake Lubans are widely applicable including the
simulation of different hydrological processes in watershed and daily runoff: for the given
scenario of climate changes, the calculation of nutrient loading from the catchment area and
modelling of different scenarios of hydrological regimes.
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Upju noteces sezonālās un ilglaicīgās izmaiņas Latvijā
Seasonal and Long-Term Changes of River Discharges in Latvia
Agrita Briede, Māris Kļaviņš, Valērijs Rodinovs, Ilga Kokorīte
Introduction
Considering the increasing human impact on the environment, studies of environmental
changes are of utmost importance. Long-term observations of hydrologic systems provide time
series of evapotranspiration, precipitation and river discharge. These data series can be analysed
from different points of view. For example, the study of the hydrological cycle is important in
investigation of climatic variation and in hydrological applications [Arnell 1992]. Considerable
attention has been paid to the study of global climate change, to relations between global
processes of atmospheric circulation (NAO, ENSO) and to the hydrological cycle [Perry et al.
1996, Amarasekera et al. 1997, Simpson and Colodner 1999], as well as the regional impacts of
global climatic changes [Gleick 1986]. Future climatic changes may have substantial impacts on
river discharge patterns, as well as on extreme events, their magnitude and probability of
occurrence [Krasovskaia and Gottschalk 1993]. River discharge data can also be used to
validate hydrological cycle calculations in climate models [Zeng 1999].
River discharge time series have been extensively studied worldwide [Molenat et al.
1999, Costa and Foley 1999, Lins and Slack 1999]. The relevant trends regarding global climate
changes have been identified in Nordic countries [Kite 1993; Rosenberg et al. 1999;
Vehviläinen and Huttunen 1997]. In Finland, climate change may result in an increase of mean
discharge by 20-50 % [Vehviläinen and Lohvansuu 1991]. Extensive study of river discharge
trends in the USA identified that USA is becoming wetter with less extreme events [Lins and
Slack 1999].
Commonly, river discharge patterns have been studied in terms of linear trend analysis,
even though they can be much more complex. Analysis of river discharge patterns is important
for the Baltic countries, which are located in a climatic region directly influenced both by
atmospheric processes in the Northern Atlantic and by continental impacts from Eurasia.
The earliest observations of river discharge in Latvia can be dated back to the 19th
century for the River Daugava, and long series of data have been accumulated. Studies
conducted on river discharge trends in Estonia confirm the importance of such analysis [Jaagus
et al. 1998]. Long-term stream flow analysis is essential for effective water resource
management and therefore has immense socio-economic significance. Discharge analysis in
respect to global climatic changes is also presently important considering the predicted changes
in this region.
The aim of the present study is to analyse the hydrological regime and long-term changes
of river discharge in Latvia.
Materials and Methods
The study area covered the whole territory of Latvia, but also reference sites in major
rivers in neighbouring areas were used.
In Latvia, there is a dense net of rivers flowing through Quaternary sediments (Table 1).
The total number of rivers is 12 500, of which only 17 are longer than 100 km. Total length of
rivers is ~ 37950 km and the mean density of the river network is 588 m per 1 km2. The
hydrological regime in rivers is influenced not only by the climate (precipitation and air
temperature), but also by factors such as geomorphology, geological structure, soil composition,
and land-use patterns. The coverage of lakes and wetlands in river basins also affects the river
stream flow. More than 90 % of the total runoff in Latvia is through the five largest rivers. In
general, the dominance of natural habitats indicates a rather low level of anthropogenic impact.
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Table 1
Characteristics of the studied rivers
Pētīto upju un to baseinu raksturojums

River /
Upes

Daugava

Basin size/
Baseina
platība,
km2

Length/
Garums,
km

River runoff/
Upju notece
km3/year

87900

1005

20.4

Forest
area/
Mežu
platība,
%

Bog area/
Purvu
platība
%

43

5

Agricultural
area/
Lauksaimniecī
bas zemju
platība
%
50

Lielupe

17600

119

3.6

22

3

71

Venta

11800

346

2.9

32

5

62

Gauja

8900

452

2.2

47

5

48

Salaca

3420

95

0.95

34

15

45

Ciecere

543

51

0.095

48

4

48

Abava

2042

129

0.66

50

5

45

The aquatic chemistry of the studied rivers can be considered to be representative of the
inland waters of Latvia (Table 2). Commonly, watercourses have not been subjected to major
anthropogenic pollution, with the exception of the lowest reaches of the rivers and selected sites
on the River Daugava below large cities such as Daugavpils, Līvāni and other [Kļaviņš et al.
1999].
Table 2
Mean water chemistry of the studied rivers, 1993−
−1997 seasonal samples
Pētīto upju ūdeņu ķīmiskā sastāva vidējās vērtības, pēc 1993-1997.gadu sezonālajiem datiem
River/
Upe

HCO3, mg/l

SO4-2,
mg/l

Ca+2,
mg/l

Mg+2,,
mg/l

Cl-,
mg/l

COD,
mg/l

N-NH4+,
mg/l

Cu,
µg/l

Pb,
µg/l

Zn,
µg/l

Cd,
µg/l

Daugava
Lielupe

187.3

28.8

43.3

12.8

14.2

31.2

0.5

1.2

0.1

4.4

0.06

310.0

119.2

96.2

24.0

25.5

39.6

0.6

2.5

0.3

4.1

0.09

Venta

295.5

44.8

52.5

17.4

19.5

27.3

0.4

0.9

0.3

2.7

0.04

Gauja

254.1

34.0

52.6

13.6

14.5

28.5

0.3

1.9

0.7

4.8

0.03

Salaca

244.4

31.9

54.5

13.2

12.8

32.2

0.4

2.3

0.6

3.3

0.02

Ciecere

225.0

42.0

40.8

26.0

12.7

28.5

0.3

1.0

0.1

2.9

0.05

Abava

298.7

50.8

83.8

24.4

15.8

28.5

0.3

1.1

0.1

3.2

0.05

The climatic conditions for Latvia are dominated by transport of cyclonic air masses from
the Atlantic Ocean, leading to comparatively high humidity, uneven distribution of atmospheric
precipitation through the year, mild winters and moist summers. In general, the spatial
heterogeneity of the climate of Latvia is determined by physio-geographical features, such as
upland relief, distance to the Baltic Sea, and coverage of forests and mires. More precipitation is
common for uplands (> 200 m from sea level), and differences between regions can reach up to
250 mm annually [Latvia’s Encyclopaedia 1995].
For characterization of the climate, data from the observation period of more than 30
years was used: mean monthly temperatures, and monthly and annual precipitation from 10
stations evenly distributed in the territory. The data was divided into warm (April-October) and
cold (November-March) seasons. For centenary trend estimation of the air temperature and
precipitation, data from the Meteorological Station Rīga-University were used. Locations of the
hydrometeorological stations (precipitation, temperature) from which data were used are shown
in Figure 1. Data used in this study were obtained from the Latvian Hydrometeorological
Agency.
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Figure 1. Hydrologic region of Latvia (I-IV), water discharge (▲) and air temperature and precipitation amount (●)
study sites
1. attēls Latvijas hidroloģiskie reģioni (I-IV ). Ūdens noteces (▲) un meteoroloģisko parametru novērojuma vietas
(●)

Discharge measurements covered the last 60 years for the River Gauja and 118 years for
the River Daugava. For trend analysis, mean annual discharge values calculated as arithmetic
means from monthly records were used.
For the calculation of the periodic changes (oscillation) of discharge, moving average
(step 5 and 10 years) values of discharge data as well as integral curves were utilized. The use
of integral curves, which depict differences in discharge for each study year in comparison with
mean values for all observation period, allows identify the pattern of discharge changes. In the
calculation, ratio K was used:

K=

∑

Qi
Q0

where: Qi – discharge in year i; Q0 – mean discharge for the entire period of observation.
Using this approach, the integral curve is produced by summing these deviations
(K − 1) . By integration of the deviations, the amplitude of the oscillations increases

proportionally to the length of the period, with one-sign deviations in the row. The analyses of
integral curves allow precisely identify significant change points of low-water and high-water
discharge periods. High-water discharge periods are considered to be years for which K > 1, and
low-water flow periods are indicated by a K < 1. For data treatment, the Excel, SPSS, and
MULTIMK software packages were used.
The multivariate Mann-Kendall test [as described by Hirsch et al. 1982, Hirsch and Slack
1984] for monotone trends in time series of data grouped by sites, plots and seasons was chosen
for the determination of trends, as it is a relatively robust method concerning missing data, and
it lacks strict requirements regarding data heteroscedasticity. The Mann-Kendall test was
applied separately to each variable at each site, at a significance level of p<0.5. The trend was
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considered as statistically significant at the 5 % level if the test statistic was greater than +2 or
less than -2 [Hirsch and Slack 1984].
The spectral analysis has been applied for the normalized river stream flow data. The
spectrum of the stream-flow time series was calculated using the autocorrelation function with
Tukey window 20.
Results and Discussion
Depending on the hydrological regime, the river basins in Latvia can be grouped into 4
hydrological regions (see Fig. 1). The hydrological regions differ in the seasonal river discharge
variability in spring and autumn, by the relative proportion between spring and autumn floods
(Fig. 2), and also in other factors (precipitation, evapotranspiration, runoff, temperature).
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Figure 2. Patterns of seasonal changes of river discharge for major rivers in Latvia
2. attēls. Latvijas upju noteces sezonālais raksturs

Type I. The River Venta and small rivers along the coast of the Baltic Sea. The rivers in
this region have two main discharge peaks – during the spring snow melt and in the late autumn
during intensive rainfall;
Type II. The River Lielupe and small rivers in central part of Latvia. This group of rivers
receives the major part of their discharge from direct surface runoff, spring floods dominate,
and the role of permanent water discharge during the year is comparatively low (~ 40 %);
Type III. Basins of the River Salaca, River Gauja, and small rivers along the Rīga Gulf
coast. This group of rivers is characterised by substantial snow melt floods and comparatively
smaller (than type I) rain floods in autumn. 50-60 % of the total runoff takes place in spring;
Type IV. The River Daugava and its largest tributaries (Aiviekste and Dubna) in Latvia.
More than half of the river discharge takes place during spring floods, and the water discharge
pattern is characterised by steep fluctuations of water discharge intensity.
Differences in annual precipitation between selected stations range from 63 % to 150 %
in comparison with the mean values. More precipitation occurs in the warm period of the year,
reaching 63 – 70 % of the annual total. Mean annual air temperature decreases in the direction
from the West to the East. Mean climatic characteristics included in Table 3 are based on
observations for the last 36 –55 years. Using statistical methods, it is possible to evaluate the
characteristics of processes affecting regional climate and their variability, and to identify cyclic
patterns.
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Table 3
Basic climate indicators for river basins in Latvia
Nokrišņu summas un gaisa temperatūras mainība pētīto upju baseinos

Nr

Sampling station,
observation period/
Novērojumu stacija,
novērojumu periods

Precipitation/ Nokrišņi, mm
Cold
Warm
period/
period/
Total/
Aukstais
Siltais
Kopā
periods
periods
(XI-III)
(IV-X)
285
424
709

Temperature/Temperatūra, oC
Cold
Warm
Annual
period/
period/
Mean/
Aukstais
Siltais
Gada
periods
periods
vidējā
(XI-III)
(IV-X)
-0.5
11.9
6.8

1

Pāvilosta, 1960-1996

2

Stende, 1960-1999

203

460

663

-2.1

11.3

5.7

5

Ainaži, 1960-1999

215

424

639

-2.4

11.5

5.7

6

Rūjiena, 1960-1999

215

498

713

-3.5

11.2

5.1

8

Alūksne, 1960-1996

244

464

708

-4.2

10.9

4.6

7

Zosēni, 1945-1999

242

488

731

-3.9

10.8

4.7

9

Zīlāni, 1945-1999

221

451

672

-3.2

11.7

5.4

10

Daugavpils,1947-1999

195

439

634

-3.3

12.0

5.6

4

Bauska, 1960-1996

190

401

591

-2.4

12.0

5.9

3

Dobele, 1960-1996

179

397

576

-2.2

11.8

5.9

Mean / Vidējais

216

461

677

-3.0

11.5

5.4

Past changes in river discharge were determined using linear trend analysis, the most
widely used approach in the study of river discharge. Figure 3 and Table 4 shows that the
discharge trends in rivers of Latvia and the north-eastern part of the Baltic Sea North are
minimal: the discharge has significantly increased for River Venta, but the changes are
insignificant and decreasing for all of the other studied rivers (Daugava and Lielupe in Latvia,
and for comparison, also Nemunas, Narva and Neva). The trends do not show common changes
of water discharge regime for Latvia and they rather illustrate differences in river discharge
between hydrological regions of Latvia.
An observation period of more than 150 years at the Meteorological Station RigaUniversity (Figure 4) shows that, during the last century, the mean annual temperature has
increased by about 0.8 - 1.4 oC, and the total annual precipitation by about 7.5 mm every year
[Lizuma 2000].
The average annual runoff of rivers is about 35 km3, of which more than 50 % forms in
neighbouring countries. The trends for precipitation, temperature and river discharge are similar
for the II, III, IV hydrological regions. Regarding the River Venta, located in the type I
hydrological region, a positive trend of discharge is more expressed (Figure 5).
Using moving average values (in this case with step 10 years), good coherence is seen
between changes in annual precipitation at the Meteorological Station Riga-University and
discharges of the largest rivers (Rivers Daugava and Nemunas) flowing into the eastern coast of
the Baltic Sea (Figur 6). Periods with low- and high-water levels, and the presence of regular
cyclic processes come in sight, too. Close relationships between meteorological data and
discharge can be found when studied for periods longer than 60 years.
The use of integral curves for water discharge allows better identify oscillation patterns
(Figure7) in the five largest rivers in Latvia. Differences are seen between Lielupe and the other
four rivers in Latvia, and in all rivers there is an apparent difference between observations
before and after 1920. For example, in the River Lielupe, water discharge decreased from 1986
to 2000, in contrast to the other rivers which showed stable increasing trends of water followed
by a very recent increasing trend. In year 1996 the water discharge reached the lowest value
during the last ten years in rivers in Latvia and now a high-flow regime is changing to a lowflow regime (Figure 7). The difference in flow patterns between the River Lielupe and other
rivers in Latvia can be explained also considering that the sampling station in Lielupe, which is
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situated quite upstream (110 km) and thus can reflects slightly more than 50 % of the total river
discharges. The Lielupe River basin is intensively affected by melioration and by construction
of various hydrotechnical obstructions (dams, ponds etc.) [Kraukle 1987]. Also agricultural
activities influence the water flow regime in this river.
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Figure 3. Long-term changes of river discharge in Latvia and in rivers in neighbouring countries (Neva, Narva and
Nemunas)
Attēls 3. Upju noteces ilglaicīgās mainības raksturs Latvijas un kaimiņvalstu upēs (Ņeva, Narva un Nemunas upes)
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Table 4
Significance test for temporal changes of water discharge
Ūdens noteces mainības tendences

Nemunas – Smalinikaj

1920-1986

Mann -Kendall test
statistic/
Manna - Kendala
testa statistika
-1.938

Narva

1920-1987

-1.482

0.069

Neva – Novosaransk

1920-1987

-1.080

0.140

Daugava – Daugavpils

1922-1998

-1.087

0.139

Venta – Kuldīga

1920-1999

2.127

0.017

Lielupe - Mežotne

1921-1998

-1.765

0.039

Years/
Gadi

River – station/
Upe – stacija

p-value of one
sided test/
p- vērtība pie
vienpusēja testa
0.026
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Figure 4. Long-term changes of temperature and precipitation for the Meteorological Station Rīga - University
4. attēls. Temperatūras un nokrišņu summas ilglaicīgās izmaiņas pēc meteoroloģiskās stacijas Rīga - Universitāte
novērojumu rindām
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Figure 5. Long-term changes of discharge (gauging stations Daugavpils and Kuldīga) and precipitation
(Meteorological Station Rīga- University) in the rivers Daugava and Venta
5. attēls. Ilglaicīgas Daugavas un Ventas caurplūdumu un nokrišņu summas (meteoroloģiskā stacija RīgaUniversitāte) mainība

General patterns of the periodicity of water flow regime in several major rivers in Latvia
and in neighbouring countries are summarised in Table 5. The duration of high water flow
period for the last half of century was 27 years in the case of the River Daugava and up to 33
years for the rivers Salaca, Venta and Gauja. The number of low water-flow periods has been 23
and 17 years for the Daugava and the other rivers, correspondingly. During the same time
period in the River Lielupe, duration of the high water flow period was 21 years and the low
water flow periodicity was 29 years.
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Figure 6. Changes (10-year step moving mean) of annual discharge and precipitation (1851-1996):
1 – precipitation (Station Rīga-University); 2 – Nemunas River; 3 – Daugava River
6. attēls. Upju caurplūduma (10-gadu vidējais slīdošais) un nokrišņu summas mainība. 1 – nokrišņi; 2 – Nemunas;
3 – Daugava

The spectrum of the normalised time series with Tukey window 20 are shown in Figure 8.
Low-order harmonics at frequencies of 0.05 and 0.07 cycles/year, corresponding to a period of
about 20 and 13 years prevails. The pronounced power has been obtained also for about 2 and 4
years (i.e. frequencies of 0.26, 0.43 respectively). A periodicity of 2.1 years is more expressed
than for 4 years.
Goudie (1992) described sinusoidal changes of river discharge in Eastern Europe. Shortterm fluctuations with mean duration 4-6 years have been previously found in Estonia and
Finland [Hiltunen 1994; Jagus 1995]. An approximately 20-year periodicity has been suggested
in earlier studies for rivers in the Baltic region and Eastern Europe [Glazacheva 1988], along
with a period of about 20 to 50 years for monthly mean precipitation and water level which may
be the result of interference of the precipitation and temperature regimes. In previous studies, a
26 year periodicity of River Daugava flow was considering as the main period, which includes
2-, 6- and 13- year smaller cycles [Glazacheva 1988]. The shorter-period oscillations of river
stream flow may be explained by changes in solar activity, and the longer-period oscillations by
circulation patterns of air masses in the Northern Hemisphere. A possible explanation may also
be variability in cosmic ray fluxes [Svensmark and Friis-Christensen 1997].
The study showed that, due to the oscillation of water discharge, cyclic processes should
be considered rather analysis in terms of linear trends.
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Figure 7. Normalized integral curves of the annual run-off of rivers in Latvia
7. attēls. Upju noteces rakstura normalizētas integrālās līknes

Table 5
Changes of low and high discharge periods for rivers in Latvia
Zema un augsta ūdens līmeņu periodu mainība Latvijas upēs

River/
Upe
Nemunas

Periods of
Periods of
low
high
discharge/ Qmean,
3
discharge/ Qmean, m /s K=Qi/Qmean
Zema ūdens m3/s
Augsta ūdens
līmeņa
līmeņa periodi
periodi
104
578.1
1.07
71
487.7

K=Qi/Qmean

Years of the
Observation/
Novērojuma
ilgums gados

0.90

175

Daugava

49

544.6

1.18

69

411.0

0.89

118

Venta

39

74.0

1.13

61

58.1

0.89

100

Lielupe

38

66.7

1.20

39

46.0

0.83

77

Salaca

39

37.9

1.25

34

24.0

0.79

73

Gauja

32

82.2

1.17

28

59.2

0.84

60
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Figure 8. Streamflow spectra for the largest rivers in Latvia (Tukey window 20)
8. attēls. Upju noteces cikliskuma raksturs
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Kopsavilkums
Upju caurplūduma ilgtermiņa pētījumi ir nozīmīgi ūdens resursu apsaimniekošanā,
antropogēnās darbības ietekmes izvērtējumam uz vidi, kā arī klimata izmaiņu ietekmes
novērtēšanai matemātiskajos modeļos. Tā kā ilglaicīgo hidroloģisko staciju/posteņu novērojumi
nodrošina arī iztvaikošanas un nokrišņu rindas, tās var būt analīzējamas no dažādiem aspektiem.
Pēdējā laikā ievērojama uzmanība tiek veltīta globālā klimata izmaiņai un dažāda mēroga
31

DABAS PĒTĪJUMI

atmosfēras cirkulācijas pētījumiem saistībā ar hidroloģisko ciklu. Kā parādījuši vairāku
petījumu rezultāti, detalizēta klimatisko izmaiņu izpēte var būt nozīmīga arī upju caurplūdumu
ekstrēmu un to atkārtojamības biežuma izpētē.
Visbiežāk tiek pētīti upju caurplūduma lineārie trendi, kaut arī to mainībā ir vērojams
izteikts cikliskums. Upju noteces parametru izpēte, saistībā ar atmosfēras cirkulāciju ir nozīmīga
arī Baltijas valstu reģionā, ko ietekmē gan Ziemeļatlantijas, gan Eirāzijas atmosfēras
cirkulācijas.
Šī pētījuma mērķis – veikt upju caurplūduma ilglaicīgās un sezonālās analīzes.
Pētījumam tika izvēlētas 5 lielākās upes, kas aptver visu Latvijas teritoriju un veido 90%
no kopējās noteces (1. attēls). Baltijas reģiona salīdzinošam raksturojumam izvēlēta arī
Nemunas upe.
Upju caurplūduma novērojumu rindas izvēlētajām upēm ir garākas par 60 gadiem un tika
analizētas gan to integrālās līknes, gan noteikts šo svārstību periodiskums.
Klimatisko rādītāju raksturošanai izmantotas 10 meteoroloģisko staciju novērojumu
rindas (vidējās mēneša temperatūras, vidējās mēneša un gada nokrišņu summas), kas garākas
par 30 gadiem. Meteoroloģisko datu analīze tika veikta atsevišķi aukstajai (novembris-marts) un
siltajai (aprīlis-oktobris) sezonai. Par kritēriju šo periodu izdalīšanai tika ņemta mēneša vidējā
temperatūra 0oC. Spektrālās analīzes (pieietojot autokorelācijas funkciju) tika lietotas
normalizētām upju caurplūduma rindām.
Atkarībā no hidroloģiskā režīma, upju baseini Latvijā tika grupēti pēc iepriekšējos
pētījumos veiktā iedalījuma, proti, 4 hidroloģiskos rajonos, kas atšķiras pēc to noteces sezonālā
sadalījuma un izteiktiem maksimumiem vai minimumiem. Kā parādīja meteoroloģisko datu
analīze, nokrišņu summas, salīdzinot ar vidējām vērtībām, variē no 63% līdz 150% robežai.
Siltajā pusgadā nokrišņu summas veido 63-70 % no gada summām. Turpretim temperatūrām ir
salīdzinoši nelielas svārstību amplitūdas daudzgadīgā griezumā.
Upju caurplūduma trendu analīzes (3. attēls, 4.tabula) parāda atšķirīgas trenda izmaiņas
Latvijas teritorijā: caurplūdums ievērojami ir pieaudzis Ventai, bet Daugavai, Lielupei, tāpat arī
Nemunai, trends ir nebūtisks vai pat lejupejošs.
Vidējā upju notece Baltijas jūrā ir 35 km3 un 50% no šīs noteces formējas jau
kaimiņvalstīs. Temperatūras, nokrišņu un upju caurplūduma trendi ir salīdzinoši līdzīgi visos
četros hidroloģiskajos rajonos, kaut arī izteikti pozītīvs caurplūduma trends ir iegūts tikai
Ventas upei (5. attēls).
Ar 10-gadu vidējām slīdošajām līknēm tika iegūta laba saistība starp nokrišņu normām
Rīgas-Universitāte meteoroloģiskajā stacijā un caurplūdumu Daugavas un Nemunas upēs
(6. attēls) Labi izpaužas augsta un zema ūdens periodu cikliskums (6. attēls). Daudz ciešāka
sakarība starp meteoroloģiskajiem parametriem un upju caurplūdumiem parādās novērojumu
rindās, kuras garākas par 60 gadiem.
Integrālo līkņu pielietošana ļāva iegūt labāku priekšstatu par oscilāciju veidiem. Būtiskas
atšķirības konstatētas starp Lielupi un pārējām četrām upēm, bet visām upēm ir raksturīgas
atšķirības starp novērojumiem pirms un pēc 1920.gada. Ūdens līmeņa minumums visās Latvijas
upēs tika sasniegts 1996, bet no 2000. gada augsta ūdens periods iezīmē pāreju uz zema ūdens
periodu (6. attēls). Iespējams, ka izteiktākas atšķirības tieši Lielupei noteica novērojumu
posteņa atrašanās 100 km augšpus grīvas, kas šajā daļā veido 50% no kopējās upes noteces, kā
arī lauksaimniecisko zemju īpastsvars.
Rezultātu analīze liecina vidēji par 27 gadu augsta ūdens periodu Daugavai, bet vairāk
par 33 gadu Salacai, Ventai un Gaujai. Savukārt, zema ūdens periodu ilgums ir attiecīgi 23 un
17 gadi. Tajā pašā laikā Lielupei augsta perioda ilgums vidēji ir 21 gads, bet zema – 29 gadi.
Iegūtais normalizētu vērtību spektrs pie zemas pakāpes harmoniskām vērtībām ar
frekvencēm 0,05 un 0,07 attiecīgi ir 20 un 13 gadi. Izteikts spektrs tika iegūts arī 2 un 4 gadu
periodam (frekvences attiecīgi 0,26 un 0,43). Vidēji 20 gadu perioditāte Baltijas un
Austrumeiropas upēm tika iegūta arī pagājušā gadsimta 80.gadu pētījumos.
Kopumā pētījums parādīja, ka būtiski ir noteikt ne tikai upju noteces parametru lineāro
trendu, bet arī caurplūduma cikliskumu, kas rada šīs zema un augsta ūdens līmeņa periodus.
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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
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aglomerācijā, piemēram, Ikšķile, Salaspils, Saulkrasti, kā arī Limbažu rajonā – Salacgrīva,
Ainaži, Staicele. [LR CSP 2000a]. 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
Mazāk kā 3

Pilsētu skaits
Number of
cities and towns

Iedzīvotāju skaits pilsētās,
tūkst.
Population in cities and
towns, thsd
1989
2001

Īpatsvars no kopējā pilsētu
iedzīvotāju skaita, %
Share from all urban
residents, %
1989
2001

1989

2001

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.
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Latvijā ir senas apstrādājošas rūpniecības, it īpaši mašīnbūves un elektrotehniskās
rūpniecības tradīcijas. Tāpēc visās lielākajās pilsētās atradās kāds no šo nozaru uzņēmumiem, ar
izteiktu 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
36

HUMAN GEOGRAPHY

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 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
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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 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
1
2

3
4

Mainīgie Variables
Attālums līdz Rīgai
Distance from capital
Bezdarba līmenis % no
ekonomiski aktīvajiem
iedzīvotājiem
Level of unemployment %
Ienākuma nodoklis uz 1
iedzīvotāju
Income tax per capita
Attālums līdz rajona centram
Distance from district center

1

2

3

4

1.000
0.507*

1.000

-0.447

-0.525*

1.000

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
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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
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
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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.
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.
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Latvijas reģionālās attīstības virzība: tendences un stratēģijas
Prospects for Regional Development in Latvia: Trends and Strategies
Pēteris Šķiņķis
Reģionālā attīstība
Šobrīd ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē notiek straujas izmaiņas kultūras un ekonomikas
vidē un veidojas pilnīgi jaunas ekonomiskās un reģionālās struktūras. Tradicionāli reģionālās
attīstības objekts tiek skatīts kā fiziskā ģeogrāfiskā telpa, kurā notiek esošo vai vēlamo pozitīvo
pārmaiņu procesi. Reģionālā attīstība Latvijā tiek definēta vispārināti – skatot ilglaicīgās visas
Latvijas un katra tās reģiona dabas un kultūrvides, sociālās un saimnieciskās attīstības parādības
[Latvijas 1996]. Reģionālā attīstība gūst konkrētāku jēgu kā stratēģija – sabiedriskā procesā
definēta, mērķtiecīga valsts un reģionu pārvaldes institūciju saskaņota rīcība, kas balstās uz
noteiktu darbības principu, metožu, līdzekļu un pasākumu kopumu, veicinot pozitīvas
pārmaiņas visās valsts teritorijas daļās, reģionos un vietās [Latvijas 2000b]. Šajā otrajā nozīmē
reģionālā attīstība ir tālejoša un organizēta darbība. Tai ir vērts pievērst uzmanību, lai novērtētu
šīs darbības ietekmi, un, nepieciešamības gadījumā, varētu argumentēt vajadzību pēc jaunas
reģionālās attīstības stratēģijas un tai atbilstošo darbību izmaiņām.
Reģionālā attīstība Latvijā
Latvijā kopš 1996. gada pastāv skaidra, kaut arī vispārīgā veidā definēta, reģionālās
attīstības politika, tiek pilnveidota vadības sistēma un tiek pielietoti speciāli reģionu attīstības
veicināšanas pasākumi. Tomēr joprojām Latvijā ne tikai pastāv, bet pat palielinās nelabvēlīgas
dzīves vides un saimnieciskās darbības iespēju atšķirības. Visspilgtāk tās izpaužas pierobežas
teritoriju, rajonu nomaļu un vidēja lieluma pilsētu nepietiekamā ekonomiskajā attīstībā un zemā
saimnieciskajā aktivitātē, zemā iedzīvotāju ienākumu līmenī, nevienlīdzīgos sociālās un kultūras
dzīves nosacījumos. Savukārt Rīgā un tās apkaimē, Ventspilī, Liepājā, Daugavpilī un citās
vietās ar salīdzinoši augstu saimnieciskās aktivitātes līmeni attīstības potenciāls netiek
izmantots kompleksi – telpiskā un savstarpēji papildinošā saistībā ar valsts teritoriju, un šo vietu
attīstība kontrastē ar attīstību citās valsts daļās. Piecos noteiktas reģionālās politikas īstenošanas
gados nenotiek tuvošanās nospraustiem mērķiem. Tas vedina domāt, ka izvēlēto līdzekļu un to
izmantošanas organizācija nav bijusi efektīva [Latvijas 2000a, Latvijas 2000b]. Latvijas
reģionālās politikas īstenošana pēc ekspertu vērtējumiem ir vāja, turklāt tas tiek uzsvērts
salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm [EU 1998]. Tomēr attīstības rādītāji neliecina par būtiskām
reģionālās politikas efektivitātes atšķirībām. Visai uzskatāmi to demonstrē Latvijas un Igaunijas
pierobežas – kaimiņteritoriju attīstības salīdzinājums (1. un 2. tabula). Valmieras rajons un
Viljandi apgabals, Valkas rajons un Valgas apgabals, un Alūksnes rajons un Vuru (igauņu –
Võru) apgabals – ir savstarpēji līdzvērtīgi un salīdzināmi pierobežas administratīvo teritoriju
pāri. Pierobežas jeb valstu nomales teritorijās mēdz kompleksi izpausties valstu kopējās
reģionālās attīstības politikas ietekme.
Pēc pamatrādītājiem apskatāmās teritorijas ir savstarpēji līdzīgas, un to ekonomiskās
attīstības līmeņa atšķirības ir nelielas, turklāt tās korespondē ar vidējām valstu savstarpējās
attīstības rādītāju atšķirībām – neparādot relatīvi labvēlīgāku perifērijas teritoriju attīstību vienā
vai otrā valstī. Attīstības atšķirības valstu līmenī iezīmē tas, ka Igaunijā kopš 1996. gada
mērķtiecīgi tiek piemērots diferencēts uzņēmumu ienākuma nodoklis. Tas rosina uzņēmumu
skaita palielināšanos un visumā samazina bezdarba līmeni. Diferencētā nodokļu sistēma
neattiecas tikai uz pierobežas reģioniem, tā ir valsts mēroga stratēģija. Savukārt tieši pierobežas
reģionu atbalstam Igaunijā 1996. gadā tika izveidota speciāla atbalsta programma, kuras
ietvaros pierobežas teritoriju iedzīvotāji un uzņēmēji varēja saņemt valsts aizdevumus uz
izdevīgākiem noteikumiem, kā arī valsts finansēja pašvaldību līdzfinansējuma daļu
starptautiskajos pārrobežas sadarbības projektos. Tomēr pagaidām jūtamu ietekmi tas nav devis.
Daudz lielāka nozīme ir valsts tiešajām, visai apjomīgajām investīcijām pierobežas reģionu
pilsētu infrastruktūras pilnveidošanā, kas paredzams, dos jūtamus rezultātus pēc 3-5 gadiem.
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1. tabula
Latvijas un Igaunijas pierobežas teritoriju vispārējs raksturojums, 1999*
General characteristics of the border territories in Latvia and Estonia, 1999*
Rādītāji
Indicators
Platība, km2
Area, km2
Platība, % no valsts
Area, % of the State
Iedzīvotāju skaits, tūkst.
Population, th.
t.sk. pilsētās, %
of which in urban areas, %
t.sk. laukos, %
of which in rural areas, %
t.sk. etniskie pamatiedzīvotāji, %
of which the ethnical inhabitants, %
t.sk. citas tautības, %
of which other nationalities, %
Iedzīvotāju skaits, % no valsts
Population, % of the State
Iedzīvotāju blīvums, cilv/km2
Population density, (m/ km2)

Rajoni Latvijā un apgabali Igaunijā
Districts in Latvia and counties in Estonia
Valmieras
Viljandi
Valkas
Valgas Alūksnes

Vuru

2373

3589

2441

2047

2245

2305

3,7

8,2

3,8

4,7

3,5

.5,2

60,174

62,336

34,932

38,668

27,031

43,02
9

57

48

47

56

42

41

43

52

53

44

58

59

82

93

79

80

80

94

18

7

21

20

20

6

2,5

4,3

1,4

2,7

1,1

3,0

26

18

14,3
2

Vidēji Latvijā 36 cilv/km
Vidēji Igaunijā 34 cilv/km2

Attālums (km) pa autoceļu līdz
galvaspilsētai
122
163
Distance to the capital city by
motorway (km)
* [LR CSP, 2000; Regions of the Baltic States, 2000]

171

19
12
19
Average in Latvia 36 m/km2
Average in Estonia 34
m/km2
258

204

260

Līdzšinējā reģionālā attīstība Latvijā, neatkarīgi no reģionālās attīstības politikas
realizācijas efektivitātes, iezīmējas ar visai līdzīgām tendencēm – vērojamām gan kaimiņvalstīs,
gan arī Eiropas Savienības zemēs, kur palielinās attīstības centru aktivitāte, to ekonomiskās
lomas pieaugums un saglabājas “tradicionālās” nomales. Arī Latvijā lielākā daļa intelektuālā,
pakalpojumu, ražošanas, finansu un tātad arī attīstības potenciāla joprojām turpina koncentrēties
dažās lielākajās Latvijas pilsētās un izsīkt pārējā valsts teritorijā, īpaši nomalēs.
Jaunās reģionālās attīstības tendences
Viena no reģionālās attīstības noteicošajām ietekmēm ir saistīta ar pieaugošo ekonomikas
globalizāciju. To raksturo tiešās ārējās investīcijas un jauna un strauji augoša biznesa darbība
tādās vietās un reģionos, kuri piedāvā specifisku priekšrocību kopumu. Attīstība norit saistībā ar
biznesa darbības koncentrēšanos, pirmkārt, reģionos, kuri jau ir spēcīgāk attīstīti. Telpiski
līdzsvarota attīstība pasaulē nav dominējoša tendence. Tajā pašā laikā norit strauja tehnoloģiju
attīstība. Tehnoloģija, un jo īpaši, informācijas tehnoloģija, pieļauj un veicina darbību, kur
telpas fiziskās īpatnības iegūst otršķirīgu nozīmi. Pieaug vai pat kļūst par noteicošo
sasniedzamības jeb pieejamības loma. Jaunā situācija vedina uzdot jautājumus: kā un kādā
virzienā jāiegulda enerģija reģionālajā attīstībā.
Šodien reģionu pozīcijām ekonomikā ir lielāka saistība ar strādājošo iedzīvotāju zināšanu
līmeni, nekā ar jebkurām citām reģiona īpatnībām. Ekonomiskie sasniegumi ir atkarīgi no spējas
būt globālā tirgus ekonomikas dalībniekam. Šodien vairāk kā jebkad agrāk attīstību virza
jauninājumi jeb inovācijas, kas ir svarīgs, pat izšķirošs faktors jaunu konkurētspējīgu apstākļu
radīšanai reģionos. Spēcīgu reģionu kopējā iezīme un galvenā loma ir jaunievedumu
koncentrācija. Tehnoloģiskā attīstība paver jaunas attīstības iespējas. Šeit izšķiroša ir spēja
veidot saiknes starp zinātnes, ekonomikas un kultūras aktivitātēm, balstoties uz zinātnes un
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augstu zināšanu pamata veidotiem uzņēmumiem. Tāpat kultūras aktivitātes ir nozīmīgs faktors
starptautisko organizāciju un biznesa institūciju piesaistei reģionā. Tam pamatā ir spēcīgas
tradicionālās kultūras un sabiedriskās aktivitātes. Spēja saglabāt identitāti un unikālo šodien ir
sekmīgas ekonomiskās attīstības faktors.
2. tabula
Latvijas un Igaunijas pierobežas teritoriju ekonomiskās attīstības rādītāji, 1999*
The economical development indicators of the border territories in Latvia and Estonia, 1999*
Rādītāji
Indicators

Rajoni Latvijā un apgabali Igaunijā
Districts in Latvia and counties in Estonia
Valmieras

Viljandi

Valkas

Valgas

IKP uz vienu
iedzīvotāju, USD
19/ 26
24/36
19/26
24/36
(1997)
GDP per person,
USD (1997)
IKP, īpatsvars valstī
Nav
Nav
% (1997)
datu
1,9
1,2
datu
GDP , % in the
No
No data
State (1997)
data
Reģistrēto
uzņēmumu skaits
uz 100
iedzīvotājiem
0,8
1,1
1,6
1,7
(1999)
The number of
registered
enterprises per 100
inhabitants (1999)
Bezdarba līmenis,
% (1999)
9,8
8,1
9,6
9,6
Unempolyement
rate, % (1999)
* [LR CSP, 2000; Regions of the Baltic States, 2000]

Valstīs kopā
Total in the States
Latvija Igaunija
Latvia
Estonia

Alūksnes

Vuru

19/26

24/36

5800
(1999)

7200
(1999)

0,6

Nav
datu
No
data

-

-

1,8

1,2

2,4

10,6

9,7

9,6

0,9

11,1

Stratēģijas
Reģionālā attīstība kā mērķtiecīga rīcība Latvijā ir tikusi īstenota atbilstoši tradicionāliem
priekšstatiem un apsvērumiem, piemērojot tikai atsevišķus speciālus attīstības instrumentus
relatīvi atpalikušo teritoriju atbalstam. Līdzšinējo pasākumu ietekme ir niecīga. Tā ir bijusi tikai
ierobežots atbalsts lauku teritorijām un nomalēm. Atbalsta pasākumi pēc būtības ir vērsti uz
pagātnē radušos procesu izmaiņām. Tāpēc līdzšinējo rīcību kopumu nevar dēvēt par attīstības
stratēģiju.
Pilsētu un reģionu attīstību Latvijā arvien vairāk ietekmē gan ārējie faktori – globālie
procesi pārrobežu telpā un Eiropas Savienības attīstība un politika, kas vērsta uz ekonomiskās
integrācijas un sadarbības paplašināšanos Eiropas valstu starpā, gan iekšējie faktori – attīstības
procesi un lēmumi, kā arī konkrētie pasākumi valsts, reģionu un vietējās pārvaldes līmenī.
Viens no attīstību virzošiem spēkiem ir konkurence pasaules un Eiropas vienotajā tirgū.
Mūsdienu konkurences situācijā valsts, reģionu, pilsētu un vietējās pārvaldes līmeņa lēmumi un
rīcība ir vēršami uz sadarbību – ar mērķi panākt augstāku konkurētspēju ekonomiskajās
aktivitātēs, darba tirgū un infrastruktūrā, kur būtisks attīstības nosacījums ir vietējo un reģionālo
pašvaldību lomas pieaugums reģionālajā attīstībā, saistībā ar gatavošanos Eiropas Savienības
paplašināšanai un pārrobežu sadarbības nostiprināšanu.
Eiropas valstis šodien mēģina izstrādāt jaunas stratēģijas, kas vērstas uz jaunu lomu
dalījumu starp centriem un perifērijām. Šīs stratēģijas balstās uz (i) sabiedrības un valsts
sadarbības organizācijas izmaiņām – reģionālās partnerības un sabiedriskās vienošanās procesu
veidošanu, lai pārdalītu resursus konkurētspējīgu attīstības priekšnosacījumu radīšanai nomalēs,
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(ii) komplementāru, pārnozarisku rīcības programmu izstrādi – jauna veida sadarbības
ekonomisko struktūru veidošanai, (iii) valsts funkciju decentralizāciju, stiprinot reģionu
organizācijas un atvēlot speciālus resursus diferencētai vietu attīstībai atbilstoši to salīdzinošām
priekšrocībām un to jaunām ekonomiskām lomām, (iv) spēcīgu daudzfunkcionālu centru
stiprināšanu un nomaļu vietu specializēšanās veicināšanu.
Ekonomiskā attīstība ir cieši saistīta ar jaunu institūciju un jaunu sasniedzamības
tehnoloģiju attīstību. Tiek veidota jaunā sadarbības tīkla ekonomika, kuru ataino tīklveida
telpisko struktūru rašanās [Williams 1996]. Biznesa klasteru radīšana ir reģionu attīstības
potenciāla galvenais mobilizācijas virziens tuvākajā nākotnē. Ekonomiskajos klasteros ir
uzturams augsts inovāciju līmenis, tajos integrētie biznesa sektori tādējādi var paaugstināt savu
konkurētspēju. Reģionālās attīstības stratēģijās tiek akcentēta spēcīga izglītības attīstības un
pētniecībā sakņota specializētu ekonomisku klasteru veidošanās, radot tiem labvēlīgu vidi un
struktūras. Aizvien svarīgāka kļūst akadēmisko un biznesa institūciju savstarpējās sadarbības
saikņu nostiprināšana, sadarbības tīklu veidošana un uzturēšana. Attīstības prasības nākotnē
pieprasa plaša spektra biznesa un dažādo zinātnes jomu sadarbību reģionālās attīstības
kontekstā.
Sadarbības tīklu dalībniekiem ir nepieciešami kvalitatīvi pakalpojumu “mezgli” – to
nosaka pakalpojumu pakāpeniska attālināšanās no “fiziskās” ražošanas. Šie pakalpojumu mezgli
jau pamazām aizstāj industriālās ēras produktu fiziskās izplatīšanas mezglus jeb centrus, kas
savukārt koncentrējas dažās atsevišķās vietās. Tie kļūst par mājvietu pakalpojumu kompleksiem
– tādiem kā finanses, biznesa tūrisms un mediji. Tie funkcionē arī kā savienojuma punkti starp
nacionālajiem un starptautiskajiem transporta tīkliem.
Tādējādi, lielo centru kopējā iezīme un loma ir jaunievedumu (inovāciju) koncentrācija.
Tā attiecināma gan uz piesaistīto aktivitāšu spektru, gan arī uz tehnoloģisko nodrošinājumu un
programmatūru, kas nepieciešama dalībai starptautiskajā ekonomiskajā telpā, un jo īpaši
informācijas tehnoloģiju un biotehnoloģiju jomās. Šie centri ir saikne, caur kuru tiek realizēti
darījumi, tiek apgūtas jaunas tehnoloģijas un izplatītas uz citiem centriem un nomalēm. Centru
galvenā nozīme ir ekonomisko klasteru radīšana, kas veicina reģionu ekonomisko attīstību.
Jaunās ekonomikas apstākļos centra spēja būt tīklveida ekonomikas atbalsta un inovāciju
rašanās vietai nosaka tā centralitāte vai periferialitāte. Šeit izšķirošais nav tradicionālās
ekonomikas potenciāls, izsakāms ražošanas apjoma, darbavietu skaita un līdzīgos rādītājos
(Williams 1996). Būtiski ir kompleksie attīstības resursi: centra un reģionu sadarbības tīkli;
sakaru priekšrocības, kas nodrošina kopējo biznesa infrastruktūru reģionā; labi izglītots
darbaspēks; ekonomiskā daudzveidība – ar pieeju gan dārgam un kvalificētam, gan lētam
darbaspēkam; esošie sadarbības klasteri – finansu pakalpojumu, veselības aprūpes, informācijas
un tehnoloģijas, tūrisma, transporta un komunikāciju jomās; bagāts vēstures un kultūras
mantojums.
Šodienas apstākļos ir jāveido jauna reģionālās attīstības politika, cenšoties atbalstīt
spēcīgu izglītības attīstības un specializētu ekonomisku klasteru veidošanos, radot tiem
labvēlīgu vidi. Aizvien svarīgāka kļūst akadēmisko un biznesa institūciju savstarpējo saikņu
nostiprināšana. Ātri transporta un elektronisko sakaru savienojumi dod iespēju izmantot katra
reģiona īpašās priekšrocības, specializējoties savā ekonomikas jomā; tāpat tās sasaista un
savstarpēji papildina spēcīgi kopējie ekonomiskie klasteri. Sadarbība un konkurence starp
reģioniem ir būtisks attīstības potenciāls. Veiksmīga reģionālā attīstība būs reģioniem
konkurējot un savstarpēji papildinot vienam otru dažādos ekonomiskos tīklos, kā arī reģioniem
vienlaicīgi esot atkarīgiem no savstarpējas ekonomisko un infrastruktūras saikņu stiprināšanas,
kur kompleksajā sadarbības un konkurences situācijā katrs atsevišķs centrs būs vienota tīkla
daļa.
Svarīgs attīstības faktors ir reģionu spēja nepārtraukti būt inovatīviem, un tas ir jāattīsta
uz institucionālās bāzes. Nepieciešama politiska vadība, kas attīstītu multidimensiālas
stratēģijas, turklāt balstoties uz sinerģiju sadarbībā un reģionu iekšējiem resursiem un
kompensējot vājākās reģionālās attīstības jomas. Kā priekšnoteikums, katram reģionam
nepieciešama atbilstoša infrastruktūra, biznesa pakalpojumi, specializēts darbaspēka tirgus,
pieejamas un konkurētspējīgas institūcijas, starptautiskā biznesa sabiedrībai nepieciešamie
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pakalpojumi. Šo priekšnoteikumu radīšana vai veicināšana ir būtiska valsts reģionālās attīstības
politikas loma.
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Summary
In Latvia, as in Europe and the rest of the world, fast and deep changes in the economic
and cultural environment have begun, and new economic regional structures are developing.
Accordingly, a need to evaluate the impact of current regional development policy, and in some
cases even a necessity for a new regional developmental strategy is arising.
On the one hand, general but clearly defined regional developmental policy has existed in
Latvia since 1996, and special activities to promote the development of regions are being
carried out; on the other hand, regional differences of disadvantaged social environment and
economical activities not only remain, but are also increasing. This is especially true for border
areas, regional peripheries, and small and medium sized urban centres, where insufficient
economic development and low economic activity is characteristic.
The few largest cities of Latvia have been and remain the centres where most of the
intellectual, service, production, and financial potential—along with the ensuing potential for
development that arises from them—is concentrated; the peripheries are simultaneously
withering. Even as Riga and its surroundings, Ventspils, Daugavpils, Liepaja, and some other
places have comparatively high level of economic activity, their developmental potential is still
not being utilized in a complex of competition and cooperation.
During five years of trying to implement regional policy, none of the defined aims has
been reached; the chosen tools and their use have not been efficient. Regional development as a
purposeful activity has been implemented according to traditional concepts and considerations,
but only a few special development tools have been adapted for support of relatively less
developed areas. The impact of current activities on them has been is negligible.
Current regional development in Latvia, without reference to the efficiency of the
regional development policy, has trends similar to neighbouring and other European countries—
the activity of growth centres is increasing, while the “traditional” peripheries remain
underdeveloped.
The European countries are putting their efforts nowadays into develop new strategies
aimed at rearranging the roles of new centres and peripheries. These strategies are based on (i)
changes in the society and state—using processes of regional partnership and public
understanding for distribution of resources for creation of development preconditions in the
peripheries, (ii) development of complementary, across sectors of economy action programmes
for creation of new economic co-operation structures, (iii) decentralisation of governmental
functions, strengthening regional institutions and providing special, differentiated resources for
development according to the comparative advantages and new economic roles of the respective
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territories; (iv) strengthening of multifunctional centres and promotion of specialisations in the
peripheries
Economic advancement is tightly linked with development of new institutions and new
accessibility technologies. The emergence of spatial networks is the base for the new economics
of co-operation networks. The creation of business clusters is the main direction for
mobilisation of regional developmental potential in the nearest future. In the economic clusters,
high innovative level should be maintained, whereby the integrated sectors and inter-linked
enterprises could raise the competitiveness of regions. With the aim of creating advantageous
environments and structures, the regional development strategies embrace the emergence of
specialised economic clusters, rooted in training development and research.
In the new economy, a new regional development policy should be developed, aiming to
create advantageous environment for strong educational and specialised economical clusters.
The importance of strengthening the mutual bonds among academic and business institutions
increases. Fast physical and digital communication networks provide an opportunity for each
region to use its comparative advantages in its respective field of specialisation. Strong common
economical clusters complement the regional advantages. A common network of cooperation
and competitiveness among the regions that strengthens their infra structural bonds is the basis
for a successful developmental potential.
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Rīgas transporta situācijas īpatnības
The Problems of Traffic in Riga City
Inguss Vircavs
Ievads
Mūsdienu sabiedrībā liela nozīme ir mobilitātei, jo 20. gadsimtā ievērojami ir
paplašinājusies cilvēku dzīves telpa. Vēsturiski to izraisīja straujais industrializācijas un pilsētu
izaugsmes process, kas ir rezultējies transporta nozares tehnoloģiskajā attīstībā. Tā kā mobilitāte
raksturo kustību un pārvietošanās spēju telpā, tad mobilitāti tagad nosaka katra indivīda dzīves
un darba specifika, kā arī pasaules izpratne.
Pašlaik ir daudz lielākas mobilitātes iespējas, kas apmierina augošo nepieciešamību
cilvēkiem pārvietoties starp dažādām vietām telpā. Globālā kontekstā ir uzlabojusies cilvēku
mobilitāte, jo vairs nav problēmu relatīvi īsā laikā nokļūt citā valstī vai kontinentā, šķērsojot
vairākas laika joslas. Bez tam ievērojamas izmaiņas ir skārušas arī cilvēku ikdienas dzīves
ritmu, it īpaši lielpilsētās un aglomerāciju teritorijās.
Mobilitāti galvenokārt raksturo transporta attīstības līmenis – sabiedrības un katra
indivīda nodrošinājums ar transportu un tā izmantošanas iespējas, kā arī ekonomiskās attīstības
līmenis. Šie faktori vienlaicīgi ir arī pilsētu attīstības priekšnoteikumi.
Transports nodrošina funkcionālu saikni starp Rīgas pilsētas daļām un apkārtējām
teritorijām. Tāpēc transporta un ar to saistītie mobilitātes jautājumi ir aktuāli arī Rīgā, jo
rīdzinieku ikdienas dzīvē liela nozīme ir nokļūšanai līdz darbam vai citiem mērķa objektiem. Tā
kā Rīgas ielās transporta intensitāte katru gadu palielinās, tad transportam un tā attīstībai ir
jāpievērš īpaša uzmanība. Būtiski ir panākt, lai cilvēku pārvietošanās ātrums un iespējas
nesamazinātos proporcionāli automobilizācijas attīstībai, kuras pamatideja bija cilvēku darīt
“mobilāku”.
Transporta un iedzīvotāju mobilitātes pētījumi ir cieši saistīti. Efektīva transporta analīze
un plānošana ir veids, kā uzlabot cilvēku mobilitāti. Šajā darbā ir raksturotas Rīgas transporta
funkcionālās īpatnības un iespējamā attīstība. Tas ir īstenots, izmantojot datorizētu transporta
modeli EMME/2 programmas virtuālajā vidē. Rīgas transporta modelis ir izveidots 1997. gadā
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, sadarbojoties ar zviedru konsultantu firmu
INREGIA AB [The Riga 1997] un papildināts 2000. gadā, sadarbojoties ar dāņu konsultantu
firmu COWI [Daugava 2000].
Metodika
Darbā izmantotais Rīgas transporta modelis ir izveidots, izmantojot transporta plūsmu
modelēšanas datorprogrammu EMME/2, kas nodrošina pilnvērtīgas transporta tīkla
modelēšanas un analizēšanas iespējas. EMME/2 transporta modelis attēlo Rīgas transporta
plūsmu struktūru. Bez tam ir iespējama dažādu transporta nākotnes attīstības variantu
salīdzināšana, piemēram, kā jaunas ielas vai tilta būvniecība ietekmēs pilsētas satiksmes
izkārtojumu.
Lai izstrādātu funkcionējošu transporta datormodeli, ir nepieciešams iegūt specifisku
informāciju. Tāpēc ir izveidota Rīgas transporta datu bāze, kurā iekļauta ne tikai transporta, bet
arī sociāli ekonomiskā informācija. Transporta modeļa informācijas datu bāze sastāv no 3
daļām.
Ģeogrāfiskā informācija. EMME/2 programmā ir iekodēts Rīgas ielu tīkls un pilsētas
teritorijas dalījums 124 zonās.
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Statistiskā informācija par iedzīvotāju un strādājošo skaitu. Iedzīvotāju un strādājošo
skaita dati reprezentē katru Rīgas zonu, un ir piesaistīti EMME/2 programmai. Šie dati tiek
atjaunoti katru gadu.
• Informācija par iedzīvotāju skaitu pēc pieraksta vietas Rīgas zonās ir iegūta no LR
Pilsonības un Imigrācijas departamenta Iedzīvotāju reģistra, pielīdzinot Centrālās statistikas
pārvaldes datiem.
• Informācija par nodarbinātību ir iegūta no Centrālās statistikas pārvaldes
“Ekonomiskās aktivitātes datu bāzes”, kurā ir iekļauta informācija par strādājošo skaitu pēc
adreses, uzņēmuma īpašuma formas un darbības novirziena. “Ekonomiskās aktivitātes datu
bāze” ir izveidota, apstrādājot LR Uzņēmumu reģistram iesniegtos uzņēmumu gada pārskatus
par darbinieku skaitu (pilnas un daļējas slodzes) un nomaksātajiem nodokļiem.
Informācija par transporta kustību un tās virzieniem. Lai izveidotu transporta modeli,
iedzīvotāju un strādājošo dati ir jāsasaista ar satiksmi raksturojošu informāciju – transporta
plūsmu lielumu un to virzieniem, kā arī reģistrēto transporta līdzekļu skaitu.
• 1996. gada novembrī 92 Rīgas ielu un pilsētas apvedceļa posmos tika īstenota
transporta plūsmu (vieglo un smago automašīnu) skaitīšana, kas notika rīta maksimālās slodzes
stundā (800 – 900).
• 1997. gada februārī Rīgas un Rīgas rajona tehniskās apskates stacijās notika
transporta līdzekļu vadītāju aptauja, kur respondentiem bija jāraksturo savu iepriekšējās dienas
braucienu maršruti, laikā no 7:00 līdz 10:00. Aptaujas rezultātā tika iegūtas 2924 derīgas
anketas, no kurām 2096 raksturoja braucienus Rīgas pilsētā.
Rīgas transporta bāzes modelis ir izstrādāts, pamatojoties uz 1996. – 1997. gada datiem
un aptaujām. Modelis ir izmantojams vismaz 5 gadus. EMME/2 ir inkrimentāls modelis, un nav
nepieciešams katru gadu veikt jaunas transporta aptaujas. Pamatojoties uz pamata datiem,
ticams modelēšanas rezultāts tiek panākts, veicot modifikācijas ar parametriem, kuri raksturo to,
cik uz katru Rīgas zonu abos virzienos tiek veikti braucieni ar privāto transportu, t.i., katru gadu
tiek atjaunoti dati par iedzīvotāju un strādājošo skaitu, kā arī par reģistrēto automašīnu skaitu.
Rīgas transporta datorizētais modelis ir izmantots nozīmīgos pilsētas attīstības projektos.
To vidū nozīmīgākie ir “Jaunā Daugavas šķērsojuma Rīgā VIA Baltica maršrutā būvniecības
nepieciešamības priekšizpēte“ un “Rīgas pilsētas transporta attīstības plāns” [Jaunā 1998 ; Riga
1998].
Turpinot jauna Daugavas šķērsojuma priekšizpēti, 2000. gadā PHARE projekta ietvarā,
tika atjaunināti transporta modeļa dati, kas attiecas uz Daugavas šķērsošanu. Uz Daugavas
tiltiem dienas garumā tika veikta jauna transporta kustības skaitīšana. 2000. gada martā 4 dienas
uz tiltiem tika saskaitītas automašīnas, bet maijā vienu dienu veiktiem braucienu mērķiem,
iegūstot vairāk kā 6000 anketas. Izmantojot šos rezultātus, un pamatojoties uz 1997. gada Rīgas
transporta modeli, ir izstrādāts pilnas dienas Daugavas šķērsojuma transporta modelis, kurš arī
ir izmantots šajā darbā [Daugava 2000].
Vēsturisko faktoru ietekme uz pilsētas transportu
Tā kā Rīga atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā, tad pilsēta jau sākotnēji ir izveidojusies kā
nozīmīgs satiksmes mezgls. Tas ir veicinājis rosīgu tirdzniecību un satiksmi kopš viduslaikiem.
Šajā sakarā Rīga ar satiksmes grūtībām ir saskārusies jau neilgi pēc pilsētas dibināšanas.
Transporta problēmas ir radījuši vairāki faktori [Vircavs 1999]:
• Viduslaiku pilsētu apbūvei ir raksturīga ielu šaurība. Visa Vecrīgas dzīve un satiksme
bija koncentrēta nelielā ar pilsētas nocietinājumiem norobežotā teritorijā.
• Daugavas tiltu trūkums, un pievadošo ielu infrastruktūras neatbilstība satiksmei pāri
Daugavai.
• Rīgas priekšpilsētu apbūve bez noteikta plānojuma.
• Ielu sliktais tehniskais stāvoklis, kas bija grūti izbraucamas nelabvēlīgos laika
apstākļos.
• Nepietiekami izveidotā transporta infrastruktūra. Tas bija raksturīgi līdz pat 20.
gadsimta sākumam, jo satiksmes intensitāte un līdz ar to arī izpratne par transporta nozares
nozīmi un aktualitāti bija ievērojami mazāka nekā mūsdienās.
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• Arī 20. gadsimta otrajā pusē, kad automobilizācijas līmenis jau bija ievērojams,
būvējot jaunus Rīgas dzīvojamos rajonus, transporta infrastruktūras pilnvērtīga izveide bieži
netika iekļauta finansu piešķiršanas plānos. Vairāku nozīmīgu ielu, piemēram, Krasta ielas un
K.Ulmaņa gatves pieslēgumiem ir mazāka kapacitāte. Tāpēc tās nav optimāli savienotas, un ir
ievērojams Rīgas ielu tīkla trūkums.
Šīs problēmas joprojām ir aktuālas. To pastiprina Rīgas pilsētas apbūves raksturs, kas
atbilst urbanizācijas procesa klasiskajai attīstības gaitai [Bauls 1996]. Pakāpeniski augot ap
vienu galveno centru, Rīga ir izveidojusies par funkcionāli monocentrisku pilsētu ar radiālu
telpisko struktūru [Grava 1993], kurā ietilpst:
−
viduslaiku vecpilsēta un pilsētas centrālā daļa, kas funkcionē kā Rīgas
administratīvais, ekonomiskais, finansu un kultūras centrs, koncentrējot lielāko
daļu no Rīgas darbavietām;
−
19.–20. gadsimta mijā apbūvētās rūpniecības teritorijas, aizņem ~30% pilsētas
lokveidā apņemot centru un atdala to no priekšpilsētām. Tagad tur saimnieciskā
rosība un līdz ar to arī nozīme pilsētas dzīvē ir mazāka nekā agrāk;
−
jaunie priekšpilsētu dzīvojamie rajoni, kur dzīvo aptuveni 75% rīdzinieku.
Pašreizējais transporta stāvoklis
Vēsturiski izveidojusies Rīgas teritoriālā struktūra veicina pilsētas rajonu nevienmērīgu
funkcionālo noslodzi, kas ietekmē transporta plūsmu izkārtojumu un galvenos virzienus. Liela
daļa cilvēku ikdienas darbības norisinās Rīgas centrā. Līdz ar to transporta plūsmas galvenokārt
ir orientētas centra virzienā (1. attēls). Centru izmanto arī “tranzīta” braucieniem starp pilsētas
daļām abos Daugavas krastos. Tādējādi centrs “uzņem” gan no Pierīgas ienākošos, gan pilsētas
iekšējās satiksmes transporta līdzekļus.

1. attēls. Rīgas transporta plūsmas (rīta maksimuma stunda)
Figure 1. The Traffic Flows in Riga (morning peak hour)
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Daugavas tilti, atrodoties pretim vecpilsētai, novada lielu daļu no ikdienas satiksmes uz
pilsētas centra ielu infrastruktūru. Katru dienu Daugavu šķērso 410 tūkst. cilvēku, no kuriem
vairāk kā 50% izmanto privāto autotransportu. Centrā atrodas nozīmīgi sabiedriskā transporta
mezgli: tālsatiksmes un piepilsētas autoosta, pasažieru un kravu dzelzceļa stacijas. Lielākā daļa
sabiedriskā transporta līnijas šķērso centru, kur tām vairumā gadījumu ir galapunkti.
Satiksmes intensitāti pastiprina dinamiskais automobilizācijas process, kā rezultātā
pilsētas ielās arvien vairāk pieaug transporta līdzekļu daudzums. Katru gadu reģistrēto
automašīnu skaits pilsētā vidēji pieaug par ~10%, bet Rīgas rajonā ~13%, tādējādi palielinot
transporta plūsmas.
1. tabula
Rīgā un Rīgas rajonā reģistrēto automašīnu skaits (gada sākumā)*
The Number of Registered Vechicles in Riga and Riga District
(beginning of year)*
vieglie auto/
cars
Rīga
kravas auto/
trucks
vieglie auto/
Rīgas
cars
rajons
kravas auto/
trucks
Kopā vieglie auto/
Total cars
Kopā kravas auto/
Total trucks

1996

1997

1998

1999

2000

2001

119714

133077

146195

163807

175767

186105

17511

18617

20032

23580

25536

28102

22262

25528

29095

33229

36474

39229

4229

4532

4832

5496

5940

6447

141976

158605

175290

197036

212241

225334

21740

23149

24864

29076

31476

34549

*Avots: Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija / Source: Road Traffic Safety Directorate of Latvia

Rīgas transporta modelis attēlo Rīgas transporta plūsmu izkārtojumu, kas ņemot vērā
pilsētas apbūves raksturu un ielu infrastruktūras tīklu, ļauj noteikt satiksmes īpatnības un
galvenās problēmas. Transporta analīze norāda, ka ka satiksmes pārslodze ir teritorijā ap
Vecrīgu un tajās ielās, kas savieno centru ar tiltiem un priekšpilsētām (Brīvības, A.Čaka,
Kr.Valdemāra u.c. ielas) [The Riga 1997; Daugava 2000].
Lielas transporta plūsmas veidojas ap tiltiem, jo ikdienas transporta plūsmu lielums uz
visiem trim tiltiem ir 135 – 149 tūkst. transporta līdzekļi, no kuriem centra virzienā regulāri
pārvietojas 74 tūkst. Jāatzīmē, ka maksimuma stundā1 tilti centram “dod” 15 tūkst. automašīnu.
Intensīvākā satiksme (44%) uz centru nāk no Salu tilta. Sakarā ar to Lāčplēša iela regulāri ir
pārslogota, jo tās transporta kapacitāte ir salīdzinoši neliela. Kaut arī satiksme pār Vanšu tilta ir
salīdzinoši mazāka (32%), lielas aiztures notiek uz Kr.Valdemāra ielas, kur krustojumu
kapacitāte ir nepietiekama, lai integrētu centra ielās šo transportu, kura intensitāte vidēji dienā ir
23 tūkst. vieglo automašīnu.
Ņemot vērā arī kustību pār Akmens tiltu un novietojumu pretim Rātslaukumam Vecrīgā,
tā satiksme rada ievērojamas grūtības. Intensīvas satiksmes plūsmas ir 11.novembra krastmalā,
kur rīta maksimuma stundā abos virzienos brauc ~3,5 tūkst., 13.janvāra ~1,8 tūkst., bet
Kr.Valdemāra ielā ~3 tūkst. transporta līdzekļu. Papildus tam Daugavmala (Eksporta iela –
11.Novembra krastmala) funkcionē kā apvedceļš ap Vecrīgu un pilsētas centru (2. attēls).
Tik intensīva transporta kustība nelabvēlīgi ietekmē satiksmi pilsētas centrā, kura ielu
tīkls neatbilst esošajai transporta intensitātei. Centra ielu platums un satiksmes kapacitāte ir
nepietiekama. Blīvā apbūve, kas centrā ir plānota 19. gadsimta otrajā pusē, neļauj attīstīt
satiksmi, bet kultūrvēsturisko pieminekļu statuss ierobežo ielu infrastruktūras uzlabošanu
atbilstoši mūsdienu transporta vajadzībām. Līdz ar to transporta līdzekļu novietošanas vietu
1

Rīgas ikdienas satiksmes kontekstā ir divas maksimālās transporta slodzes stundas: Rīgas transporta
modelī analizētā rīta maksimuma stunda (800 – 900), un vakara maksimuma stunda (1700 – 1800)
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daudzums ir nepietiekams. To būvniecība ir apgrūtināta. Šīs problēmas izraisa to, ka daudzas
automašīnas ir novietotas ielās, bet citas kavē satiksmi, meklējot brīvu novietošanas vietu.
Satiksmes organizācijas nepilnību dēļ joprojām notiek satiksme Vecrīgas teritorijā, kaut arī
šaurajās viduslaiku vecpilsētas ielās mūsdienu transporta kustība nav pieļaujama.

2. attēls. Rīgas centra transporta shēma (rīta maksimuma stunda)
Figure 2. The Traffic Flows in Riga Centre (morning peak hour)

Nozīmīga transporta pārslodze ir konstatēta bulvāru lokā un tā tuvumā: Aspazijas, Raiņa
bulvārī, Merķeļa, Kr.Barona, 13.janvāra, Marijas, Tērbatas ielās, kā arī to krustojumos. Līdz ar
to rīta un vakara maksimuma stundās minētajās ielās ir ļoti apgrūtināta satiksme.
Rīgas modelī, analizējot transporta kustību krustojumos, ir noteikti Rīgas transporta tīkla
kritiskākie posmi (3. attēls), kuru noslogojums un kapacitāte bieži kavē pilsētas satiksmi [The
Riga 1997; Riga 1998]. Raksturīgi, ka liela daļa no šiem krustojumiem ir saistīti ar Daugavas
šķērsošanu un satiksmi pilsētas centrā.
Starp centru un pārējo pilsētu atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijas, kuras traucē centra
ielu infrastruktūras paplašināšanu. Ražošanas, tirdzniecības un ostas teritoriju novietojums
pilsētas iekšienē nosaka tādu transporta struktūru un satiksmes plūsmu virzienus, ka
autotransportam, tai skaitā arī kravas, ir jāšķērso ievērojama Rīgas daļa. Raksturīgi, ka pieaug
autotransporta kustības intensitāte rūpnieciskās apbūves teritorijās – Rīnūžos, Kundziņsalā,
Sarkandaugavā, Bieķēnsalā, Dzegužkalnā, Podragā. Tā rezultātā arī priekšpilsētu dzīvojamo
rajonu ielas ir ievērojami noslogotas ar transportu. Tomēr šīs teritorijas rekonstruējot par
komerciālās attīstības zonām, kas būtu optimāli savienotas ar apkārtējiem rajoniem, mazināsies
centra funkcionālais noslogojums un tiktu uzlabots pilsētas transporta izkārtojums.
Rīgas ekonomiskais potenciāls ietekmē transporta kustības virzienus aglomerācijas
teritorijā. Apmēram ¾ no Rīgas aglomerācijas satiksmes ir saistīta ar Rīgas pilsētu. Tādējādi
būtisku Rīgas satiksmes daļu veido transports no aglomerācijas. Lielākās transporta plūsmas ir
no Jūrmalas un Vidzemes virzieniem. Tādējādi apmēram ½ no ārpilsētas satiksmes nonāk
K.Ulmaņa gatvē un Brīvības ielā. Tā kā pilsētas “funkcionālā dzīve” galvenokārt norisinās
Daugavas labajā krastā, tad ārpilsētas satiksme no Jūrmalas, Jelgavas un Bauskas virzieniem
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veido būtisku Daugavas tiltu transporta daļu. Vislielākā transporta slodze ir Salu tiltam. Tā
rezultātā, kā minēts iepriekš, satiksmes regulāra aizkavēšanās notiek Lāčplēša ielas
krustojumos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Akmens tilts – 11.novembra krastmala
Eksporta – Muitas iela
Hanzas – Pulkveža Brieža iela – Ganību dambis
K.Ulmaņa gatve – Vienības gatve
Krasta – 13.janvāra iela – 11.novembra krastmala
Kr.Valdemāra – Duntes – Senču – Zirņu iela
Kr.Valdemāra iela – Raiņa bulvāris – Kalpaka bulvāris
Lāčplēša – Gogoļa – F.Sadovņikova iela
Lāčplēša – Satekles – Valmieras iela
Uzvaras bulvāris – Slokas iela – Raņķa dambis
A.Deglava – Dārzciema iela
Brīvības gatve – Vairoga – Ropažu – Biķernieku iela
Dzelzavas – Vaidavas – Vējavas iela
Dzirciema iela – Jūrmalas gatve – Kandavas iela
Gaisa tilts
Ganību dambis – Tvaika – Tilta – Duntes iela
K.Ulmaņa gatve – Lielirbes iela
Pērnavas – A.Deglava – Valmieras iela
Slāvu aplis – Maskavas – Krasta iela
Tilta iela – Viestura prospekts – Meža prospekts

3. attēls. Rīgas transporta pārslogotākie krustojumi
Figure 3. The Overloaded Junctions in Riga

Daugavas labajā krastā, transportam šķērsojot rūpnieciskās apbūves teritorijas un
dzelzceļa loku, automašīnas nonāk šaurākās centra ielās. Tas izraisa neizbēgamus sastrēgumus.
Īpaši kritisks posms ir Gaisa tilts, kas nespēj “uzņemt” no Vidzemes ienākošo satiksmi.
Rīgas ielu infrastruktūra ārpus centra ir plašāka. Tomēr svarīga problēma ir savstarpēji
nesaistīts lielāko ielu tīkls. Tas izraisa apgrūtinājumus autotransporta plūsmu nonākšanai no
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dzīvojamiem rajoniem uz darījumu teritorijām. Kaut arī galveno ielu platums ir atbilstošs
mūsdienu transporta kustībai, vairāki krustojumi nespēj optimāli “apkalpot” pilsētas satiksmi.
Šajā sakarā kritiskākie ir 3. attēlā norādītie satiksmes “mezgli”.
Īpaši lielas satiksmes aiztures katru dienu notiek uz Gaisa un Slāvu tiltiem. Gaisa tilts ir
uzbūvēts 1906. gadā, un tā kapacitāte vairs neatbilst šodienas transporta plūsmām. Transporta
intensitāte tur rīta maksimuma stundā sasniedz 2 tūkst. automašīnas, kas ir rada šī satiksmes
pārvada pārslodzi un regulārus automašīnu sastrēgumus. Tā rezultātā transports “ir novirzījies”
uz Lielvārdes – G.Astras – Dārzciema ielu, kur, pārbraucot Slāvu tiltu, ir iespējams nokļūt
Krasta vai Maskavas ielā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir pārslogots Slāvu – Krasta –
Maskavas ielas krustojums. To šķērso ne tikai pilsētas transports no tādiem blīvi apdzīvotiem
Rīgas rajoniem kā Pļavnieki (52 tūkst. iedzīvotāji), Dārzciems (22 tūkst. iedzīvotāji) un
Ķengarags (62 tūkst. iedzīvotāji), bet arī Pierīgas satiksme. Rīta maksimuma stundā Slāvu tiltu
šķērso līdz 2 tūkst. automašīnas, kam krustojoties ar Maskavas ielas transportu (centra virzienā
~3 tūkst. automašīnas), regulāri rodas sastrēgumi.
Sabiedriskais transports
Ievērojot līdzšinējo Rīgas telpisko struktūru, pilsētas sabiedriskā transporta tīklā kopumā
dominē radiālas orientācijas līnijas starp centru un dzīvojamiem rajoniem, nodrošinot labu
saikni starp priekšpilsētām un centru. Pasažieru pārvadājumiem lielā mērā tiek izmantoti
trolejbusi un tramvaji. Trolejbusi nodrošina satiksmi ar centru un lielākajiem Rīgas
dzīvojamiem rajoniem, apkalpojot lielas pasažieru plūsmas (Ķengarags, Pļavnieki, Purvciems,
Ziepniekkalns u.c.). Tramvaji pārvadā pasažierus galvenokārt starp centru un, tā saucamajiem,
“vecajiem” Rīgas rajoniem – Sarkandaugavu, Iļģuciemu, Ķengaragu u.c. Savukārt autobusi
apkalpo galvenokārt attālos Rīgas rajonus ar mazākām pasažieru plūsmām (piemēram,
Daugavgrīva, Mārupe, Berģi). Līdz ar to sabiedriskā transporta tīkls nodrošina ar satiksmi visus
pilsētas dzīvojamos rajonus, ietverot arī Pierīgas apdzīvotās vietas.
Nozīmīgs sabiedriskā transporta veids ir dzelzceļš ar labi izveidotu infrastruktūru. Pašlaik
pasažieru dzelzceļa pārvadājumiem galvenā nozīme ir ātras satiksmes nodrošināšanā ar Rīgas
aglomerācijas apdzīvotajām vietām (Jelgava, Ogre, Salaspils u.c.), kā arī rekreācijas un
vasasrnīcu teritorijām (Jūrmala, Carnikava, Ķemeri, Saulkrasti u.c.). Dzelzceļa tīkls 60 km
garumā šķērso blīvi apdzīvotus Rīgas mikrorajonus (Imanta, Ķengarags, Vecmīlgrāvis, Zolitūde
u.c.). Tāpēc ar vilcieniem tiek pārvadāti pasažieri arī Rīgas pilsētas iekšienē.
Tomēr Rīgas pilsētas sabiedriskā transportam ir vairāki trūkumi [Rīgas 2000]:
• Vēsturiski izveidojusies konkurence starp Rīgas sabiedrisko autotransportu,
elektrotransportu un dzelzceļu kavē šo transporta veidu savstarpēju koordināciju un integrāciju
pilsētas transporta sistēmā, traucējot sabiedriskā transporta pilnvērtīgu attīstību kopumā.
• Pēdējā laikā ir ieviesti arī privāto pārvadātāju pakalpojumi. Tomēr nekoordinēta to
maršrutu un galapunktu shēmas ieviešana nav būtiski uzlabojusi sabiedriskā transporta
funkcionalitāti. To apliecina tas, ka ir notikusi pasažieru pārvadājumu intensitātes palielināšanās
centrā, bet diametrālajos maršrutos nav nodrošināti vajadzīgie pārvadājumu apjomi. Braucienus
starp teritorijām ārpus centra pārsvarā ir iespējams veikt, lietojot dažādus transporta maršrutus.
• Pārsēšanās organizācija ir nepilnīga, jo Rīgā:
o
nav saskaņoti kustības grafiki,
o
nav integrēta apmaksas sistēma starp dažādiem transporta veidiem,
o
nav elastīga apmaksas sistēma attiecībā uz braucienu ilgumu (tarifu sistēmas
veiksmīgi funkcionē vairākās pasaules pilsētās, piemēram, Briselē un Stokholmā, kur ar vienu
biļeti ir iespējams braukt vienu stundu, lietojot dažādus transporta veidus.
• Dzelzceļa transporta savrupa organizācija bez funkcionālas saskaņotības ar Rīgas
pilsētas sabiedrisko transportu. Latvijā nav noteikta pasažieru dzelzceļa funkcionālā loma
sabiedriskā transporta sistēmā. Nefunkcionē dzelzceļa transporta finansēšanas modelis, kā
rezultātā pēdējos gados ir ļoti būtiski samazinājies dzelzceļa pasažieru pārvadājumu apjoms.
Diemžēl arī tuvākajā nākotnē nav paredzama dzelzceļa attīstība. Tas galvenokārt ietekmē to
cilvēku mobilitāti, kas dzīvo aglomerācijas satelītpilsētās un kuru ikdienas aktivitātes ir saistītas
ar Rīgu.
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Šo faktoru dēļ sabiedriskā transporta lietošana nenodrošina mūsdienu pilsētniekiem
nepieciešamo mobilitāti. Tas traucē sabiedriskajam transportam būt izdevīgākajam ikdienas
pārvietošanās veidam, mazinot šo pārvadājumu “pievilcību” un konkurētspēju.
Pilsētas satiksmes iespējamā attīstība
Transporta situācijai ir tendence pasliktināties. Saskaņā ar Rīgas Transporta Modeļa
rezultātiem [Daugava 2000], līdz 2030. gadam vieglā transporta satiksme palielināsies par 50%,
bet smagā autotransporta – par 100%. Līdz ar to, neuzlabojot transporta infrastruktūras
kapacitāti, ir paredzama transporta kustības problēmu vēl lielāka “saasināšanās”. Tas būs īpaši
jūtams iepriekš norādītajos kritiskajos krustojumos (3. attēls).
Modelējot transporta kustību, līdz 2030. gadam vidējais braucienu ilgums palielināsies
par 19%, kas nozīmē mobilitātes kvalitātes samazināšanos. Rīgas galvenajos satiksmes posmos
– Daugavas tiltos vēl vairāk palielināsies satiksmes intensitāte, negatīvi ietekmējot centra
pārslogoto infrastruktūru. Visvairāk – par 80%, satiksme pieaugs uz Salu tilta, kas var radīt
praktiski neizbraucamu Lāčplēša ielu. Vanšu un Akmens tiltos transporta intensitāte pieaugs
attiecīgi par 22 un 31%. Kopumā jau 2015. gadā Daugavu šķērsojošā dienas satiksme būs
palielinājusies vairāk kā par 30 tūkst. transporta līdzekļu [Daugava 2000].
Transporta struktūras uzlabošana
Transporta modelēšanas rezultāti rāda to, ka situāciju var uzlabot, palielinot ielu tīkla
caurlaides spēju, kā arī veicot tādus pasākumus, kas ietekmē satiksmes kvalitāti.
Rīgā prioritāra ir satiksmes uzlabošana centrā. Tā kā pilsētas transporta struktūra ir
saistīta ar centru, tad tas arī skar transportu ārpus centra. Līdz ar to, atrisinot centra satiksmes
problēmas, kopumā uzlabosies cilvēku mobilitāte Rīgas un piepilsētas teritorijā.
Attīstot mūsdienu Rīgas transporta sistēmu, ir jāizvairās no iepriekš pieļautām satiksmes
plānošanas kļūdām. Vēsturiski Rīgā bieži tika realizēti tikai atsevišķi projekti, nevis uzlabota
visa transporta sistēma kopumā. Uzbūvējot Dzelzs tiltu 1872.g. un Vanšu tiltu 1981.g., bet
neplānojot citu infrastruktūras posmu uzlabošanu, galvenās problēmas netika atrisinātas
[Vircavs 1999]. Ievērojot Rīgas satiksmes īpatnības, īpaša uzmanība ir jāpievērš ne tikai
Daugavas šķērsošanai, bet arī ielu infrastruktūrai, autostāvvietu problemātikai, kā arī lielākai
sabiedriskā transporta attīstībai (4. attēls).
Centra apvedceļš (Austrumu lielceļš). Ostas un darījumu iestāžu teritorijas galvenokārt
atrodas pilsētas iekšienē. Lai šajās teritorijās atslogotu transporta kustību, ir nepieciešams
veicināt tranzīta satiksmi ārpus pilsētas centra. Šajā sakarā būtiska nozīme ir pēc Latvijas
neatkarības atjaunošanas pirmajam uzbūvētajam infrastruktūras projektam – “Austrumu
lielceļam”. Visu šī apvedceļa posmu savienošana un integrācija ielu, it seviški, ostas pievadu
infrastruktūras tīklā, samazinās tranzīta transportu caur centru. “Austrumu lielceļš” piesaistīs
transportu no Kundziņsalas, Sarkandaugavas, Rīnūžiem un citām Daugavas labā krasta
darījumu iestāžu teritorijām.
Modelējot Rīgas Rīgas transporta situāciju 2015. gadam, ir redzams, ka Rīgas ielās
turpinās pieaugt automašīnu skaits. “Austrumu lielceļa” atslodze nekompensēs to transporta
pieaugumu, ko “piesaistīs” Daugavas tilti. Uz Daugavas tiltiem vedošo ielu tīkls var nespēt
uzņemt tik lielas plūsmas, jo, saskaņā ar EMME/2 modelēšanas rezultātiem, uz centru rīta
maksimuma stundā gan pa Akmens, gan Vanšu tiltu brauks 3 – 3,5 tūkst. automašīnas, bet Salu
tilta transporta plūsmu lielums iespējams, ka var sasniegt pat 5 – 7 tūkst. automašīnas.
Satiksmes intensitāte ievērojami palielināsies centra ielās, bieži sasniedzot kritisko
līmeni. Tā, piemēram, rīta maksimuma stundā transporta plūsmas 11.novembra krastmalā vidēji
būs 2 – 3 tūkst. automašīnas, pie 13.janvāra ielas sasniedzot pat 4 tūkst. Savukārt Satekles,
Merķeļa ielās transports sasniegs vidēji 1,5 tūkst. automašīnas maksimuma stundā. Tādējādi
iespējams, ka pilsētas centrālā daļā regulāri būs neiespējama ātra satiksme.
Rīgā ir nepieciešami papildus risinājumi situācijas maksimālai uzlabošanai. Analizējot
nākotnes transporta situācijas modeļus, parādās nepieciešamība pēc jauna Daugavas
šķērsojuma, kas “Austrumu lielceļu” savienos ar Pārdaugavas ielu tīklu. Iespēju Rīgas
transporta tīklā iesaistīt Rīgas HES dambi kā ceturto tiltu, novirzot kravu transporta plūsmas,
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par neperspektīvu uzrāda EMME/2 modelētie rezultāti. Maksimuma stundās satiksme tur
nepārsniedz 200 automašīnas.

4. attēls. Rīgas perspektīvā attīstība (Avots: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta dati)
Figure 4. The Pattern of Riga Development (Source: Riga City Development)
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Jauni Daugavas šķērsojumi. Liela uzmanība ir pievērsta jauna Daugavas šķērsojuma
problēmas atrisināšanai un nepietiekamo automašīnu novietošanas vietu problēmas atrisināšanai
pilsētas centrā. Izmantojot Rīgas transporta EMME/2 modeli, ir veikti pilsētas transporta
priekšizpētes darbi. Veiktajos pētījumos ir atzīts, ka pilsētas satiksmei lielāku efektu dos
Ziemeļu tunelis Bukultu ielas – Spilves koridorā [Jaunā 1998].
Ziemeļu tunelis galvenokārt atslogos Daugavas tiltu, kā arī centra satiksmi, kur tas
visvairāk ir nepieciešams. Tunelis rīta maksimuma stundā no Pārdaugavas piesaistīs 3,5 – 4
tūkst. automašīnas, atslogojot Vanšu, Akmens tiltus par 700, bet Salu tiltu – par 1,5 tūkst.
transporta līdzekļiem. Papildus tam, būs optimizēta kravas transporta kustība, it sevišķi no ostas
teritorijām.
Ziemeļu tilta vai tuneļa būvniecība veicinās komerciālo attīstību pilsētas ziemeļu
priekšpilsētu rūpnieciskajās un darījumu teritorijās. Tomēr komerciālo centru attīstība pilsētas
Dienvidu priekšpilsētās, piemēram, gar Krasta un Maskavas ielām rāda, ka arī šajā virzienā jau
pakāpeniski notiek pilsētas ekonomiskā decentralizācija. Ievērojot šādas Rīgas attīstības
telpiskās tendences, ir secināms, ka Rīgai būs nepieciešams arī tilts pilsētas dienvidu daļā, kaut
arī saskaņā ar Rīgas Transporta Modeļa rezultātiem, lielāks efekts tiek prognozēts Ziemeļu
tiltam vai tunelim. Potenciālas attīstības teritorijas ir pie starptautiskās lidostas, Līvciemā,
Ziepniekkalnā un Rīgas rajona pagastos pilsētas dienvidos (piemēram, Mārupes un Ķekavas).
Tāpēc Dienvidu tilts Slāvu – J.Čakstes ielu asī ir uzskatāms par galveno Rīgas transporta
infrastruktūras attīstības projektu tālākā nākotnē [Dienvidu 1997]. Šim tiltam ir paredzēta
moderna pieslēgumu infrastruktūra, kur būtiskākie ir ātrgaitas ceļš (“Dienvidu lielceļš”) uz
starptautisko lidostu un Rīgas apvedceļu.
Pēc Dienvidu tilta uzcelšanas palielināsies satiksme tajās ielās, kas ved uz Slāvu apli, bet
vienlaicīgi atslogojot Krasta, Maskavas, Slāvu ielu krustojumu. Tādējādi varētu tikt atrisināta
tās no dienvidiem Rīgā ienākošās satiksmes integrācijas problēmas, ko dod Rīgas aglomerācijas
apdzīvotās vietas (Jelgava, Ogre, Salaspils, Olaine u.c.).
Papildus šiem aktuālākajiem Rīgas transporta projektiem, ir analizētas citu Daugavas
šķērsojumu būvniecības iespējas – 2. Pasaules kara laikā nopostītā Zemgales tilta atjaunošana
pretim 13.janvāra ielai un Piejūras tilta būvniecība, kurš savienotu pilsētas ziemeļu rajonus
[Rīgas 1995]. Modelējot Rīgas nākotnes transporta situāciju 2015. gadā, secināts, ka to
būvniecības iespējamā ietekme uz pilsētas transporta plūsmu izkārtojumu un intensitāti
noslogotajos posmos ir nenozīmīga.
Zemgales tiltam maksimuma stundas satiksme vienā virzienā varētu sasniegt pat 3,5
tūkst. automašīnas, galvenokārt atslogojot Akmens (par 1 tūkst.) un Salu tiltus (par 1,5 tūkst.
transporta līdzekļiem). Tomēr satiksmes blīvumu pilsētas centrā tas nemazinās, bet rajonā ap
13.janvāra ielu tas pat palielināsies. Zemgales tiltam nozīmīga loma varētu būt tikai sabiedriskā
transporta optimizācijas kontekstā, racionalizējot autobusu un tramvaju plūsmas pār Daugavu.
Piejūras tilta nozīme pārsvarā ir saistīta ar kravas transportu no ostas, taču maksimuma
stundu transporta plūsmas vienā virzienā pat nepārsniedz 1 tūkst. transporta līdzekļus. Tāpat arī
šī tilta iespējamās funkcijas sakrīt ar Ziemeļu šķersojumu. Līdz ar to šī tilta būvniecība pašlaik
nav nepieciešama.
Sabiedriskā transporta attīstība. Kaut arī jauna Daugavas šķērsojuma nozīme Rīgas
satiksmē ir būtiska, tomēr maksimāla efekta panākšanai Rīgā ir jāveicina arī sabiedriskā
transporta lielāka loma iedzīvotaju kustībā. Rīgā ir svarīgi panākt, lai sabiedriskā transporta
pasažieru mobilitātes kvalitāte būtu lielāka, nekā braucot ar privāto transportu. Tas nozīmē, ka ir
jāpievērš īpaša uzmanība, uzlabojot sabiedriskā transporta organizāciju atbilstoši rīdzinieku
nepieciešamībai, kā arī to labāk integrējot pilsētas transporta sistēmā.
Šajā ziņā būtiska nozīme ir automašīnu novietņu infrastruktūras pareizai izvietotošanai
īpaši to būvniecībai ārpus pilsētas centra un sasaistei ar “Park & Ride” sabiedriskā transporta
sistēmu.
“Park & Ride” idejas pamatā ir pilnvērtīga sabiedriskā transporta izmantošana. Tas
nozīmē satiksmes struktūras reorganizāciju, attīstot transporta un komerciālas infrastruktūras
“mezglus” (autonovietnes, ātrgaitas sabiedriskā transporta termināli ar komerciālajiem centriem
un pārējo pakalpojumu infrastruktūru) Rīgas priekšpilsētās. Pilsētu perifērijā vai ārpus blīvas
satiksmes zonas izveidotos automašīnu novietošanas terminālus ar galvenajiem centriem
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savieno ātrgaitas sliežu sabiedriskā transporta līnijas. Pasažieru pārvadājumu nodrošināšana,
integrējot ātrgaitas tramvaju un pasažieru dzelzceļu ļauj sasniegt augstu mobilitātes kvalitāti. To
arī rāda vairāku pasaules pilsētu, piemēram, Brēmenes, Stokholmas, Toronto pieredze. Bez tam
“Park & Ride” stāvvietās transporta novietošanas tarifi ir mazāki (vai arī ir bezmaksas) nekā
centrā. Tā tiek veicināta transporta līdzekļu novietošana nomalēs un sabiedriskā transporta
izmantošana, jo, izmantojot ātrgaitas sabiedrisko transportu, centrā var nokļūt ātrāk nekā ar
vieglo automašīnu.
“Park & Ride” ļaus atslogot centru no pieaugošā automašīnu skaita, palielinot pasažieru
pārvadājumu efektivitāti un īpatsvaru rīdzinieku ikdienas kustībā. Tādējādi tiks veicināta Rīgas
pilsētas sabiedriskā transporta attīstība. Ieviešot “Park & Ride” organizāciju Rīgā, liela nozīme
būs tramvajam, kas, saskaņā ar “Rīgas Attīstības Plānu 1995 – 2005”, būs dominējošais
sabiedriskā transpota veids nākotnē.

1. Viestura prospektā (pie Sarkandaugavas pārbrauktuves)
2. Brīvības ielā (pie VEF Kultūras pils vai pie Teikas laukuma)
3. Maskavas ielā (pie “Doles” universālveikala)
4. Mūkusalas ielā (pie K.Ulmaņa gatves)
5. K.Ulmaņa gatvē (pie Lielirbes ielas)
5. attēls.
Figure 5.

Rīgā ienākošā transporta shēma (rīta maksimuma stunda)
The Incoming Transport Scheme (mornining peak hour)

“Park & Ride” satiksmes organizāciju vislabāk ir orientēt uz tiem braucējiem, kas katru
dienu pilsētā iebrauc no Rīgas aglomerācijas apdzīvotajām vietām, jo šī ārpilsētas
svārstmigrācija būtiski ietekmē Rīgas transporta izkārtojumu. 1999. gadā vidēji dienā Rīgā
iebrauca 56 tūkst. automašīnas, kas ir par 16 tūkst. automašīnām vairāk nekā dienas laikā
ienākošā satiksme 1996. gadā2 [Vircavs 2000].
Ievērojot EMME/2 programmā modelēto transporta plūsmu shēmu, ir iesakāmas 5. attēlā
norādītās “Park & Ride” automašīnu novietņu terminālu aptuvenās atrašanās vietas, kur
vienlaicīgi ir potenciālas iespējas attīstīt funkcionālus pilsētas apakšcentrus .
2

Latvijas Autoceļu Direkcijas dati
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Liela nozīme var būt arī elektriskajam dzelzceļam, kura infrastruktūra Rīgā ir labi
izveidota, lai uz tās bāzētu cilvēku ikdienas kustību. Tomēr, ievērojot dzelzceļa attīstības
tendences Latvijā, tā galvenā nozīme būs kā “Park & Ride” alternatīva, nodrošinot ikdienas
svārstmigrācijas kustību no Rīgas aglomerācijas apdzīvotajām vietām. Pārsēšanās no
privātajiem transporta līdzekļiem uz elektrovilcieniem var būt kā sekundārs risinājums, pārsvarā
gadījumos, ja ir jāveic lielāki attālumi.
Līdz šim “Park & Ride” risinājums Rīgā nav izmantots. Šajā sakarā būtiska loma ir
sabiedrības psiholoģiskai sagatavošanai. Cilvēkiem ir vajadzīga jauna izpratne par satiksmi un
mobilitāti, jāmaina uzskati, kuros dominē jaunais dzīves stils visur piebraukt ar personīgo auto,
piemēram, “no mājas līdz darba vietas slieksnim”. Protams, tas ir saistīts ar sabiedriskā
transporta organizācijas trūkumiem, bet kamēr valdīs uzskats, ka cilvēks pietiekami mobils var
būt tikai personiskajā transportā, neievērojot citus faktorus, tad tas traucēs izveidot efektīvu
satiksmes sistēmu. Šajā sakarā vērā ņemams risinājums ir informatīvie pasākumi masu saziņas
līdzekļos, izskaidrojot optimālas pārvietošanās veidus un priekšnosacījumus, kā arī
popularizējot iespējamos ieguvumus uz pilsētas attīstību.
Nobeigums
Vēsturisko faktoru ietekmē Rīgas ielu tīkla plānojums un caurlaides spēja neatbilst
mūsdienu intensīvajai satiksmei. Tāpēc transporta plānošanai ir ļoti svarīga vieta turpmākajā
pilsētas attīstībā. Šajā sakarā nozīmīgs instruments ir datorizētais EMME/2 Rīgas Transporta
Modelis, kas ir izstrādāts Rīgas domē, sadarbojoties ar zviedru un dāņu konsultantiem.
Transporta modelis tiek izmantots Rīgas attīstības pētījumos kopš 1998. gada, tai skaitā
izanalizējot, konkrētu projektu nepieciešamību pilsētas satiksmes uzlabošanas kontekstā.
Transporta Modelis ataino esošo pilsētas transporta situāciju, ļaujot modelēt un izvērtēt
optimālāko Rīgas nākotnes attīstības scenāriju.
Rīgas transporta modelim ir lielas potenciālas iespējas pilsētas attīstības plānošanā, kā arī
iedzīvotāju mobilitātes pētījumos. Rīgas pilsētā datorizētais modelis tiks regulāri atjaunots,
iekļaujot arī sabiedrisko transportu un paplašinot mainīgo lielumu datu bāzi, kas ļaus veikt
pilnīgāku mobilitātes analīzi.
Izmantojot Transporta Modeli, ir konstatējamas galvenās Rīgas satiksmes problēmas:
pārlieku lielā satiksme centrā un ar to saistītā Daugavas šķērsošanas neefektīvā organizācija.
Apzināti tie pārslogotākie transporta posmi un krustojumi, kas bremzē satiksmes plūsmu,
samazinot cilvēku mobilitātes kvalitāti. Kaut arī salīdzinoši intensīva satiksme notiek arī citur
pilsētā, visvairāk pārslogoti ir krustojumi centrā un uz turieni vedošās ielas, ko nosaka
urbanizācijas gaitā veidojusies pilsētas funkcionālā struktūra. To pastiprina tas, ka Rīgas
galvenās ielas nav savienotas kopējā tīklā un centra “apvedceļu” trūkums.
Tā kā Rīgas transporta plūsmas galvenokārt ir radiāli orientētas vecpilsētas virzienā, tad
cilvēku mobilitāti uz centru galvenokārt kavē satiksmes sastrēgumi. Kaut arī satiksmes
sastrēgumi centrā vai uz centru vedošajās ielās bieži aizkavē sabiedriskā transporta kustību,
tomēr tas visvairāk skar privāto transportu. Situācija ir savādāka, kad cilvēkiem ir jānokļūst
nevis centrā, bet citur Rīgā. Tad daudz lielāka mobilitātes kvalitāte ir privātā transporta
braucējiem, jo sabiedriskā transporta shēma, savienojot dažādus Rīgas mikrorajonus ir nepilnīgi
izveidota. Satiksme starp vairākiem rajoniem ir iespējama tikai caur centru. Līdz ar to mobilitāti
negatīvi ietekmē transporta veidu nesaskaņota funkcionēšana, kam šajā gadījumā ir liela
nozīme.
Kopumā var secināt, ka iedzīvotāju mobilitātes kvalitāte Rīgas pilsētas teritorijā ir
uzskatāma par nepietiekamu. Ar satiksmi nav apmierināti gan privātā transporta autobraucēji,
gan sabiedriskā transporta lietotāji.
Ievērojot to, ka mobilitāte ir saistīta ar telpu, kuras raksturlielumi to ietekmē, tad lai
novērstu mobilitātes kvalitātes samazināšanos, ir jāpilnveido transporta infrastruktūra un
kustības organizācija. Bez tam ir jāveicina funkcionālo centru attīstība Rīgas priekšpilsētās.
Nozīmīgākie infrastruktūras projekti ir “Austrumu lielceļa” un Daugavas šķērsojumu
būvniecība, ko ir nepieciešams īstenot kompleksi. Ievērojot ekonomiskās attīstības tendences un
automobilizācijas attīstību, pilsētas attīstības interesēs ir veicināt centra teritoriālo
decentralizāciju. Decentralizācija pakāpeniski jau notiek, tomēr tās ātrums ir atkarīgs no
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transporta infrastruktūras, jo attīstīta satiksme ir būtisks teritorijas izaugsmes priekšnoteikums.
Tomēr ir jāsecina, ka sabiedriskā transporta shēma nav tam atbilstoša, jaunajās attīstības zonās
veicinot privātā transporta izmantošanas lielāku lietderību. Vienlaikus nepielāgojot sabiedriskā
transporta organizāciju pilsētas telpiskās attīstības tendencēm, satiksmes problēmas un
pārslogotas ielas var saglabāties, pat īstenojot jaunus transporta infrastruktūras projektus.
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Summary
The living area of modern people has changed; nowadays it is much larger than ever
before. This is why mobility plays such an important role in the urban areas and is affected by
the development of transport. During the past century as the result of industrialization and
urbanization the transportation economy has also become much more significant for the cities
around the world. Riga is not an exception. Transport provides communication between both
different districts within the city and with other regions, making it possible for the city to
function as a unit and to establish ties with other cities, towns and populated areas.
The research of transport and appropriate planning are key factors that can contribute to
the improvement of the mobility of people in the urban territories; therefore, this paper attempts
to analyse Riga’s transportation system as well as to assess future development scenarios. A
computer-based transportation model is used for this since 1997; it uses the EMME/2 software
and is powered by Riga City Council City Development Department. It has been updated in
2000 with particular emphases on the Daugava River crossings.
According to the results of Riga Transportation Model, crossings over the Daugava and
the dense traffic in the city core were determined to be the noteworthy features of the Riga
transportation system. Congestion often occurs in Riga, especially in the city core. It is apparent
that the Riga transport infrastructure is not ready for intensive automobilization, which is one of
the key infrastructure-related features for Latvia and especially Riga in the last years.
The overloaded junctions where the traffic quality has degraded have been observed. It is
noted that these junctions are mainly located in the city core and streets leading towards
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downtown. This problem is accelerated due to the lack of a unified system of streets and a
Central Business District (CBD) bypass. The problem is to join Riga suburbs without crossing
the city centre, while the bus, trolleybus and tram traffic to the CBD is kept satisfactory.
To sum up, because the traffic in Riga dissatisfies both drivers of private cars and
commuters, one can infer that quality in mobility is lacking.
Because mobility is connected with spatial features, its improvement will result from
improving both the traffic infrastructure and the economic development of suburbs outside the
city centre. The findings of the Riga Transportation Model have shown that complex major
infrastructure projects such as the CBD bypass called the “Eastern Expressway” and the
Daugava crossings have to be implemented. The North Crossing and the Southern Bridge are
marked as issues that will have the most significant impact on Riga traffic system as well as
economic growth.
Furthermore, the decentralization of the city of Riga that is already occurring is a fact of a
great importance in order to diminish the role of the historical centre in the city economy. In
addition, the main effect of this ongoing process depends on the quality of the transportation
system, especially in the provision of public transport facilities in new development zones.
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Vides vēsture skolas novadpētnieciskā darba sakarā
The Environmental History in Context of the Local Studies at the School
Mirdza Zommere
Ievads
Mūsdienu skolai skolēni jāiemāca mācīties un patstāvīgi sameklēt vajadzīgo informāciju.
Savukārt skolēni nevar aprobežoties ar datu un faktu iegaumēšanu. Viņiem jāmācās tos izmantot
un likt lietā jaunās, netradicionālās situācijās, veikt analīzi un sintēzi, operējot ar visu savu
zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu, kā arī rast kontaktu ar cilvēkiem gan individuālā sarunā,
gan uzstājoties un aizstāvot savus uzskatus lielākā auditorijā.
Tālab skolās arvien svarīgāku vietu ieņem skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi. Šogad
Rīgā notika jau 25. gadskārtējā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Tajā bija
iespējams noklausīties ziņojumus par pētījumiem 19 dažādās jomās, sākot ar astronomiju un
beidzot ar sociālajām un zemes zinātnēm. Divdesmit piecu gadu garumā jaunie pētnieki savu
skolotāju vadībā visai aktīvi ir strādājuši Cēsu, Valmieras, Liepājas un Tukuma rajonā.
Vecpiebalgas lauku reģionālā ģimnāzija pazīstama kā skola, kura izsenis apzinās un tur godā
sava novada vēstures un kultūras vērtības. Novadpētniecība te vienmēr ir bijusi svarīga darba
sastāvdaļa. Ir izveidota vērā ņemama skolas un novada vēstures ekspozīcija, daudz vērtīgu
materiālu vēl glabājas fondos, jo nepieciešamas plašākas telpas, lai tos varētu izlikt apskatei, ne
tikai izmantot atsevišķām izstādēm. Mazāk pētījumu ir bijis novada ģeogrāfijā, tie galvenokārt
aprobežojušies ar atsevišķām kampaņām, piemēram, mazo upju izpēti 1980.gadu beigās un
pārgājieniem, lai sagatavotos kārtējiem tūrisma salidojumiem.
Tomēr skolā vienmēr esam uzskatījuši, ka ģeogrāfijas mācīšanai jābalstās uz savas
mājvietas un sava novada iepazīšanu un ģeogrāfisko procesu izpratni tepat uz vietas. Tas ir īpaši
svarīgi, ievadot skolēnus ar vides attīstību, aizsardzību un apsaimniekošanu saistītu praktisku un
teorētisku jautājumu apguvē un risināšanā.
1996.gadā mūsu skolas skolotājiem bija iespējams piedalīties starptautiskos vides
vēstures kursos Visbijā, Zviedrijā. Tie bija ļoti rosinoši dziļākai cilvēka un dabas mijiedarbības
izpratnei un sava novada pētījumu izvēršanai, aplūkojot pētījamos procesus attīstībā un
cenšoties atrast izmaiņu cēloņus [Zommere 2000].
No 1996. gada sākām plašāk iesaistīties arī valsts mērogā rīkotajās skolēnu pētnieciskajās
aktivitātēs. Mūsu skolas audzēkņu darbi dabas vides un cilvēka saimnieciskās darbības izpētē ir
bijuši saistīti ar Piebalgas novadu, galvenokārt ar savu pagastu, un šajā rakstā esmu mēģinājusi
apkopot iegūto pieredzi.
Ieskats literatūrā
Novadpētniecību par svarīgu izglītības sastāvdaļu atzinuši jau latviskās izglītības
celmlauži. Atmodas laikmeta sākumā iznāca Ata Kronvalda grāmata “Dzimtenes mācība”
[Kronwald 1867], kas tulkota un izdota latviešu valodā 1922. gadā. Tās autors uzsvēra, ka
dzimtenes mācībai jākalpo par ģeogrāfiskās izpratnes pamatu, skolotājiem jāpieradina audzēkņi
pie tādas zināšanu iegūšanas metodes, kas padara apkārtnes novērošanu par ieradumu un ļauj
katrā jaunā vietā justies kā mājās. Tas ir sevišķi svarīgi, kad skolēns ar skolotāja doto pieredzi,
mācības grāmatu un karti atstāj šauro dzimtenes telpu.
Vecpiebalgas novada izpētē daudz darījuši skolotāji un rakstnieki brāļi Kaudzītes. Mēs
savos pētījumos materiālus salīdzināšanai bieži vien smēlāmies no Matīsa Kaudzītes pētījuma
“Vecpiebalga”, kurš iznācis ap 1926.gadu. Grāmatai izdošanas gads nav minēts, to noteicām
pēc pēdējo darbā minēto faktu datējuma.
Latvijas brīvvalsts laikā novadpētniecības uzplaukumu veicināja skolotāja Jāņa Grestes
aizrautīgais darbs. Viņš mudināja skolotājus pūlēties “piepotēt bērniem pētīšanas kāri”, bet
tādus skolotājus kā Lancmanis, Valteris un Štokmanis uzskatīja arī par ievērojamiem
pētniekiem dažādās nozarēs [Greste 1990]. Uzsvērdams, ka starp bērna un mācīta vīra
pētījumiem ir tikai kvalitatīva starpība – “pirmais pēta vienu kvadrātpēdu, otrais
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kvadrātkilometru”, – Jānis Greste aicināja skolēnus līdzdarboties mūsu zemes pētniecībā, un
rakstīja, ka zinātniska pētīšana gan ir speciālistu darbs, tomēr daudzos gadījumos skolēni kā
ziņu vācēji ir izdarījuši vērtīgus pakalpojumus zinātnei, sevišķi tajos gadījumos, kad viņi
strādājuši nopietni un atzīmējuši novēroto [Greste 1939].

1. attēls. Pētījuma vieta.
Figure 1. The study area.

Pašlaik Latvijā novadpētniecības darbu īpaši popularizē Daugavpils pedagoģiskā
universitāte. Ir iznākušas vairākas grāmatas, veltītas šai tēmai pedagoģijā [Jansons un Salīte
1995]. Katru gadu te notiek Latgales un Augšzemes skolēnu zinātniskie lasījumi, veltīti savu
novadu dabas un kultūrvēstures izpētei. Vecpiebalgas ģimnāzijas audzēkņiem ir bijis tas gods
būt uzaicinātiem piedalīties lasījumos nevis kā novadniekiem, bet kā skolai, kas šādus pētījumus
regulāri veic.
Ļoti aktuāls ir Maikla Bredforda raksts “Ģeogrāfija: Lepnums par vietu” [Bradford 2000].
Tā autors ir Skolu ģeogrāfijas katedras vadītājs Mančestras universitātē, un šis raksts ir uzruna,
ko viņš kā vietējās Ģeogrāfijas biedrības prezidents teicis, atklājot tās ikgadējo konferenci
2000.gada aprīlī.
Profesors Bredfords vietas izjūtu raksturo kā veselu sajūtu kopumu. Vieta asociējas ar
iedomāto un atmiņā saglabāto tēlu, atšķirībām, emocijām, pārdzīvotām netaisnībām,
nevienlīdzību, protestu, iedvesmu, cilvēku ārējo izskatu, jautriem atgadījumiem, valodu, dabas
skatiem, skaņām, fiziskām sajūtām, smaržām. Atmiņas par vietu var izsaukt jebkura no šīm
sajūtām, gluži cilvēciska vietas uztvere var mijiedarboties ar politiski ekonomiskiem
apsvērumiem. Autors uzsver, ka viņa vistuvākā apkārtne un cilvēki ap viņu bērnībā ir
ietekmējuši viņu izvēlēties ģeogrāfiju kā tālākā darba sfēru un būtiski noteikuši arī viņa
domāšanas virzību.
Mūsdienās arvien jaunāki un jaunāki cilvēki tiek piespiesti rēķināties ar kapitālistisko
patērētāju ētiku, jo nauda ienāk viņu dzīvē un apziņā jau bērnībā – par visu ir jāmaksā, pat par
iespēju rotaļāties. Vietas apziņa un bērnībā un jaunībā iegūtā savas vides, tās ekonomisko,
sociālo un politisko norišu izpratne var aizkavēt šo globālo procesu, kas vedina rēķināties tikai
ar peļņu, ne ar cilvēku un ne ar dabu, ar vidi sev apkārt. Cilvēki, kurus ģeogrāfijas skolotāji
bērnībā būs rosinājuši iepazīt savu dzimto vietu, saglabās šo savas vides apziņu ne tikai, lai it kā
pārnestu savus priekšstatus par savai dzimtajai pusei derīgo un labvēlīgo saimniekošanu uz
vietu, ar kuru ir saistīta viņu vēlākā darba dzīve. Savas dzimtās puses pazīšana un lepnums par
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to var palīdzēt pašvaldībām izvēlēties pareizu saimniekošanas modeli un tai atbilstošu izglītības
politiku. Dzimtā vieta nedrīkst izzust ne no cilvēka biogrāfijas, ne arī no viņa sirds un prāta.
Runādams par bērnības iespaidu lielo lomu cilvēka personības izaugsmē, autors uzsver
arī nepieciešamību saglabāt ģeogrāfiju kā mācību priekšmeta skolu programmās. Ļoti būtiska ir
fiziskās ģeogrāfijas loma, jo bez tās zūd pamats tālākai bioģeogrāfijas un cilvēka ģeogrāfijas
apgūšanai. Mums jādomā par mijiedarbību starp vidi, ekonomiku, sociālajiem un politiskajiem
procesiem, starp pagātni, tagadni un nākotni, par iespējām mainīt un izvēlēties labāko attīstības
modeli, neizjaucot dabīgo līdzsvaru.
Vides vēstures izpratni un tās metožu pielietojumu esam mācījušies no Pēra Eliasona
publikācijām un lekcijām starptautiskos kursos Visbijā, Sanktpēterburgā un Norčēpingā. Vides
vēsture kā zinātne pēta attiecības starp dabu un cilvēku. Cilvēku darbība rada izmaiņas dabā.
Redzot šīs izmaiņas, sabiedrība veido savu turpmāko darbību. Būtiski ir veikt pētījumus par to,
kā dažādās kultūrās un dažādās sabiedrībās attieksme pret dabu ir ietekmējusi vidi.
Ekoloģiskās teorijas apskata cilvēka un dabas attiecības kā vienu sistēmu. Ja šajā sistēmā
zūd līdzsvars, tā beidz pastāvēt, kā, piemēram, maiju kultūra. Līdzsvaru sistēmā var izjaukt,
piemēram, pārapdzīvotība vai spiediens no ārpuses. Interesanti, ka pat Dānija ir tikusi analizēta
no šāda viedokļa.
Vides vēsture ir starpdisciplināra nozare. Cilvēka un dabas attiecību pētīšanai galvenokārt
tiek izmantotas dabas zinātnes. Bet slaveno Londonas miglu pētīšanai blakus ķīmiskajām
analīzēm kā vēsturiski izziņas avoti tika izmantoti daiļliteratūra un māksla.
Vides vēsture ir pielietojama zinātne, tā cenšas saprast, kas ir bijis nepareizs cilvēka un
dabas attiecībās. Šajos pētījumos cilvēks tiek aplūkots tādā veidā, ka zūd to vai citu darbību un
procesu anonimitāte un ir iespējams parādīt katra cilvēka atbildību par darbību vai bezdarbību
konkrētā situācijā.
Katrā vides vēstures pētījumā atklājas pretrunas. Visiem vienkārši saprotams piemērs ir
konflikts starp cilvēku tieksmi pēc maksimāli ērta transporta un augošo vides piesārņojumu.
Tomēr svarīgi ir katram ieraudzīt savas dzīves vērtības un to saskaņu vai nesaskaņu ar konkrēto
apkārtējo dabu kā vidi, kurā pašam jādzīvo [Eliasson 1999].
Pētījumu tēmu izvēle
Mācot savu mācību priekšmetu (ģeogrāfija, bioloģija, kultūrvēsture, vides zinības),
skolotājs bieži vien liek visiem skolēniem uzrakstīt pētījumus jeb referātus, kas sākotnēji balstās
uz literatūras savākšanu un apkopošanu par kādu noteiktu tematu vai izņemtās mācību vielas
daļu. Vēlāk kāds no veiksmīgākajiem darbiem tiek papildināts ar tā saucamo praktisko daļu,
piemēram, aptauju, novērojumiem vai tamlīdzīgi, un pārtop darbā, ko vismaz daļēji var nosaukt
par zinātnisku pētījumu. Tā darījām arī mēs. Temati bija atkarīgi no mācību programmas, tie
bieži vien bija stipri vispārīgi, ļoti plaši, un tāpēc bija gandrīz neiespējami tos labi izstrādāt.
Tomēr vēl tagad glabāju atsevišķus ļoti rūpīgi izdarītus darbus, kuru vērtība ir ne tik daudz
rezultāts, cik attieksme un ieguldītais darbs.
Pievēršoties skolēnu zinātniskajiem pētījumiem kā plānotam darbam, viens no
grūtākajiem posmiem bija skolēniem interesējošu tematu izvēle. Tā kā mūsu skolas galvenais
princips, mācot ģeogrāfiju, ir nodrošināt atgriezenisku saikni ar novadpētniecību, skolotāju
piedāvātie temati ir bijuši saistīti ar Piebalgas novadu. Esam izmēģinājuši divas atšķirīgas
pieejas pētāmās jomas vai objektu izvēlei.
Pirmajā variantā mācību gada sākumā piedāvājam tēmas, kas varētu būt aktuālas. Skolēni
iepazīstas ar tām un vai nu atrod starp tēmām sev interesantāko un piemērotāko, vai arī, gūstot
ierosmi no piedāvātā, paši nosauc savu jomu, kurā gribētu strādāt. Gan vienā gan otrā gadījumā
ar skolotāja – konsultanta palīdzību tiek precizēts, kādam mērķim pētījums varētu būt noderīgs:
skolēnu vides projektu olimpiādei, kas nu jau kļuvusi par ikgadēju mācību priekšmetu olimpiādi
valstī un pasaulē; kādam kopējam skolas projektam (mūsu gadījumā tas bieži ir bijis Baltijas
jūras projekts, kurā strādājam jau kopš 1993.gada) vai vienkārši kā darbs, ar kuru var piedalīties
rajona un valsts skolēnu zinātnisko darbu konferencēs un pārbaudīt savu varēšanu. Ir bijuši arī
skolēni, kuri nenosauc sava darba tematu, bet pasaka, piemēram, ka vēlas strādāt pie tēmas, kur
noteikti būtu lauka pētījumi tiešā dzīves vietas tuvumā. Tad esam centušies kopīgiem spēkiem
atrast piemērotu un lietderīgu pētījuma lauku un padarāmā darba apjomu.
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Otra pieeja pētāmo tēmu izvēlē radās, sākot sadarbību ar Latvijas Universitātes
Ģeogrāfijas fakultātes profesoru Ādolfu Kraukli un Leipcigas Reģionālās ģeogrāfijas institūta
zinātnieci Dr. Elki Knappi Vācijā 1997.gadā, kad vienojāmies par skolas iesaistīšanos
starptautiskā projektā, lai pētītu norises lauksaimniecībā, pārejot uz zemes privātīpašumu
postsociālisma valstīs Eiropā, tai skaitā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tēmas šajā jomā mums
noteica informācijas apjoms, ko vajadzēja savākt un apkopot. Būtiski mainījās atbildības
līmenis par darba rezultātu, radās nepieciešamība iekļauties noteiktos darba izpildes termiņos.
Kas tad ir skolēni, kuri iesaistās pētnieciskajā darbā?
Uzskatām, ka pētījumu kādā noteiktā jomā var veikt jebkurš skolēns, sākot jau no pirmās
klases. Tikai pētījuma objektam vai jomai ir jābūt izvēlētai piemēroti skolēna interesēm, spējām
un prasmēm. Pētnieciskais darbs jāvada. Skolas projektu nedēļas laikā katru mācību gadu visi
mūsu skolas skolēni izstrādā darbus, kas būtībā ir pētījumi par kādu noteiktu mūsu novada
dzīves sfēru. 2000.gada septembra projektu nedēļā visiem skolēnu pētījumiem bija viens
vienojošs nosaukums “Vecpiebalga un vecpiebaldzēni, 21.gadsimtā ieejot”. Pārsvarā tas ir
grupu, bieži vien pat visas klases, kopīgs darbs nepilnas nedēļas garumā, kas beidzas ar saistošu
atskaiti nedēļas noslēguma konferencē. Savākto datu un faktu apjoms ir iespaidīgs, katru gadu
atrodas darbi, kurus ir vērts turpināt.
Visa mācību gada laikā skolā strādā skolēnu zinātnisko pētījumu grupas savu skolotāju
vadībā. Tie ir gan skolēni, kas paši izteikuši vēlmi strādāt un kaut ko pētīt, gan arī tādi bērni un
jaunieši, ko nācies pierunāt un pārliecināt un kam pētnieciskais darbs sāk iepatikties tikai tad,
kad jau ir pirmie sekmīgie rezultāti. Ne visi skolēni, kas veiksmīgi izstrādā un aizstāv savus
zinātniskos pētījumus, ir izcili arī mācībās, tomēr raksturīgi, ka tie ir cilvēki, kas ir daudzpusīgi
un aktīvi dažādās jomās skolas dzīvē. Viņi sporto, dejo, dzied, debatē, spēlē teātri, – vārdu
sakot, nestāv malā. Tam ir gan savas labās, gan arī sliktās puses. Ja jaunietis iemācās sadalīt
laiku, tad visas citas aktivitātes nāk tikai par labu. Daudzpusīgākam un atraisītākam skolēnam
vieglāk kontaktēties ar cilvēkiem, vācot materiālus aptaujās, bibliotēkās, viņam arī vieglāk
aizstāvēt savu darbu. Ja laiku sadalīt neizdodas, dažreiz paliek nepabeigti ļoti interesanti, labi
iesākti pētījumi.
Ir skolēni, kuri vēlas strādāt individuāli, bet citi labāk strādā grupā – pa pāriem vai pat pa
trim. Veicot apjomīgos pētījumus starptautiskajam projektam, materiālu vākšanas laikam
veidojām lielākas darba grupas (20 cilvēku pirmajos divos gados, 6 cilvēki pētījuma otrajā
posmā), no kurām uzņēmīgākie piekrita darbu turpināt arī vēl pēc datu nosūtīšanas uz Vāciju,
lai pabeigtu materiālu apkopošanu un uzrakstītu un aizstāvētu pētnieciskos darbus. Strādājot
grupās, ļoti svarīga ir pētnieku psiholoģiskā saderība, jo ne visi skolēni veiksmīgi sastrādājas.
Pētnieciskajā darbā izmantotās metodes
Kamēr novadpētniecības mērķis bija tikai skolēnu iepazīstināšana ar savu novadu,
galvenā darba forma bija pārgājiens ar noteiktu iepriekš izplānotu darba uzdevumu veikšanu.
Atskaite bija pārgājiena apraksts. Skolas muzejā glabājas astoņdesmito un deviņdesmito gadu
pārgājienu apraksti, kuros fiksēta informācija par daudzām tolaik apzinātām vietām, piemēram,
par Vecpiebalgas mazajām upēm, ieskaitot Gaujas augšteci, ezeriem un citiem objektiem.
Pārgājieni, ko atsevišķos gadījumos esam nosaukuši par ekspedīcijām, arī tagad tiek
izmantoti gan dabas vides, gan ekonomiskas ievirzes pētījumos, tikai dalībnieku skaits tajos ir
mazāks un ir atkarīgs no cilvēku skaita darba grupās. Viena pētījuma pabeigšanai dažkārt
nepieciešami daudzi pārgājieni.
Darbs ar literatūru par pētāmo tēmu ir gandrīz vai pirmais darbs, ar ko sākam jaunu
pētījumu. Mēs varam būt ļoti pateicīgi mūsu novadniekam bibliogrāfam Aleksejam Apinim,
kurš atmodas laikā, darbojoties Vecpiebalgas kultūras kopā, veidoja mūsu novada bibliogrāfijas
kartotēku un vienu tās eksemplāru nodeva skolas bibliotēkas rīcībā. Plašā kartotēka skolas
lasītavā tagad ir pieejama ikvienam, un pēc tās norādēm atrast vai nu jau gatavu uzziņu vai arī
norādi par literatūras avotiem ir vieglāk. Ja vajadzīgās grāmatas nav ne skolas, ne pagasta vai
Cēsu bibliotēkās, varam to pasūtīt no bibliotēkām Rīgā. Daudzkārt esam izmantojuši literatūru
no muzeju fondiem savā pagastā un arī Cēsīs.
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Katra novada pētījuma pamatā ir arī darbs ar kartēm. Ja agrāk tās bija tikai shēmas, ko
pievienojām saviem aprakstiem, tad tagad iespēja strādāt ar kartēm jau ir lielāka. Sadarbojoties
ar sava pagasta iestādēm, esam varējuši izmantot kartes mērogā 1:25 000 un 1: 10 000. Muzeju
darbinieki mums ir izpalīdzējuši ar 17., 18. un 19.gs. kartēm.
Pēdējo 5 gadu laikā, pētījumiem kļūstot plašākiem un dziļākiem, esam strādājuši ar
dažāda vecuma dokumentiem arhīvos savā rajonā, kur rodami visi materiāli, sākot ar pēckara
pirmajiem gadiem un beidzot ar samērā neseniem, un Latvijas Valsts vēstures arhīvā, ja bijuši
nepieciešami senāki dati. Ir, arī gadījumi, kad seni dokumenti glabājas pie pašiem
iedzīvotājiem. Daudzus statistiskus datus var iegūt Valsts statistikas pārvaldē, taču daļa no tiem,
piemēram, dati par lauksaimniecības zemju lietošanu un sējumiem un tamlīdzīgi tagad balstās
tikai uz aptaujām, jo privātīpašnieki ir tiesīgi par savu darbu atskaites nesniegt. Viszinošākie
šajā jomā ir pagastu lauksaimniecības konsultanti.
Ģeogrāfiskos pētījumos arvien vairāk ienāk aptaujas. Esam tās izmantojuši ne tikai
ekonomiskos vai socioloģiskos, bet arī dabas pētījumos. Ja aptaujas anketu izdodas labi sastādīt,
arī aptauja sokas veiksmīgi. Labāk ir, ja iespējams anketu aizpildīt pētnieka klātbūtnē. Ja tas
dažādu iemeslu dēļ nav iespējams, jārēķinās ar to, ka atbilžu būs mazāk un to saturs formālāks
vai paviršāks. Interesanti, ka līdzšinējā pētnieciskajā darbā aptauju veikšanu, apstaigājot sētas
un iztaujājot cilvēkus, par pašu interesantāko darba posmu nosaukušas meitenes, bet zēnus uz to
bijis grūtāk rosināt. Tomēr to nevar uzskatīt par likumsakarību. Pēdējos gados esam izmantojuši
arī iespēju sarunu ar intervējamo cilvēku ierakstīt diktofonā, bet ne visi cilvēki tam piekrīt.
Pētāmos objektus dokumentēt palīdz fotografēšana, jo attēlā objekts saglabājas tāds, kāds
tas ir noteiktajā brīdī. Dažreiz arī dokumentu, sevišķi, ja tas glabājas pie īpašnieka, ir vieglāk
nofotografēt, nevis palūgt to kopijas izgatavošanai. Ja vēlamies fotografēt cilvēkus, palūdzam
viņu atļauju. Tas pats jādara arī tajā gadījumā, ja pētījumā iegūtos dokumentus gribam izmantot
nevis kā daļu no vispārīgiem datiem analīzei, bet kā konkrētu piemēru, minot cilvēku vārdus un
vietu nosaukumus.
Daži pētījumu rezultāti
Viens no pirmajiem pētnieciskajiem darbiem ir 20 gadu garumā ( no 1976. – 1995.g.)
skolā veikto metereoloģisko novērojumu apkopošanai [Vaitkevica un Kanders 1995).
Apstrādājot ikmēneša novērojumu lapas, tika uzzīmētas gaisa temperatūru diagrammas,
aprēķinātas vidējās, fiksētas minimālās un maksimālās temperatūras. Katram novērojumu
mēnesim tika uzzīmēta vēju roze (1. un 2. attēls). Tika izskaitļoti katram mēnesim un
gadalaikam raksturīgie vēji, kas ļāva izdarīt secinājumus par temperatūru atkarību no
valdošajiem vējiem. Interesanti bija darba kopsavilkuma secinājumi.
1) Aukstās ziemas ir atkārtojušās ik pa apmēram 8-9 gadiem – 1978./1979.g.,
1987./1988.g., 1995./1996.g..
2) Vasaras temperatūras, salīdzinot ar ilggadīgajām klimata kartē dotajām, ir bijušas
caurmērā par 1-2 grādiem augstākas.
3) Mums likās interesanti, ka siltajās vasarās 1987., 1989. un 1994.gadā jūnijā un jūlijā
dominēja ZR vēji. To mēs skaidrojām ar ilgstošu anticiklona atrašanos virs Skandināvijas, kā tas
bija 1994. un 1995. gadā, kad Z un ZR vēji atnesa skaidru un ļoti karstu laiku.
4) Kopumā mēs secinājām, ka novērotajā periodā caurmērā ir mainījies valdošo vēju
biežums un līdz ar to arī gaisa temperatūras. Sevišķi siltas ziemas un vasaras Vecpiebalgā bija
pēdējos astoņos darbā raksturotajos gados.
Laika novērojumi un to izmantošana mācību stundās ir bijis viens no veidiem, kā padarīt
klimatam veltītās stundas interesantas. Aplūkojot un salīdzinot meteoroloģisko novērojumu
lapas, skolēni guva priekšstatu par gaisa masu kustību un atmosfēras procesiem. Černobiļas
avārijas laikā pie laika novērojumu stenda apstājās arī pieaugušie, lai pavērtētu, kādi vēji tobrīd
pūtuši mūspusē.
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1.attēls.

Vēju rozes karstos vasaras mēnešos.
1989. gada jūnija vidējā temperatūra bija 160, ilggadējā vidējā ir 14,50. 1994.gada jūlija vidējā
temperatūra bija 190, ilggadējā vidējā ir 16,50. Abos gados ZR un Z vēju biežumu noteica stabils
anticiklons virs Skandināvijas, šie vēji bija silti.
Figure 1. Density of winds in hot summer months.
In 1989 the average temperature of June was 160, the average temperature of long years is 14.50. In 1994
the average temperature was 190. The average temperature of long years is 16.50 in our place in July. In
both cases there was a stable anticyclon above Scandinavia, and NW and N winds were warm.
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2. attēls.

Vēju rozes ļoti aukstos ziemas mēnešos.
1978. gada decembrī Vecpiebalgā tika reģistrēta viszemākā temperatūra (-380 līdz -410). 1987.gada
janvāra vidējā temperatūra bija -160. Ilggadējās vidējās temperatūras mūsu novadā ir -3,50 decembrī un –
6,50 janvārī.
Figure 2. Density of winds in very cold winter months.
In December of 1978 the lowest temperature in Vecpiebalga was registered (-380 to -410). In January of
1987 the average temperature was -160. The temperature of long years in December is -3.50 and in
January -6.50.

Vairāki skolēnu pētījumi ir veltīti Vecpiebalgas upēm un ezeriem. Balga ir devusi
nosaukumu visam plašajam novadam, bet tā ir pavisam sīka ūdenstece pašā Vecpiebalgas centrā
un ievērojama tikai ar to, ka kādreiz sargājusi senlatviešu pilskalnu, bet vēlāk arī vācu
bruņinieku pili kā ūdens barjera, ko vajadzēja šķērsot, pirms sāka uzbrukumu pilij. Plašākais
pētījums par Balgu tika veikts 1997.gadā (O. Spilva). Jau agrāk mums bija izdevies noskaidrot,
ka Balga sākas tagad jau meliorācijas izmainītā purviņā Incēnu kalna nogāzē. Iepriekš tika
uzskatīts, ka tās izteka meklējama vai nu Smetes kalna nogāzē, vai dīķī pie Zēniņu mājām, vai
vēl kur citur. Balga ietek Tauna ezerā, tās garums ir 7 km. Septiņdesmitajos gados veiktās
meliorācijas ietekmē upīte gandrīz visā garumā ir pārtapusi par nu jau aizaugt sākušu taisnu
novadgrāvi, kas uzņem un aizvada uz Tauna ezeru Vecpiebalgas centrālā ciemata kanalizācijas
ūdeņus, tikai dažviet – pie pilsdrupām un Veļķu muižas teritorijā – tā vēl līkumo savā bijušajā
gultnē. Aptaujā tika noskaidrots, ka pirms otrā pasaules kara uz Balgas bijusi pat maza
elektrostacija, kas devusi strāvu vienai sētai. Balgas lībiskais nosaukums ir Orizāre, tas lietots
arī vēsturiskos dokumentos, kas saglabājuši to līdz mūsdienām. Upes raksturu un zivju bagātību
pirms meliorācijas mēģinājām apjaust, aptaujājot vecākus cilvēkus un lasot rakstnieka Antona
Austriņa darbus.
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2000./2001. gadā 11.klases skolēni Jānis Kazāks un Raitis Glāzers pētīja Gaujas pieteku
Tuliju, 15 km garu upīti, kas sākas no Ilzēnu ezera Liezēres pagastā un ietek Gaujā Zosēnu
pagasta teritorijā. Uz upītes Stepeļos atrodas Baltijas ūdens bilances stacija. Bet mums likās
svarīgi šo upi izpētīt, lai panāktu lieguma izveidošanu Tulijai un tās ielejai. Tulija ir vienīgā
mazā upe mūsu novadā, ko ļoti maz skārusi meliorācija, tai ir ļoti gleznaina gravveida ieleja, ko
varētu izpostīt erozija, ja tiktu izcirsti meži stāvajās nogāzēs. Gaujas augštece jau sen ir liels,
taisns novadgrāvis un tās ieleju vairs nav iespējams izmantot, lai skolēniem mācītu ģeogrāfijas
vielu par upes dzīvi un darbu, bet Tulijā meandru un vecupju veidošanās ir apskatāma dabā.
Tulija ir salīdzinoši tīra, to baro avoti, tāpēc ūdens temperatūras vasarā te ir par 3-5 grādiem
zemākas kā blakus esošajā Gaujā. Vietējie iedzīvotāji vēl joprojām dzeramo ūdeni smeļ no upes,
bet agrāk nevienā Stepeļu sētā akas neesot bijis, visi lietojuši tikai Tulijas avotu ūdeni.
Līdzīgu pētījumu par Tauna purvu izstrādāja 10.klases skolnieces Ilze Riža un Amanda
Mivreniece bioloģijas skolotājas Agitas Bērziņas vadībā. Arī šis darbs bija veikts, lai pierādītu,
ka purvs saglabājams tā vērtīgās augu un dzīvnieku valsts dēļ. Abas skolēnu darba grupas
iesniedza savus apsvērumus Cēsu rajona teritoriālplānotājiem, lai rosinātu lieguma statusa
noteikšanu Tulijai un Tauna purvam. Vēlāk to darīt jau varētu būt par vēlu. Kāds no mūsu
bijušajiem skolēniem, tagad jau RTU students, savukārt, esot izstrādājis kvalitatīvu projektu
HES celtniecībai uz Tulijas, upītes stāvie krasti un lielais kritums būtu kā radīti elektrostacijai.
Pavisam cits raksturs ir mūsu pētījumiem, kas veikti sadarbībā ar Leipcigas Reģionālās
ģeogrāfijas institūtu Vācijā. Darbs aizsākās 1997.gadā. Mūsu darba konsultants Latvijā bija
profesors Ādolfs Krauklis, viņš bija arī šīs sadarbības iniciators. Pirmajai skolēnu darba grupai
lieti noderēja profesora ievadsarunas par pētījumu metodiku.
Pirmo divu gadu pētījumos savācām, apkopojām un analizējām datus, kas raksturoja
zemes īpašumu atgūšanas un nostiprināšanas gaitu speciāli izvēlētā modeļteritorijā apmēram
100 kvadrātkilometru lielā platībā tagadējo Vecpiebalgas un Inešu pagastu teritorijā.
Raksturojām arī šīs teritorijas iedzīvotājus. Faktus ieguvām, veicot aptauju un izmantojot
pagastu zemes dienestu kartes un materiālus. Mūsu sagatavotie dati un pētītās teritorijas zemes
īpašumu karte tika izmantoti E.Knappes un Ā.Kraukļa publikācijā (1998).
Nākošajos divos sadarbības gados, Dr. Elkes Knappes rosināti, pētījām iedzīvotāju,
apdzīvoto vietu un zemes lietošanas veidu dinamiku Vecpiebalgas pagastā, salīdzinot pirmskara
datus ar kolhozu laika un mūsdienu situāciju. Tas bija ļoti apjomīgs darbs, jo datus meklējām un
izskaitļojām no arhīvu materiāliem. Starp citu, gan Latvijas brīvvalsts, gan padomju laika arhīvu
dokumenti praktiski nav vai ir ļoti maz izmantoti pētnieciskajā darbā, tie ir kalpojuši tikai kā
materiāls dažādu izziņu sniegšanai iedzīvotājiem, piemēram, atgūstot īpašumus (par to liecina
ieraksti dokumentu mapju lietotāju kartiņās).
Pētījumu sākām ar datu vākšanu un apkopošanu par pagasta iedzīvotājiem. Pagaidām, kā
tas redzamas Elīnas Mālnieces sagatavotajā pārskatā (1.tabula), vēl trūkst daudzu svarīgu ziņu.
Darbu apgrūtina tas, ka pagasta robežas ir vairākkārt mainījušas, tāpēc salīdzināmu datu ieguvei
nākas veikt papildus aprēķinus.
Aplūkojot iedzīvotāju skaita dināmiku, jāņem vērā, ka pirmskara gados pagasta platība
bijusi krietni lielāka (189, 88 km2) nekā tagad (110,17 km2). Tomēr skaidri redzams, ka cilvēku
daudzums pagastā būtiski samazinājies kara laikā un turpinājis kristies līdz pat 60. gadiem, 70.
gados iezīmējies pieaugums, bet pēdējos 10 gados visumā bijis stabīls. Ievērojamajām
iedzīvotāju skaita atšķirībām 1970. un 1988.gadā nav tieša sakara ar ekonomiskajiemm vai
demogrāfiskajiem procesiem pagastā – tās izskaidrojamas galvenokārt ar pacientu skaita
svārstībām (no 25 līdz 230 cilvēkiem, tagad – 75) Vecpiebalgas psihiatriskajā slimnīcā.
Kolhoza pastāvēšanas laikā Vecpiebalgā ir izaudzis centrālais ciemats ar daudzdzīvokļu
mājām. Tomēr tā veidošana neiznīcināja tradicionālās zemnieku sētas. Centrā uz dzīvi apmetās
galvenokārt jaunās paaudzes cilvēki – lauksaimniecības speciālisti, citu uzņēmumu un iestāžu
darbinieki.
Divu gadu pētījumu rezultātā ir tapusi karte “Vecpiebalgas pagasta lauku apdzīvotās
vietas un to saglabāšanās pakāpe”, kurā attēlota situācija 1999. gada 1. janvārī. Karti izstrādāja
Jolanta Olte. Tajā doti 400 lauku sētu un citu apdzīvotu vietu nosaukumi, ar krāsām parādīts
lauku sētu stāvoklis. Ievērojams skaits sētu ir sliktā stāvoklī – vai nu pilnīgi sagruvušas, vai arī
neapdzīvotas. Tomēr vairāk ir sakoptu, labi uzturētu, restaurētu vai no jauna uzceltu lauku māju.
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Lielākā daļa lauku māju ir apdzīvota, bet maz tiek darīts to uzturēšanai kārtībā un
pilnveidošanai (3. attēls).
1.tabula
Vecpiebalgas pagasta iedzīvotāju skaits un vecuma struktūra,1941. – 1999.
Number and the age structure of population of Vecpiebalga parish, 1941 – 1999
Rādītāji /Indices
Iedzīvotāju blīvums
(skaits 1 km2 )
Density of population
Iedzīvotāju skaits
Number of population
Sievietes 16 – 55g. un
vīrieši 16 - 60g.
Women ages 16 –55 and
men ages 16 – 60 , %
Pensijas vecuma
iedzīvotāji, %
People after 55 (w.)
or 60 (m.), %
Saimniecību skaits
Number of farms
Datu ieguves avots
Data sources

1941

1949

Gadi / Years
1960
1970

1988

1999

20.36
3866
2243*

14.95
1644

16.13
1777

17.18
1894

16.14
1811

50.83

51

53.41

26.42
655
600*
LVVA

26
591

21
615

Cēsu ZVA

19.22
2118

Cēsu
SP**.

Cēsu SP**

2..

3..

Cēsu
SP**.

Pagasta
padome

* – Aptuvens skaits tagadējā pagasta platībā.
** – Cēsu rajona Statistikas pārvalde.

Sētu skaits

200
150
100
50
0
0..

1..

4..
Vērtēšanas kritēriji

3. attēls.

Lauku sētu saglabāšanās pakāpe Vecpiebalgā.
Sētu novērtēšanai izmantoti pieci kritēriji: 0 – saglabājušās tikai ēku drupas, 1 – ēkas ir saglabājušās, bet
nav apdzīvotas, 2 – ēkas ir apdzīvotas, 3 – ēkas ir sakoptas, uzturētas, 4 – ēkas ir uzceltas no jauna vai ir
kvalitatīvi restaurētas.
Vērtēšana veikta ar pagasta zemes dienesta atbalstu.
Figure 3. Evaluation of the condition of the farm buildings in Vecpiebalga.
Five criteria were used to evaluate buildings: 0 – there are only ruins left, 1 – buildings are saved, but they
are not lived in, 2 – buildings are lived in, 3 – buildings are kept in a good condition, 4 – buildings are
built anew or restored . Evaluation was done with help of land-service of our community.

Una Dimsone savāca un apkopoja pieejamās ziņas par izmaiņām zemes izmantošanas
truktūrā laika posmā no 1857.gada līdz mūsdienām (2.tabula). Tās rāda, ka gadu gaitā lielas
izmaiņas skārušas visus zemes lietošanas veidus. Protams, ir grūti pateikt, cik precīza bijusi
zemes lietojuma uzskaite katrā laika periodā. Piemēram, 1941. gadā uzskaites lapās, kas
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sastādītas jau pēc kara sākuma, nav norādītas mežu platības. Toties tajās minēti atsevišķās
zemnieku saimniecībās strādājošie krievu kara gūstekņi. Ļoti precīzā atsevišķu
lauksaimniecības kultūru un lopu uzskaite droši vien tika veikta nodevu aprēķināšanai. Savukārt
nebūtiskās atšķirības 1998. un 2000. gada datos, kas atrodami literatūras avotos, varētu būt
radušās, precizējot pagasta zemes dienesta datus.
Mēs sīkāk analizējām mežu īpatsvara izmaiņas kopējā zemes lietojumā. Vecpiebalgas
mežainums laika gaitā ir būtiski atšķīries no Vidzemes un visas Latvijas mežainuma ( 4. attēls).
Tā 1929.gadā Vidzemē meži aizņēma vidēji 27%, bet 1935.gadā – 28,94% no visas zemes
platības [Latvijas 1999]. Vecpiebalgā meži klāja 10% teritorijas 1929.gadā (mūsu aprēķini pēc
LVVA dokumentiem) un 11,42% 1935. gadā [Maldups 1937]. 1939.gadā mežainums
Vecpiebalgā bija pieaudzis līdz 19,83% (aprēķini izdarīti pēc LVVA materiāliem). Pašlaik meži
aizņem 41% pagasta teritorijas un mežu izstrāde ir viens no galvenajiem ienākumu avotiem
pagastā.
Mūsu skolas sadarbība ar Dr. Elki Knappi vēl turpinās. Atjauninām un precizējam
Vecpiebalgas pagasta zemes lietojumveidu karti. Esam ķērušies pie atsevišķu senu dzimtu
zemes īpašumu un to apsaimniekošanas izpētes, sākot ar laiku, kad zeme tika izpirkta un kļuva
par dzimtas īpašumu. Daudzas ģimenes glabā gandrīz sabirzušus dokumentus – līgumus, kuri
apliecina viņu tiesības uz zemi, sniedz ziņas par zemes platību un vērtību. Izrādās, ka šobrīd
laukos rosīgi strādājošas dzimtas savu darba tikumu ir nesušas cauri daudzām paaudzēm.

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1900

1920

1940

1960

1980

2000

4.attēls. Mežu īpatsvars (%) Vecpiebalgas pagastā.
Figure 4. Percentage of forests in Vecpiebalga parish.

Turpinās mūsu novada vides vēstures izpēte arī citos projektos. Katrs no tiem it kā paver
logu uz kādas, ne ar ko īpašu neievērojamas pazīmes jaunu skaidrojumu. Pētot ceļu tīklu un tā
attīstību, pamanījām, ka iespējams restaurēt senākos no tiem, jāizseko tikai svarīgāko tā laika
būvju, piemēram, krogu, izvietojumam un ceļš jāiezīmē gar pašu mājas slieksni. Savukārt,
pārgājienā gar Alauksta ezeru pagājušā gada oktobrī kādās mājās mums uzdeva jautājumu, kas
gan tas esot par dobju troksni, kas atskanot no ezera puses pavasarī tūlīt pēc ledus izkušanas.
Varbūt to radot kāds putns? Apmēram kilometru tālāk citās mājās uzzinājām atbildi. Šī dobjā
skaņa rodoties, izplūstot gaisam no kūdras virsējā slāņa, tam nosēžoties. Kūdra veido mazākās
Alauksta salas zemo virsūdens daļu. Tagad atliek pārbaudīt teikto.
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2.tabula
Zemes izmantošanas struktūra (%) Vecpiebalgas pagastā
Land use structure (%) in Vecpiebalga parish

Gads
Year

Lauksaimniecības
zeme (kopā)
Agriculture
lands

Ēkas un
pagalmi
Buildings and
yards

Dārzi
Gardens

Aramzeme
Arable
lands

1857.

35.68

0.36

0.65

9.70

1935.
1939.
1941.*

76.59
52.80

33.08
30.79
26.43

1955.

60.73

24.42

1977.

44.58

21.10

1987.

47.32

22.24

1998.

38.80

20.61

2000.

39.80

* Vācu okupācijas laiks

2.44

18.48

Ganības
Pastures

Meži
Forests

Pārējā zeme
(arī ūdeņi un
purvi )
Other areas
(including
wetlands)

12.54

12.43

21.18

43.14

26.00

17.51

11.42
19.83

11.21

18.65

7.66

Pļavas
Meadows

13.15

Barons 1857, 29.lpp.
(Dati attiecas uz visu Vidzemi)
Maldups 1937.
LVVA
LVVA
Skolas muzeja materiāli. Kolhoza
ekonomikas izaugsme 1980.
Skolas muzeja materiāli. Kolhoza
ekonomikas izaugsme 1980.
Kolhozu gada pārskati ... 1980.

Apm.
50%
5.04

Ziņu avoti
Data sources

41.94

19.26

41.00

13.95

Vecpiebalgas pagasta ekonomiskā analīze
1998.
Vecpiebalgas pagasta teritorijas
plānojums. 2000.
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Secinājumi
Skolas zinātniskie pētījumi ir veids, kā iemācīt cilvēkus redzēt un vērtēt dabisko un
cilvēku veidoto vidi sev apkārt citādāk nekā ikdienā. Tie māca redzēt mijiedarbību nevien kā
teorētisku likumsakarību, bet arī kā konkrētu norišu izpausmi.
Konkrētie pētījumi ir aizveduši skolēnus uz vietām, kuras nemēdz apmeklēt tāpat vien, jo
par tām vienkārši neviens nezina. Maz ir cilvēku, kas bez pamudinājuma dosies pētīs purvu vai
noies katru metru gar upītes krastu, apstaigās mājas un iztaujās iedzīvotājus, pierakstot viņu
domas un viedokļus.
Darbs, pētot zemes lietojumveidu dinamiku, ir parādījis, ka mūsu pusē ar lauksaimniecību
vien izdzīvot nekad nav bijis iespējams, vienmēr nācies nodarboties ar dažādiem amatiem, kas
varēja dot papildpeļņu. Skolēnu rakstītās publikācijas pagasta un rajona avīzēs ir ļāvušas novada
iedzīvotājiem uzzināt par skolēnu pētījumu rezultātiem. Varbūt pagātnes piemēri rosinās meklēt
saimniekošanas virzienus tagad, kad ļoti būtiski ir saglabāt vēsturisko vidi un atrast darbam
laukos jaunu saturu.
Skolas pētniecisko darbu konferences un izstādes 1998. un 2000. gadā ir bijuši atskaites
punkti par padarīto. Tāda atskatīšanās dod iespēju saprast, kas ir izdevies, kas ir vērtīgs un kādā
virzienā jāstrādā tālāk.
Ļoti nozīmīga ir skolotāju loma pētniecisko darbu rosināšanā un vadīšanā, tāpēc vienmēr
svarīgi ir rēķināties ar skolotāju paaudžu maiņu skolās, laikus ievadot darbā jaunos kolēģus, kas
būtu gatavi sevi veltīt šim interesantajam, bet ļoti darbietilpīgajam procesam – pētniecībai.
Pateicības
Pateicamies Vecpiebalgas lauku reģionālās ģimnāzijas vadībai, sevišķi direktorei Marijai
Supei, par atbalstu skolēnu pētnieciskā darba organizēšanā. Paldies visiem skolēnu vecākiem, jo
bez ģimeņu sapratnes un līdzdarbības daudzus pētījumus nebūtu izdevies pabeigt.
Pateicamies profesoram Ādolfam Krauklim par metodisku palīdzību un praktisku
līdzdarbību mūsu starptautiskā pētījuma plānošanā un realizēšanā, tāpat arī pirmās starptautiskās
pētnieciskās konferences organizēšanā un vadīšanā mūsu skolā 1998. gadā. Paldies par
padomiem un materiāliem arī vairāku citu pētījumu veikšanai. Pateicamies Vecpiebalgas un
Inešu pagasta pašvaldību darbiniekiem, sevišķi zemes dienesta vadītājiem Andrim Balodim un
Sandrai Eglītei, lauksaimniecības konsultantei Benitai Zvejniecei par līdzdarbību.
Pateicamies Leipcigas Reģionālās ģeogrāfijas institūta zinātniecei Dr. Elkei Knappei par
uzticēšanos mūsu skolēniem un viņu darbam, par piedalīšanos mūsu konferencēs ar ļoti
nopietniem ziņojumiem par pētījumu rezultātiem.
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Summary
A new challenge faces contemporary schools: preparing young people to be ready to
search for information, to gather and analyse it, and to use it in new situations. One means to
reach this aim is the possibility of doing research during the years spent at school.
Vecpiebalga Regional Gymnasium is a school with a long tradition of local studies. Some
ten years ago the studies were mostly done to point out the existing facts and situation. In the
last seven years, new points of view have come into our studies. We have become accustomed
to a comparatively new science9environmental history, which had become a field of academic
scientific studies in the United States, Great Britain and Germany [Eliasson 1999]. The local
studies help students to understand their surroundings; they help them to acquire knowledge and
have pride in their region [Bradford 2000]. We now look to the methods of environmental
history, trying to understand the relation between society and the environment in different
periods of history.
There is an opportunity for every student at our school to participate in some kind of
research, getting to know our region better. Younger children work out and present their
projects in groups during the project weeks at school. Older students work out their research
projects individually or in pairs, or even sometimes in groups of three.
The local studies teach students how to use a variety of methods. They gather materials,
using studies, maps and documents9working in archives. Excursions and expeditions are used
to do the fieldwork in nature and to interview people. Photos are taken to record the existing
situation.
The article shows the results of some of the research. Work, summing up the observations
of weather for the period from 1976 to 1995, was done in 1995. The graphs show that the cold
in winter and the warmth in summer can be brought by the same N, NE and NW winds.
Changes in the direction of the wind can cause warmer and shorter winters.
The Tulija, a small tributary of the Gauja, and the Tauna bog were explored in 2000 to
show that they need protection to save them as valuable places of local habitat.
A very different kind of research work was the international project, done together with
the Institute of Regional Geography in Leipzig, Germany. It deals with changes in land use,
following the changes of former state ownership of lands during the Soviet era to privatised
lands after Latvia had become an independent country again. This research was begun in 1997
and continues today. During the second period of the research, from 1999 to 2000, we got data
from before World War II and calculated the changes in population, settlements and land use.
The tables and graphs in the article show the dynamics of the demographic situation, the
condition of the country settlements, and the changes in land use.
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Pavasaris dzīvajā dabā un meteoroloģiskie apstākļi:
Ukri, 1990.-2000.
Animate Nature and Weather in the Springtime: Ukri, 1990-2000
Andris Ģērmanis
Ievads
Pētījums balstās uz fenoloģiskajiem un meteoroloģiskajiem novērojumiem, kas veikti
Dobeles rajona Ukru pagastā. Šo darbu es uzsāku, mācoties Tērvetes pamatskolas 5. klasē,
vēlāk – Ukru pamatskolā un Bēnes vidusskolā. Uz to pamudināja neparasti siltā 1989./90. gada
ziema, kad jau februāra sākumā sāka ziedēt atsevišķi lakstaugi. Tas šķita ļoti interesanti, un es
šos datumus pierakstīju. Nākamā gada pavasarī saistoši likās salīdzināt 1991. gada novērojumus
ar iepriekšējā gadā pierakstītajiem datumiem. Tā pamazām interese par norisēm dzīvajā dabā
pārvērtās par pastāvīgu pētniecisku darbu. Pēc dažiem gadiem uzsāku novērot laikapstākļus.
Šodien novērojumos iesaistījusies visa ģimene.
Veicot fenoloģiskos novērojumus Dobeles rajona Ukru pagastā, atzīmētas ļoti lielas
fenoloģisko fāžu iestāšanās laika atšķirības. Īpaši interesanti dati ir par pavasari, kad daba
mostas. Saprotams, ka atšķirību cēloņi jāmeklē vispirms meteoroloģisko apstākļu (gaisa
temperatūra, sniega sega, augsnes atkušana, Saules spīdēšanas ilgums, nokrišņi) starpgadu
svārstībās.
Pavasara fenoloģiskās fāzes ik gadu iestājas atšķirīgos datumos. Hronikās teikts, ka,
piemēram, 1537./38.gada decembrī un janvārī Latvijā dārzi bijuši vienos ziedos, arī 1817.gada
janvārī jau ziedējuši ķirši [Kleinberga 1989]. Tā kā fenoloģisko fāžu sākumu ietekmē
meteoroloģiskie apstākļi, centos rast atbildi, no kā tad ir atkarīgs fenoloģisko fāžu iestāšanās
sākums.
Ukri atrodas Zemgales līdzenuma galējā DR stūrī, Tērvetes upes augštecē. Novērojuma
vietas ģeogrāfiskās koordinātas ir 56°22’ Z pl un 23°10’ A gar. Attālums līdz Rīgai – ap 100
km, līdz Dobelei – ap 40 km. Reljefs samērā līdzens, absolūtais augstums (no70 līdz 89 m vjl)
pieaug rietumu virzienā, pārejot Zemgales līdzenumam Vadakstes viļņotajā līdzenumā un
Austrumkursas augstienē. Pagastā meži aizņem trešo daļu platības, bet tā austrumu daļā, kur
tiek veikti novērojumi, – pat pusi [Ģērmanis un Krauklis 2001].
Ukri pieskaitāmi Zemgales līdzenuma agroklimatiskajam rajonam [Temņikova 1958],
tātad apvidus ir viena no siltākajām un sausākajām vietām Latvijā. Pavasaris sākas jau 24.martā
[Zirnītis 1968]. Atsevišķos periodos vērojama aktīva cikloniskā darbība, – īpaši februārī, kad
puteņo, jūlijā, kad vērojamas stipras lietusgāzes un oktobrī, kad ir vētras [Kalniņa 1995].
Salīdzinot klimatisko apstākļu pētījumus Ukros ar Dobeles agrometeoroloģiskās stacijas datiem,
jāsecina, ka visticamāk gaisa temperatūra Ukros ir nedaudz zemāka, bet nokrišņu daudzums –
lielāks.
Pagastā vērojama samērā liela dabas daudzveidība, savulaik šeit saglabātas neizcirstas
platlapju mežu platības, kam ir liela nozīme gan bioloģiskās daudzveidības uzturēšanā, gan
kultūrainavas veidošanā.
Šī darba mērķis ir izvērtēt meteoroloģisko apstākļu ietekmi uz pavasara fenoloģisko fāžu
iestāšanās laiku. Tajā apkopoti svarīgākie fenoloģiskie un meteoroloģiskie novērojumi Ukros,
kā arī tie analizēti; aplūkota atsevišķu fenoloģisko fāžu iestāšanās laika atkarība no
meteoroloģiskajiem apstākļiem; raksturota meteoroloģiskā un bioklimatiskā pavasara gaita
Dienvidlatvijā.
Materiāls un metodika
Pavasaris ir gadalaiks, kad Saules augstums ar katru dienu palielinās, pieaug Saules
radiācija un līdz ar to arī siltuma daudzums. Meteoroloģiskais pavasaris, kad diennakts vidējā
gaisa temperatūra stabili paaugstinās virs 0°C, Latvijā vidēji sākas no 20.līdz 28.martam
[Andžejevska 1999], turklāt pavasaris ir vienīgais gadalaiks, kas vispirms sākas valsts rietumu
daļā, tikai pēc tam aptver austrumu rajonus. Par bioklimatiskā pavasara sākumu fenologi
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uzskata vai nu sniega segas sairšanu [Sproģe 1978], vai arī lazdu ziedēšanas sākumu [Ozola
1984], turklāt starp šiem datumiem nav būtiskas atšķirības. Meteoroloģiskais pavasaris beidzas,
kad vidējā diennakts gaisa temperatūra stabili paceļas virs +15°C, mūsu valstī vidēji tas notiek
ap 9. – 18.jūniju [Andžejevska 1999]. Jāatzīmē, ka atsevišķos gados (piemēram, 1998)
meteoroloģiskā vasara var tā arī nemaz neiestāties. Savukārt bioklimatiskā pavasara beigas
Latvijā iezīmē rudzu ziedēšanas sākums [Ozola 1984], pēc citiem datiem – pēdējās pavasara
salnas, kā arī ceriņu, ābeļu un pīlādžu ziedēšanas beiguposms, kas sakrīt ar gaisa vidējo
diennakts temperatūru 13-14°C [Kalniņa 1995].

1.attēls. Novērojumu vieta (Zemzari).
Figure 1. The place of meteorological and phenological observations.

Pavasarim raksturīga strauja gaisa temperatūras paaugstināšanās, un fenologi ik dienu var
fiksēt kādas jaunas fenoloģiskās fāzes iestāšanos. Turklāt meteoroloģiskie apstākļi šajā
gadalaikā spēj variēt vairāk nekā, piemēram, vasarā. Jāpiebilst, ka tas ir sausākais gadalaiks, lai
gan ūdeņu visapkārt netrūkst, jo tos piegādā sniega un ledus kušana, augsnes atkušana. Svarīga
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pavasarī ir vidējās diennakts temperatūras paaugstināšanās virs +5 un +10°C, kas sevišķi
nozīmīgi ir augu valsts attīstībai.
Pirmie fenoloģiskie novērojumi Latvijā uzsākti 19.gs. 20.gados, bet lielu ieguldījumu
metodikas izstrādāšanā un pilnveidošanā devusi bijusī Latvijas PSR Fenoloģiskā komisija, kas
darbojās Ģeogrāfijas biedrībā [Sīmane 1982].
Veicot novērojumus, vismaz reizi divās dienās aizstaigāju līdz tuvējai pļavai, mežam,
laukam (1.attēls), lai pārliecinātos, vai konkrētā fenoloģiskā fāze jau nav iestājusies. Šim
nolūkam izstrādāti speciāli maršruti.
Kaut arī jau gadu gaitā aptuveni kļuvis skaidrs, kura fenoloģiskā fāze seko kurai, un ar
vislielāko prieku dodos apskatīt, vai atkal kas jauns nav sācis ziedēt un plaukt, reizēm
neizbēgami gadās kaut ko nokavēt. Vasarā lielāku uzmanību veltu lauksaimniecības kultūrām,
bet rudenī novērojumu atkal ir krietni vairāk, jo tad daudzām koku sugām atzīmēju lapu
dzeltēšanas un krišanas fāžu sākumu, fiksēju gājputnu aizlidošanu utt. Zināms, te parādās arī
dažas problēmas, piemēram, zosis rudenī aizlido vairākkārt, tuvojoties katram nākamajam
aukstuma vilnim, u.c. [Ģērmanis 1999]. Turklāt svarīgi atzīmēt, ka katrai fenoloģiskajai
parādībai izdala a un b fāzi; a fāze iestājas, kad minētā parādība novērojama 10%, bet b fāze –
50% apmērā. Svarīgi ir ne tikai novērojumus veikt, bet arī apstrādāt un analizēt iegūtos datus.
Šim nolūkam izstrādātas speciālas tabulas, ar kuru palīdzību var datumus pārvērst skaitļos, lai
tālāk veiktu nepieciešamos aprēķinus.
Meteoroloģiskos novērojumus veicu ar nestandarta instrumentiem. Agrāk gaisa
temperatūras mērīšanai izmantoju divus bimetāliskos termometrus, kas novietoti pie ēkas
ziemeļu loga, bet tagad izmantoju precīzu elektronisko termometru, kas pats fiksē arī
maksimālo un minimālo temperatūru. Nokrišņu mērīšanai un savākšanai izmantoju plastmasas
vanniņu ar stāvām malām un taisnu pamatni, kā arī lineālu. Augsnes un ūdens temperatūras
mērīšanai izmantoju parastu dzīvsudraba termometru. Kultūraugu sakņu svēršanai izmantoju
svarus. Daudzus citus novērojumus izdaru vizuāli, bez īpašiem instrumentiem. Meteoroloģisko
novērojumu programma gadu gaitā ir mainījusies (1. tabula). Vispilnīgākie novērojumi ir par
1996. un 1997. gadu. Ukros tikusi novērota gaisa temperatūra, parādības, nokrišņi, mākoņu
daudzums, Saules spīdēšanas ilgums, augsnes un ūdens temperatūra, sniega segas biezums,
ledus kārtas biezums, kartupeļu un biešu svars, maksimālās un minimālās temperatūras u.c.
novērojumi.
1. tabula
Meteoroloģiskie un fenoloģiskie novērojumi Ukros
Novērojumu veids

Laika posms

Pavasara fenoloģiskie novērojumi

Kopš 1990. gada

Fenoloģiskie novērojumi visiem gadalaikiem

Kopš 1994. gada

Gaisa temperatūra

Kopš 15.03.1993.

Mākoņainums

Kopš 1993. gada

Vējš

Kopš 1993. gada

Nokrišņu daudzums

Kopš 16.06.1994.

Nokrišņu ilgums

16.06.1994.-31.08.1997.

Saules spīdēšanas ilgums

16.06.1994.-31.08.1997.

Ūdens temperatūra “Zemzaru” dīķī

Kopš 15.06.1994.

Augsnes temperatūra

Kopš 01.07.1994.

Agrometeoroloģiskie novērojumi

Kopš 1994. gada

Sniega segas biezums

Kopš 16.11.1993.

Atmosfēras parādības

Kopš 1993. gada

Pašlaik katru diennakti laikapstākļu novērojumi Ukros tiek veikti 3 reizes – plkst. 6; 14
un 21.Šajā laikā atzīmē faktisko gaisa temperatūru, mākoņu daudzumu, vēja stiprumu,
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nokrišņus un parādības. Papildus pieraksta nokrišņus un parādības, kas novērotas starp šiem
noteiktajiem laikiem. Vasarā plkst. 15 tiek mērīta augsnes (10 cm dziļumā) un ūdens
temperatūra (0,5 m dziļumā), bet ziemā – sniega segas biezums. Plkst. 21 tiek izmērīts
diennakts nokrišņu daudzums, kā arī pierakstīta maksimālā un minimālā temperatūra, kāda tā
bijusi iepriekšējā diennaktī.
Iegūtie dati
Galvenais jautājums, uz ko jārod atbilde, ir, kāpēc viena un tā pati fenoloģiskā fāze vienu
gadu iestājas, piemēram, februāra sākumā, bet citu gadu – aprīļa vidū. Viennozīmīgu atbildi dot
būs grūti, jo acīmredzot katras fenoloģiskās fāzes iestāšanās datumu nosaka atšķirīgu
meteoroloģisko apstākļu kopums, turklāt katrā citā gadījumā katra atsevišķa meteoroloģiskā
elementa īpatsvars arī ir citāds. Tomēr nedrīkst padoties šo gaidāmo grūtību priekšā.
Apskatīsim deviņu augu ziedēšanas sākumu 11 gados (4. tabula). Ir aprēķināti vidējie
fāžu iestāšanās datumi, kā arī iespējamās fāžu iestāšanās atšķirības, kas aprēķinātas dienās.
Agrākajām pavasara fenoloģiskajām fāzēm ir lielākas starpgadu svārstības nekā tām, kas
iestājas aprīlī un maijā. Domāju, ka šī sakarība jāskaidro ar to, ka agrāko fenoloģisko fāžu
iestāšanos lielā mērā ietekmē tieši sniega sega, precīzāk, tās sairšana. Pastāvīgas sniega segas
sairšana var notikt ļoti atšķirīgos datumos, pēc vidējiem ilggadējiem rādītājiem Dobeles rajona
dienvidos tas var notikt no 6. februāra līdz 18. aprīlim [Kalniņa 1995], turklāt atsevišķās ziemās
pastāvīgas sniega segas var nemaz nebūt (piemēram, 1989./90.g. ziemā).
Aprēķināts, ka gada vidējā temperatūra Ukros ir +5,9°. Aukstākais mēnesis ir janvāris (3,8°), siltākais – jūlijs (+17,0°). Absolūtais temperatūras maksimums (+34,2°) novērots
2000.gada 22. jūnijā, bet minimums (-31,4°) – 1996.gada 10. februārī. Pēdējos gados vidējais
nokrišņu daudzums sasniedzis 725,8 mm. Sausākais mēnesis ir marts (26,4mm), bet visvairāk
nokrišņu izkrīt oktobrī (99,5 mm). Diennakts nokrišņu daudzums vislielākais bija 2000.gada 20.
maijā – 71,4 mm, bet mēnesī – 192,2 mm – 1998.gada jūlijā. Dienu skaits ar nokrišņiem gadā
sasniedz 184 dienas. 21 dienu gadā nokrišņu daudzums diennaktī pārsniedz 10 mm, no tām 3
dienās – 30 mm. 1994. gadā bija 42 dienu ilgs sausuma periods. 60 dienas gadā novērojama
migla, bet 23 dienas – pērkona negaiss. Valdošie vēji pagastā ir DR/R vēji. Lielais mežainums
samazina vēja ātrumu piezemes slānī, turklāt upēm tekot virzienā no DR uz ZA, palielinās DR
vēju atkārtošanās. Tas savukārt rada lielāku nokrišņu daudzumu. Gadā vidēji skaidrs laiks ir 92
dienas; mākoņains laiks – 170 dienas; apmācies laiks – 103 dienas. Pirmais sniegs Ukros uzkrīt
oktobra otrajā pusē – novembrī, bet kaut cik noturīga sniega sega veidojas decembra otrajā
pusē. Maksimumu tā sasniedz februārī. Martā raksturīga arī strauja sniega segas kušana
(2.attēls). Tomēr absolūtais sniega segas maksimums (72 cm) 9 gadu periodā (1993.-2001.)
novērots aprīļa sākumā, 1996. gada ziemā, kuras laikā faktiski nebija atkušņu un ziemas periodā
izkritušie nokrišņi saglabājās līdz pavasarim. Apskatot dienu skaitu ar sniega segu, jāsecina,
aprīlī sniega sega novērojama vidēji 3 dienās.
Aprīlis ir palu mēnesis. Ūdens temperatūra maksimumu sasniedz jūnija 3. dekādē –
augusta 1. dekādē, kad 0,5 m dziļumā tā ir 22°. Siltākais ūdens novērots 1994. gada 30. jūlijā –
+28,0°. Agroklimatiskie apstākļi ļauj Ukros audzēt visas Latvijas dienvidu rajoniem piemērotās
augļukoku un ogulāju šķirnes. Veģetācijas periods ilgst 187 dienas (no 17. aprīļa līdz 19.
oktobrim). Diennakts vidējo gaisa temperatūru summa >5,0° Ukros sasniedz 2425,1°, bet
>10,0° – 1931,2°. Pirmās rudens salnas uz augsnes var novērot atsevišķos gados jau augusta 2.
dekādē, bet pēdējās pavasara – jūnija 2.-3. dekādē. Meteoroloģiskais pavasaris Ukros sākas
26. martā, vasara – 25. jūnijā, rudens – 22. augustā, ziema – 17. novembrī [Ģērmanis 2001].
Meteoroloģiskie apstākļi pavasarī
Pavasaris ir pārejas gadalaiks. Ar katru dienu palielinās Saules augstums. Tas rada arvien
lielāku siltuma pieplūdumu. Gaisa temperatūras līknē vērojams straujš kāpums (2. tabula).
Pēdējos gados novērots, ka maijā vidējā temperatūra ir krietni noturīgāka nekā martā un var
atšķirties tikai 2 grādu robežās. Straujāk temperatūra ceļas no marta uz aprīli, nevis no aprīļa uz
maiju. Marta vidējā temperatūra ir 7,2 ° zemāka nekā aprīlī, bet maijā, salīdzinot ar aprīli,
temperatūra ceļas par 4,7 °. Savukārt siltam aprīlim parasti seko arī silts maijs. Minimālā
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temperatūra vēl martā var būt zem -20°, bet maijā gandrīz ik gadu tā noslīd zem 0°, turklāt tas
iespējams arī mēneša otrajā pusē. Maksimālās temperatūras aprīlī un maijā atšķiras daudz
mazāk, nekā, salīdzinot aprīli ar martu (2. tabula). Aprīlī gaisa temperatūru maksimumi biežāk
novērojami mēneša 3. dekādē, kamēr maijā karstas dienas var iekrist jebkurā mēneša dekādē.
Tomēr maijā, kad zied ievas, vērojama temperatūras krišanās.
Pavasaris Ukros ir sausākais gadalaiks, tomēr ūdeņu visapkārt netrūkst sniega un ledus
kušanas, kā arī augsnes atkušanas ietekmē. Pēc nokrišņu daudzuma sausākais mēnesis ir marts
(arī visā gadā), jo tad vidēji izkrīt tikai 28,5 mm nokrišņu. Maijā nokrišņi ir daudz intensīvāki.
Martā vidēji tikai 0,4 dienās nokrišņu summa diennaktī pārsniedz 10 mm. Aprīlī un maijā šādu
dienu skaits pieaug attiecīgi 1,4 un 1,2. Nokrišņi virs 30 mm diennakts laikā martā un aprīlī
vispār nav raksturīgi, bet maijā diennaktī var nolīt pat 71,4 mm, kā tas novērots 2000. gada
20. maijā. Savukārt dienu skaits ar nokrišņiem martā ir lielāks nekā maijā.
2. tabula
Meteoroloģisko novērojumu rezultāti pavasara mēnešos
Gads
1993
1994
1995
Vidējā gaisa temperatūra (°C)
Marts
Aprīlis
Maijs
Gaisa temperatūru minimumi (°C)
Marts
-15
-6
Aprīlis
-5
-1
-4
Maijs
1
-3
-4
Gaisa temperatūru maksimumi (°C)
Marts
10
11
10
Aprīlis
25
19
26
Maijs
26
23
30
Nokrišņu daudzums (mm)
Marts
Aprīlis
Maijs
Dienu skaits ar nokrišņiem
Marts
22
19
Aprīlis
18
16
Maijs
12
17
Mēnesis

1996

1997

-5,1
4,3
11,4

1998

-0,4
2,9
9,7

-20,7
-13
-2

-15
-9
-1

1999

-1,8
6,5
11,7

2000

Vidēji

1,1
7,6
9,5

0,8
9,4
11,6

-1,1
6,1
10,8

-17
-8
1

-7,5
-5,7
-2,9

-8,5
-2,7
-2,3

-12,8
-6,1
-1,7

9,1
26
28

12,5
21
27,1

13
24
26

16,8
20,9
26,7

10,8
26,7
27,9

11,7
23,6
26,8

15
30
87

17,5
74,4
94,4

37,2
49,8
27,5

26,5
35,5
22,0

46,4
21,8
84,0

28,5
42,3
63,0

8
5
18

18
20
13

15
15
14

8
19
8

18
9
8

15,4
14,6
12,9

14
12
10
8
6
4
2
0
nov

dec

jan

feb

mar

apr

2.attēls Sniega segas gada gaita pa mēnešiem (cm)

Pavasarī ir lielākais relatīvais Saules spīdēšanas ilgums, tuvojoties vasarai, tas samazinās
(3. tabula).
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3. tabula
Mākoņainums
Apmākšanās pakāpe

Marts

Skaidrs laiks

5,5

Neliels mākoņu daudzums

Aprīlis
3,8

Maijs
2,7

4,5

6,0

7,5

Mainīgs mākoņu daudzums (mākoņains laiks)

13,0

15,2

17,8

Ievērojams mākoņu daudzums (apmācies laiks)

8,0

5,0

3,0

Dzīvā daba pavasarī (fenoloģisko parādību iestāšanās laika atkarība no
meteoroloģiskajiem apstākļiem).
Pētījumā izvēlētās fenoloģiskās fāzes raksturo pavasara dažādus posmus, gadalaika
sākumu un beigas. Tomēr šajā darbā nav aplūkoti dati par ogulāju un augļu koku ziedēšanu, jo
vēl nepieciešami papildu novērojumi par salnu ietekmi.
Sniegbaltā sniegpulkstenīte Galanthus nivalis – ziedēšana
Sniegbaltā sniegpulkstenīte Latvijā ir iecienīts krāšņumaugs. Iemesls tam ir tas, ka
sniegbaltā sniegpulkstenīte uzzied agri pavasarī. Savvaļā sniegbaltā sniegpulkstenīte aug
Priekškaukāzā [Vasile 1998]. 11 gadu novērojumi Ukros rāda, ka sniegbaltā sniegpulkstenīte
visagrāk uzziedējusi 2. februārī (1999.g.), bet visvēlāk – 17.aprīlī (1996.g.), tātad starpība starp
šiem datumiem ir 74 dienas. Vidēji fāze iestājas 3.martā, aptuveni 3 nedēļas pirms lazdu
ziedēšanas un stabilas vidējās diennakts temperatūras paaugstināšanās virs 0°C. Sniegbaltā
sniegpulkstenīte ir ģeofīts, tā spēj pilnībā attīstīties zem sniega segas un uzziedēt līdz ar tās
nokušanu [Liepa 1991], turklāt sniegbaltā sniegpulkstenīte var pārciest diezgan zemas gaisa
temperatūras. Šī auga ziedēšanas sākumu limitē sniega segas sairšana.
Sniega segas kušanas sākums tomēr ir stipri nosacīts datums, jo Latvijas mainīgajās
ziemās sniega sega nokūst un izveidojas no jauna vai katru mēnesi, reizēm pat katru nedēļu,
īpaši jau siltajās 90.gadu ziemās. Atsevišķos gados vispār nav iespējams šādu fāzi izdalīt. Un
tomēr tā ir ļoti svarīga fenoloģiskā fāze. Parasti sniegbaltā sniegpulkstenīte uzzied ne vēlāk kā
nedēļu pēc sniega segas kušanas sākuma (5. tabula). 1999.gada novērojumi apliecina, ka augs
spēj pilnībā attīstīties zem sniega segas, lai uzziedētu, tikko īpašos mikroklimatiskos apstākļos
piesaulītē sairst sniega sega. Savukārt pēc 1996.gada sniegiem bagātās ziemas, kad aprīļa
sākumā sniega segas biezums sasniedza 72 cm, bija nepieciešams ilgs laiks, lai sniegs nokustu.
Šādos apstākļos varēja novērot augu izsušanu, tomēr sniegbaltā sniegpulkstenīte spēja
izspraukties cauri sadēdējušajai sniega segai un uzziedēt, sasniedzot ievērojamu garumu.
1997.gadā gan sniegs sāka kust agri (februārī), taču laiks bija samērā mainīgs, sniega sega kusa
un veidojās no jauna, tā aizkavējot sniegbaltās sniegpulkstenītes uzziedēšanu. Jāpiebilst, ka
minētais augs zied ilgāk, ja pavasaris ir vēss.

79

4.tabula
Dažu augu ziedēšanas sākums

Suga

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Vidēji

Starpība starp
agrāko un
vēlāko
uzziedēšanas
datumu

Sniegbaltā
sniegpulkstenīte

02.02.

11.03.

29.02.

18.03.

13.03.

25.02.

17.04.

01.03.

14.02.

04.03.

10.02.

03.03.

74

Zilā vizbulīte

08.02.

25.03.

13.03.

01.04.

31.03.

26.03.

18.04.

10.03.

01.04.

21.03.

21.03.

22.03.

69

Māllēpe

01.03.

29.03.

24.03.

02.04.

01.04.

30.03.

17.04.

02.04.

03.04.

22.03.

27.03.

28.03.

47

Baltais vizbulis

20.03.

14.04.

-

20.04.

16.04.

20.04.

18.04.

17.04.

14.04.

02.04.

12.04.

12.04.

31

Dzeltenais vizbulis

15.03.

16.04.

-

23.04.

21.04.

22.04.

19.04.

17.04.

17.04.

03.04.

13.04.

14.04.

39

Narcise

31.03.

16.04.

26.04.

24.04.

20.04.

22.04.

21.04.

30.04.

20.04.

13.04.

15.04.

19.04.

30

Smaržīgā vijolīte

17.03.

05.04.

-

14.04.

12.04.

14.04.

-

10.04.

09.04.

30.03.

29.03.

05.04.

28

Gaiļbiksīte

-

16.04.

-

24.04.

17.04.

21.04.

-

04.05.

27.04.

17.04.

15.04.

21.04.

19

Ārstniecības pienene

-

16.04.

-

26.04.

28.04.

30.04.

07.05.

01.05.

24.04.

22.04.

19.04.

26.04.
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5. tabula
Sniegbaltās sniegpulkstenītes uzziedēšana un sniega segas kušanas sākums
Gads

Sniegbaltās
sniegpulkstenītes
uzziedēšanas datums

Sniega segas kušanas
sākums

1994.

07.03.

13.03.

6

1995.

16.02.

25.02.

9

1996.

04.04.

17.04.

13

1997.

07.02.

01.03.

22

1998.

10.02.

14.02.

4

1999.

06.03.

04.03.

-2

2000.

02.02.

10.02.

8

Starpība (dienas)

Zilā vizbulīte Hepatica nobilis – ziedēšana
Zilā vizbulīte ļoti bieži sastopama lapu koku mežos un krūmājos [Pētersone un Birkmane
1958]. Kaut arī literatūrā atzīmēts, ka tā zied aprīlī, maijā [Ābele 1998], pēdējo 11 gadu laikā
Ukros vidējais uzziedēšanas datums bijis 22. marts, tikai 3 gados zilā vizbulīte sākusi ziedēt
aprīļa sākumā vai vidū, bet 1990.gadā – pat jau 8.februārī. Zilā vizbulīte ir Eiropas platlapju
mežu augs [Pētersone un Birkmane 1958] un tai jāuzzied, kamēr koki vēl nav salapojuši. Lai
iestātos šī fenoloģiskā fāze, gaisa temperatūrai jābūt pozitīvai vismaz nedēļu, tomēr tai nav
izšķirošā loma. Sniega sega var aizkavēt zilās vizbulītes uzziedēšanu (1996.g., sk. 4.tabulu), bet
saulains, gaišs laiks var to paātrināt. Agrāk zilā vizbulīte uzzied piesaulītē, kur turklāt ātrāk
atkūst augsne un paaugstinās tās temperatūra. Parasti (80 – 85 % gadījumu) zilā vizbulīte uzzied
ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc sniegbaltās sniegpulkstenītes uzziedēšanas ( 4. tabula). Izņēmums ir
1998. un 2000. g. (sk. 4.tabula), kad starpība starp fenoloģiskajām fāzēm palielinājās līdz 5-6
nedēļām. Tas jāskaidro ar to, ka šajos gados bijuši silti periodi februārī, kad strauji uzziedējušas
sniegbaltās sniegpulkstenītes, bet tad periodiski atgriezusies ziema, no jauna izveidojusies
sniega sega, tā aizkavējot zilo vizbulīšu uzziedēšanu.
Baltalksnis Alnus incana, parastā lazda Corylus avelana – ziedēšana
Ar baltalkšņa un lazdas ziedēšanu sākas pavasara atmoda [Sproģe 1978].
Baltalksnis pēc literatūrā atrodamajiem datiem sāk ziedēt (tā ziedēšanas periods īss)
martā – aprīlī [Keirāns 1993], vai aprīļa sākumā [Cinovskis 1994]. Arī par parastās lazdas
ziedēšanas sākumu min martu – aprīli [Pētersone un Birkmane 1958], turklāt pasvītro, ka tās
uzzied pirms lapu plaukšanas [Keirāns 1993].
Pēdējo 7 gadu laikā Ukros abas sugas ziedējušas martā, tikai vēlajā 1996.gada pavasarī šī
fāze iestājās aprīļa vidū, kas uzskatāms par izņēmumu (6.tabula). Vidēji baltalksnis sāk ziedēt
jau 18.martā, bet lazdas – 20.martā. Tradicionāli ar lazdu ziedēšanas sākumu saista
bioklimatiskā pavasara iestāšanos un vidējās diennakts temperatūras pāreju pār 0°C [Ozola
1984]. Tomēr šī sakarība ir daudz sarežģītāka. Gandrīz visos gados baltalksnis un lazda sāka
ziedēt, kad vidējās diennakts temperatūras jau bija pozitīvas, taču pēc tam vēl laiku pa laikam
atgriezās aukstums un vidējā diennakts temperatūra pazeminājās zem 0°C. Domājams, jāņem
vērā ne vien stabilas, bet arī neatgriezeniskas vidējās diennakts temperatūras pārejas laiks.
Lazdas ziedēšanas sākums 1994., 1995., 1996., 1999.un 2000.gadā tiešām sakrita ar stabilu
vidējās diennakts temperatūras pāreju pār 0°C, taču tajos gados, kad lazda sāka ziedēt ļoti agri –
pašā marta sākumā (1997., 1998.), bija vērojamas lielas novirzes ( 6.tabulu). Tas skaidrojams ar
to, ka šajos gados bijuši silti februāri, bet martā un aprīlī bija vērojami aukstuma viļņi. Arī citos
pētījumos norādīts, ka agrajos pavasaros bieži atgriežas aukstuma periodi, un šie pavasari
parasti ieilgst [Sproģe 1978].
Mikroklimata ietekmē parastās lazdas un baltalkšņi, kas aug mežos, sāk ziedēt vēlāk par
ceļmalās, mežmalās un atklātās vietās augošajiem.
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6. tabula
Baltalkšņa un parastās lazdas uzziedēšanas sākums un vidējā diennakts temperatūra
(T)
Gads

Baltalksnis
sāk ziedēt

1994.

30.03.

T todien, °C

+3.0

Parastā
lazda sāk
ziedēt
30.03.

T todien, °C
+3.0

T neatgriezeniski
paceļas > 0°C
30.03.

1995.

-

-

21.03.

+2.0

31.03.

1996.

14.04.

+1.0

16.04.

+2.6

12.04.

1997.

01.03.

+2.1

03.03.

+4.6

20.04.

1998.

01.03.

-0.9

01.03.

-0.9

05.04.

1999.

-

-

22.03.

+0.5

25.03.

2000.

13.03.

+0.8

14.03.

+3.3

20.03.

Vidēji

18.03.

+1.2

20.03.

+2.2

03.04.

Bērzi Betula pendula – sulu cirkulācija
Sulu cirkulācijas sākums bērzos arī ir viena no agrākajām pavasara fenoloģiskajām
fāzēm. Pētījumos noskaidrots, ka, tikko sāk atkust augsne, sākas sulu cirkulācija kļavām, bet
divas nedēļas vēlāk – bērziem [Sproģe 1978]. Bērzu sulu cirkulācijas sākumu ietekmē gaisa
temperatūra, sniega segai ir mazāka nozīme, ko pierāda, piemēram, 1996., 1998.u.c. gadu
novērojumi.
7.tabula
Sulu cirkulācijas sākums bērzos un gaisa temperatūra šajos datumos
Gaisa temperatūra todien, °C

Gads

Sulu cirkulācijas
sākums bērzos

minimālā

maksimālā

1994.

28.03.

−6

+3

−0,7

1995.

21.03.

−2

+6

+3,0

1996.

04.04.

−6

+9

+0,4

1997.

09.03.

−2,6

+12,3

+3,2

1998.

28.02.

−1

+5

+2,1

1999.

07.03.

−3

+8

+1,5

2000.

14.03.

+2

+5

+3,3

vidējā

Šīs fāzes iestāšanās dienā vidējā diennakts gaisa temperatūra vēl nav stabili pacēlusies
virs 0°, bet maksimālā gaisa temperatūra šajā laikā parasti jau ir pozitīva, toties minimālā
gandrīz vienmēr noslīd zem 0°C (7. tabula). Iespējams, ka sulu cirkulācijas sākumu nedaudz
ietekmē arī Saules spīdēšana. Līdz masveidīgam fāzes sākumam, kad var tecināt bērzu sulas,
paiet vairākas nedēļas. Fāze ir ilgstošāka, ja pavasaris ir agrs, bet līdz lapu plaukšanai paiet
ilgāks laiks. Agros pavasaros sulu cirkulācija bērzos var sākties jau 28.februārī (1998.g.), bet
ļoti vēlos pavasaros 4.aprīlī (1996.g.). Ukros fāze vidēji iestājas 16.martā, kas ir agrāk par
meteoroloģiskā pavasara iestāšanos. Interesanti dati ir par 1996.g., kad sulu cirkulācija bērzos
sākās tad, kad sniega segas vidējais biezums sasniedza 53 cm. Līdz ar aukstuma periodisku
atgriešanos pēc sulu cirkulācijas sākuma šis process var stipri samazināties vai pat izsīkt.
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Iespējams, ka sākumā sulu cirkulācija novērojama tikai dienas stundās, bet te nepieciešami
plašāki pētījumi.
Zālāju zaļošanas sākums
Šī fenoloģiskā fāze būtībā nozīmē veģetācijas masveidīgu atjaunošanos. Citu autoru
pētījumi pierāda, ka tā iestājas, kad vidējā diennakts temperatūra stabili paceļas virs +5°C
[Zirnītis 1968; Sproģe 1978].
8. tabula
Zāles zaļošanas sākums un vidējās diennakts temperatūras stabila pacelšanās virs +5°C
Gads

Zāle sāk zaļot
a – b fāze

1994.

12.04. – 16.04.

Vidējā diennakts
temperatūra stabili
paceļas >5°C
21.04.

1995.

21.04. – 28.04.

13.04.

−8

1996.

19.04. – 25.04.

19.04.

0

1997.

25.04. – 29.04.

28.04.

0

1998.

20.04. – 23.04.

17.04.

−3

1999.

11.04. – 15.04.

06.04.

−5

2000.

14.04. – 16.04.

12.04.

−2

Vidēji

17.04. – 22.04.

17.04.

0

Starpība (dienās)
5

Līdzīgi tas ir arī Ukros (8. tabula). Tomēr jāizceļ vārds “stabili”, jo masveidīga zāles
zaļošana nesākas, kad vērojams īslaicīgs siltuma vilnis agrā pavasarī. Atsevišķiem lakstaugiem
lēna veģetācija sākas jau tad, kad diennakts vidējā temperatūra kļūst pozitīva, tas ir, pārsniedz 0
°C. Šīs fenoloģiskās fāzes masveidīgu iestāšanos paātrina mērens lietus.
Zāles zaļošana gadu no gada sākas aprīļa 2. vai 3.dekādē (8. tabula). Pēc vidējiem datiem
– 17.aprīlī, kas sakrīt ar vidējās diennakts temperatūras pāreju pār +5°C, kas arī vidēji notiek
17.aprīlī – gan pēc 1993.-2000. g. veiktajiem novērojumiem Ukros, gan pēc daudz agrākā
A.Zirnīša pētījumā (1968) iegūtajiem datiem par Dobeles rajona dienvidiem.
Aprakstītās sakarības attiecas uz dabisku, nepļautu zālāju, kas rudenī bioloģiski noveco,
kļūstot pelēks. Iespējams, ka pļautie zālāji (atāls, mauriņš) Latvijas dienvidos arī ziemā zem
sniega segas saglabā zaļu nokrāsu. Bet te nepieciešami papildus pētījumi.
Parka vīngliemezis Helix pomatia sāk rāpot
Parka vīngliemezis Latvijā ir lielākais sauszemes gliemezis, kas valsts teritorijā ievests,
lai papildinātu mūku ēdienu gavēņa laikā viduslaikos, turklāt šodien tas ļoti labi aklimatizējies
Latvijas dabas apstākļos [Sloka 1997]. Literatūrā minēts, ka sausā laikā un ziemošanas periodā
parka vīngliemezis ievelkas čaulā un tās ieeju noslēdz ar pergamentveidīgu plēvi [Sloka 1997].
Autors novērojis, ka parka vīngliemezis kļūst aktīvs pirms un pēc lietus. Ziemas miera periodu
tas beidz aprīļa mēneša 2. vai 3.dekādē (9.tabula).
Parka vīngliemezis beidz ziemas miera periodu vienlaicīgi ar zāles zaļošanas sākumu vai
dažas dienas agrāk. To varētu skaidrot ar to, ka arī parka vīngliemezim nepieciešama stabila
temperatūras pacelšanās virs +5°C, taču jāņem vērā, ka tas, būdams augēdājs, nespēj iztikt bez
zāles. Iespējams, ka parka vīngliemeža ziemošanas perioda izbeigšanos paātrina arī pavasarīgs
lietus, novērojumos gan tas nav pierādīts (9.tabulu), vēl jo vairāk jāņem vērā tas, ka pēdējos
gados bieži bijuši sausi pavasari. Tomēr varētu būt pietiekami arī ar rasu.
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9. tabula
Parka vīngliemeža rāpošanas sākums
Gads

Parka vīngliemezis
sāk rāpot

Zāles zaļošana
(šajā datumā)

Temperatūra dienā

Nokrišņi

1994.

17.04.

+

+9

−

1995.

21.04.

+

+12

−

1996.

aprīļa 3.dek.

+

+26

+

1997.

-

1998.

24.04.

+

+20

−

1999.

-

2000.

14.04.

+

+13,9

+

Lapu plaukšana kokiem un krūmiem
Pēc lapu plaukšanas datumiem Ukros (10.tabula) parastākās koku un krūmu sugas var
izkārtot šādā secībā:
nokarenā ērkšķoga Grossularia reclinata (8.aprīlī);
parastā ieva Padus racemosa (13.aprīlī);
upene Ribes nigrum (13.aprīlī);
ceriņi Syringa vulgaris (18.aprīlī)
sarkanā jāņoga Ribes rubrum (19.aprīlī);
parastais pīlādzis Sorbus aucuparia (21.aprīlī);
kārkli (vītoli) Salix sp. (22.aprīlī);
parastā lazda Corylus avellana (24.aprīlī);
āra bērzs Betula pendula (24.aprīlī);
baltalksnis Alnus incana (25.aprīlī);
parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum (26.aprīlī);
ķirši Cerasus sp. (29.aprīlī);
parastā kļava Acer platanoides (29.aprīlī);
mājas ābele Malus domestica (30.aprīlī);
parastā liepa Tilia cordata (2.maijā);
parastais ozols Quercus robur (2.maijā);
parastā apse Populus tremula (6. maijā);
parastais osis Fraxinus excelsior (12. maijā).
Sarakstā iekavās dots fāzes iestāšanās vidējais datums. Gadījumā, ja divām sugām pēc
vidējiem rādītājiem lapu plaukšana notiek vienā datumā, priekšroka tika dota sugai, kurai ir
agrākais fāzes iestāšanās datums kādā no gadiem. Ja arī visagrākie datumi sakrīt, priekšroka tika
dota sugai, kurai agrāks ir visvēlākais novērotais fāzes iestāšanās datums.
Lapu plaukšana tātad vispirms sākas ērkšķogām. Atsevišķos gados (1999., 2000.) fāze
iestājusies jau marta mēneša 3. dekādē. Fāze novērojama jau 3 nedēļas pirms ziedēšanas
sākuma.
5 dienas pēc tam lapas sāk raisīties parastajai ievai un upenei. Arī šīm sugām lapu
plaukšana novērojama pirms ziedēšanas sākuma. Pirmās salapo ievas, kas aug mežmalās, kur
vairāk saules.
Vidēji 18.aprīlī sākas lapu plaukšana ceriņiem. Šis datums ir ļoti tuvs vidējās diennakts
temperatūras stabilai pārejai pār +5°C.
Sarkanā jāņoga lapas raisīt vidēji sāk 19.aprīlī, kur arī varētu vilkt paralēles ar vidējo
diennakts temperatūru +5°C.
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Aprīļa 3.dekādē izvēršas masveidīga lapu plaukšana. 21.aprīlī sākas lapu plaukšana
parastajam pīlādzim, bet dienu vēlāk salapo kārkli. Jāatzīmē, ka kārkli jau 2 nedēļas pirms tam
ir sākuši ziedēt, bet pīlādzim no lapu plaukšanas līdz ziedēšanai paiet precīzi viens mēnesis.
Aprīļa 3.dekādes vidū lapas sāk plaukt parastajai lazdai, baltalksnim, āra bērzam un
parastajai zirgkastaņai. Meteoroloģiskie novērojumi rāda, ka tas ir laiks, kad gandrīz katru gadu
maksimālā temperatūra paceļas līdz +21, +26°C, kas īpaši svarīgi varētu būt, lai sāktos lapu
plaukšana parastajai zirgkastaņai.
Aprīļa pēdējās dienās lapas sāk plaukt ķiršiem, parastajai kļavai un mājas ābelei. Arī
ķiršiem lapas sāk plaukt nedēļu pirms to ziedēšanas sākuma.
Mūsu mežu tipiskie nemorālie kokaugu pārstāvji (parastā jeb ziemas liepa un parastais
ozols) lapu plaukšanu sāk tikai maija sākumā. Un arī tad atsevišķos gados, piemēram 2000.
gadā, var novērot lapu apsalšanu ozoliem un arī liepām. Vēl vēlāk lapas sāk plaukt parastajai
apsei (6. maijā), bet visvēlāk – parastajam osim (12. maijā). Tas ir laiks, kad vidējā diennakts
temperatūra jau pacēlusies virs +10°C, reizēm sasniedz arī +12, +13°C. Tomēr jāsaka, ka osis ir
īpaši jūtīgs pret pavasara salnām [Cinovskis 1997]. Autora novērojumi rāda, ka gandrīz katru
gadu maija vidū vērojamas salnas uz augsnes ;atsevišķos gados (1994., 1996., 1998., 2000.)
pēdējās pavasara salnas uz augsnes novērotas vēl pat jūnija 2. un 3. dekādē. Tādēļ arī katru gadu
novērojama ošu, īpaši jauno, apsalšana. Turklāt jāņem vērā, ka mežā, izcirtumā, purvainā vietā
mikroklimatiskie apstākļi ievērojami atšķiras, īpaši jau salnu režīms.
No metodikas viedokļa jāpiebilst, ka fenologi izdala arī pumpuru piebriešanas fāzi, kas,
piemēram, ogulājiem var iestāties jau ziemā, ja vien iestājas salīdzinoši silts un saulains laiks.
Nereti ērkšķogām pumpuri piebriest jau marta sākumā. Savukārt par lapu plaukšanas sākumu
jāuzskata diena, kad parādās pirmās lapiņas, kas, protams, vēl ir ļoti mazas. Jāpiebilst arī, ka
pirms lapu plaukšanas ir sākusies sulu cirkulācija. Piemēram, perioda ilgums starp sulu
cirkulācijas sākumu un lapu plaukšanas sākumu āra bērzam parasti sasniedz 4-5 nedēļas. Ja
apskatām lapu plaukšanas saistību ar meteoroloģiskajiem apstākļiem, tad te, manuprāt, jāuzsver
tieši gaisa temperatūras lielā nozīme. Turklāt, pamatojoties uz iepriekš rakstīto, to pamato fakts,
ka sugām, kas plaukst relatīvi agrāk, ir lielāka fāzes iestāšanās amplitūda.
10. tabula
Lapu plaukšanas sākums kokiem, krūmiem un ogulājiem
Suga

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

Vidēji

Baltalksnis

23.04.

22.04.

28.04.

05.05.

29.04.

17.04.

18.04.

25.04.

Parastā lazda

23.04.

23.04.

28.04.

04.05.

23.04.

15.04.

19.04.

24.04.

Kārkli (vītoli)

-

-

27.04.

02.05.

18.04.

19.04.

15.04.

22.04.

Parastā apse

-

-

14.05.

10.05.

04.05.

-

27.04.

06.05.

Āra bērzs

23.04.

24.04.

24.04.

05.05.

24.04.

19.04.

19.04.

24.04.

Parastā kļava

-

-

29.04.

06.05.

25.04.

27.04.

-

29.04.

Parastā ieva

14.04.

22.04.

23.04.

18.04.

12.04.

29.03.

07.04.

13.04.

Parastais osis

-

-

20.05.

-

12.05.

18.05.

28.04.

12.05.

Parastais ozols

-

-

05.05.

11.05.

03.05.

26.04.

27.04.

02.05.

Ziemas liepa

-

-

09.05.

12.05.

30.04.

24.04.

26.04.

02.05.

Parastā zirgkastaņa

25.04.

27.04.

30.04.

07.05.

28.04.

18.04.

19.04.

26.04.

Ceriņi

08.04.

13.04.

23.04.

04.05.

18.04.

16.04.

16.04.

18.04.

Parastais pīlādzis

17.04.

25.04.

28.04.

01.05.

20.04.

16.04.

14.04.

21.04.

Nokarenā ērkšķoga

08.04.

10.04.

24.04.

15.04.

10.04.

30.03.

21.03.

08.04.

Sarkanā jāņoga

13.04.

23.04.

28.04.

20.04.

23.04.

12.04.

14.04.

19.04.

Upene

17.04.

24.04.

28.04.

18.04.

06.04.

29.03.

30.03.

13.04.

Ķirši

25.04.

03.05.

02.05.

08.05.

29.04.

26.04.

21.04.

29.04.

-

-

02.05.

11.05.

29.04.

26.04.

22.04

30.04.

Mājas ābele
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Parastā ieva Padus racemosa- ziedēšana
Šī ir viena no pavasara vidus fenoloģiskajām fāzēm.
Parastās ievas ziedēšanas laiks ir maijs [Pētersone un Birkmane 1958; Langenfelds 1995],
bet diezin vai varētu teikt maijs, jūnijs [Keirāns 1993]. Autora novērojumi rāda, ka Ukros šī
fāze iestājas maija sākumā vai aprīļa 3.dekādes vidū vai beigās un šī datuma starpgadu
svārstības sasniedz 2-3 nedēļas (11.tabula). Atšķirībā no lazdas un baltalkšņa, ieva sāk ziedēt
pēc lapu plaukšanas – vidēji 3 nedēļas, maksimāli – gandrīz 4 nedēļas (1997., 1999.). Pētījumi
rāda, ka parastās ievas ziedēšanas sākumā maksimālā gaisa temperatūra dienā jau paceļas vidēji
līdz +23°C, bet atsevišķos gados tā var būt jau +27,+28°C (1996.,1997.) (11. tabula). Lai ievas
sāktu ziedēt, nepieciešama samērā augsta gaisa temperatūra. Tomēr ievu ziedēšanas vidus un
beigu posmā tā vienmēr ievērojami pazeminās (sk.10. tabulu). Arī pēdējās salnas gaisā parasti
vērojamas maija pirmajā pusē vai vidū, un pat vidējās diennakts temperatūras līknē maija vidū
vērojams īslaicīgs kritums, ko meteorologi skaidro ar arktisko gaisa masu ieplūšanu [Kalniņa
1995], kas acīmredzot ir regulāra.
11. tabula
Ievu ziedēšanas sākums
Gads
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
Vidēji

Ievas sāk ziedēt
a fāze
b fāze
08.05.
11.05.
06.05.
10.05.
07.05.
12.05.
13.05.
16.05.
01.05.
03.05.
27.04.
29.04.
25.04.
26.04.
04.05.
07.05.

Maksimālā temperatūra
dienā (°C)
+21
+17
+28
+27
+24
+21
+23
+23

Temperatūras pazemināšanās
ievas ziedēšanas laikā
∨
∨
∨
∨
∨
∨
∨
∨

Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia – ziedēšana
Parastā pīlādža ziedēšanas laiks – maija beigas – jūnija sākums [Pētersone un Birkmane
1958] – uzlūkojams par bioklimatiskā pavasara noslēguma posmu.
12. tabula
Ziedēšanas sākums kokiem, krūmiem un ogulājiem
Suga

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

Vidēji

Parastā zirgkastaņa

13.05.

25.05.

14.05.

30.05.

11.05.

21.05.

30.04.

16.05.

Ceriņi

16.05.

25.05.

15.05.

29.05.

13.05.

22.05.

30.04.

17.05.

Parastais pīlādzis

23.05.

17.05.

22.05.

04.06.

12.05.

22.05.

13.05.

21.05.

Nokarenā ērkšķoga

29.04.

25.04.

08.05.

01.05.

28.04.

22.04.

21.04.

28.04.

Sarkanā jāņoga

29.04.

06.05.

08.05.

04.05.

29.04.

20.04.

23.04.

30.04.

Upene

12.05.

07.05.

07.05.

09.05.

29.04.

27.04.

25.04.

04.05.

Ķirši

09.05.

15.05.

11.05.

13.05.

28.04.

01.05.

25.04.

06.05.

Mājas ābele

17.05.

22.05.

15.05.

23.05.

12.05.

19.05.

28.04.

15.05.

Ukros parastais pīlādzis sāk ziedēt vidēji 21.maijā (12. tabula), tikai 1997.gadā šī fāze
novērota 4.jūnijā. Lai parastais pīlādzis uzziedētu, tam nepieciešama lielāka aktīvo temperatūru
summa nekā parastajai zirgkastaņai un ceriņiem, jo pīlādzis sāk ziedēt 4-5 dienas vēlāk. Vidējā
diennakts temperatūra pīlādžu ziedēšanas sākumā parasti sasniedz +12°C, lai gan tā var variēt.
Savukārt daži autori pīlādžu ziedēšanas beiguposmu, kas daļēji sakrīt ar ceriņu, ābeļu
ziedēšanas beiguposmu un pēdējām pavasara salnām gaisā, saista ar bioklimatiskā pavasara
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noslēgšanos un vasaras sākumu [Kalniņa 1995]. Tāpat jāpiebilst, ka pīlādžu ziedēšanas beigu
posmā vidējā diennakts temperatūra parasti jau sasniedz +13,+14°C [Kalniņa 1995].
Gājputnu atlidošana
Tradicionāli fenologi fiksē 8 gājputnu (mājas strazds Sturnus vulgaris, lauku cīrulis
Alauda arvensis, zosis Anser sp., pelēkā dzērve Grus grus, baltais stārķis Ciconia ciconia,
bezdelīga Hirundo rustica, dzeguze Cuculus canorus, lakstīgala Luscinia luscinia) atlidošanas
datumus. Tie ir putni, kurus laukos pazīst un vienmēr ar nepacietību gaida atgriežamies. Daļa
putnu novērojami vizuāli, bet daži fiksējami pēc dziesmas, kas ir svarīgi, jo dažām sugām
pirmie atlidojušie indivīdi nedzied [Ģērmanis 1999]. Vizuāli jānovēro strazdi, stārķi un
bezdelīgas. Pirmā dziesma svarīga ir cīrulim, dzeguzei un lakstīgalai. Savukārt zosu un dzērvju
vizuālie un balss novērojumi sakrīt.
Dzīvnieku valstī gaismas perioda pagarināšanās pavasarī izraisa migrēšanas, ligzdošanas,
olu dēšanas, spalvu mešanas, vairošanās un citus instinktus [Liepa 1991]. Tomēr gadu no gada
gājputnu atlidošanas datumi nav pastāvīgi (13.tabula). Pirmie atgriežas tuvie migranti – putni,
kuru dzimtajās vietās jau var atrast pietiekami daudz piemērotas barības. Pēdējie atlido
kukaiņēdāji putni. Tas notiek vasaras sākumā, kad iestājas silts laiks [Baumanis un Klimpiņš
1997]. Bez tam arī klimatam (sniega sega, gaisa temperatūra) un vietas augstumam virs jūras
līmeņa var būt svarīga nozīme [Strautzels 1935]. Tā, piemēram, novērots, ka agri atlidojušie
strazdi, iestājoties aukstam laikam un uzkrītot biezai sniega segai, dažos gados masveidā iet
bojā, bet dažreiz lido atpakaļ, lai vēlāk atgrieztos otrreiz. Arī lauku cīrulis 1996.gadā atlidoja
3.aprīlī, kad vēl bija pus metru bieza sniega sega. Strazdi togad atlidoja vēl agrāk.
13. tabula
Gājputnu atlidošana pa gadiem
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Vidēji

Mājas strazds (v)

Suga

13.03.

03.04.

25.03.

10.03.

10.03.

04.03.

20.03.

17.03.

Lauka cīrulis (b)

10.03.

17.02.

03.04.

24.02.

21.02.

04.03.

16.03.

06.03.

Zosis (v, b)

-

22.03.

25.03.

10.03.

01.03.

22.03.

15.03.

16.03.

Pelēkā dzērve (v, b)

-

14.03.

10.04.

02.03.

22.03.

21.03.

16.03.

19.03.

30.03.

03.04.

07.04.

30.03.

07.04.

25.03.

29.03.

01.04.

Baltais stārķis (v)
Bezdelīga (v)

04.05.

03.05.

30.04.

29.04.

02.05.

04.05.

24.04.

01.05.

Dzeguze (b)

02.05.

07.05.

01.05.

06.05.

26.04.

03.05.

29.04.

02.05.

-

-

09.05.

20.05.

07.05.

-

08.05.

11.05.

Lakstīgala (b)
Apzīmējumi:

v – novērots vizuāli
b – novērots, pirmo reizi dzirdot dziesmu (balsi)

No 8 gājputniem Ukros visagrāk atlido lauku cīrulis (vidēji 6. martā), kad nereti vēl ir
sniegs un iespējama ziemas atgriešanās. 16. martā atlido zosis, 17. martā – strazdi, bet 19.martā
– dzērves. Baltais stārķis vidēji atgriežas 1. aprīlī, bet ne vēlāk par 7. aprīli (1996., 1998). Maija
sākumā atlido bezdelīgas un dzeguzes, bet 11. maijā – lakstīgalas. Tad laiks jau ir silts, ir
pietiekami daudz barības.
Nobeigums
Ē. Sproģe [1978] bioklimatiskajam pavasarim izdala 3 apakšsezonas – sniega kušanas
periodu, pavasara atmodu un pavasara plaukumu.Tas arī liekams par pamatu Ukros iegūto datu
apkopojumam.
Sniega kušanas periods te sākas jau 24. februārī, bet vēlākais datums ir bijis 4. aprīlis
(1996.). Šajā laikā palielinās saulaino dienu skaits, īpaši martā. Agrā pavasarī koku mizai
mainās krāsa, tā pieņem “iedeguma” nokrāsu, kas liecina par bioķīmisko procesu atjaunošanos.
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Šajā periodā atlido pirmie gājputni. Sākot atkust augsnei, uzsāk bērzos cirkulēt sulas, kas gadu
no gada var notikt no 28. februāra (1998.) līdz 4. aprīlim (1996.) Pētījumi rāda, ka agrie
pavasari parasti ieilgst, tajos siltuma periodus nomaina aukstums, savukārt gados ar vēliem
pavasariem vasaras mēneši parasti ir siltāki un rudens mēneši iestājas vēlāk [Sproģe 1978].
Nokūstot pavasara sniega segai un uzziedot māllēpēm, agrais pavasaris ir beidzies. Ukros
māllēpes vidēji uzzied 28. martā, bet 1990. gadā tas novērots jau 1. martā, kamēr 1996. gadā –
17. aprīlī.
Pavasara atmoda sākas ar lazdu un baltalkšņu ziedēšanu. Baltalkšņi Ukros sāk ziedēt no
1. marta (1997., 1998.) līdz 14. aprīlim ( vidēji – 18. martā), bet lazdas – 20. martā (no 1. marta
(1998. g.) līdz 16. aprīlim (1996. g.)). Ap šo laiku atlido zosis un dzērves, ap 2. aprīli (no 20.
marta (1999., 2000.) līdz 20. aprīlim (1994.)) parādās pirmie taureņi, aprīļa sākumā atlido stārķi.
22. martā uzzied zilās vizbulītes. Aprīļa 2. dekādē vidējā diennakts temperatūra pārkāpj +5°C
robežu, sākas veģetācijas periods, kas ir labi redzams, jo šajā laikā sāk zaļot zāle. Aprīļa beigās
notiek masveidīga lapu plaukšana. Vēl šajā periodā izlido bites, tāpēc nepieciešams iznest bišu
stropus ārā. Jau ap 8. aprīli sāk ziedēt kārkli. Šajā laikā ir piemēroti apstākļi koku un mežu
stādīšanai. Izlases veidā var sākt lauku sējas darbus, Ukros tas notiek ap 22. aprīli. Agros
pavasaros lauku sējas darbus vieglās augsnēs var uzsākt jau 4. aprīlī (1999.), bet ļoti vēlos – 6.
maijā (1996.). Pavasara atmoda Ukros ilgst vairāk par mēnesi.
Pavasara plaukums Ukros ilgst mazāk par mēnesi. Tas sākas ar bērzu lapu plaukšanu
24. aprīlī un beidzas ar pīlādžu ziedēšanas sākumu 21. maijā. Maija sākumā kā pēdējie atlido
kukaiņēdāji putni, Ukros 1. maijā atlido bezdelīgas, 2.maijā – dzeguzes, bet ap 11. maiju –
lakstīgalas. 12.maijā sākas lapu plaukšana parastajam osim. Maija 1. dekādes vidū sāk ziedēt
ievas, bet agros pavasaros (2000.) tas notiek jau 25. aprīlī. Maija otrās dekādes vidū sāk ziedēt
ābeles (ap 15. maiju), zirgkastaņas (16. maijā) un ceriņi (17. maijā), turklāt 2000.g. šīs
fenoloģiskās fāzes iestājās jau 28.-30. aprīlī, bet 1997. gadā – tikai 23.-29. maijā. Šajā laikā
jāiestāda kartupeļi, turklāt diennakts vidējā gaisa temperatūra jau ir pārkāpusi +10°C robežu,
tāpēc var sēt un stādīt visas siltummīlošās kultūras (bietes, gurķus, ķirbjus u. c.). Maija sākumā
zied pienenes un nedaudz vēlāk uzsāk lopu ganīšanu.
Ļoti svarīga loma pavasarī ir gaisa temperatūrai, īpaši vidējai diennakts temperatūrai
(agrākajās fenoloģiskajās fāzes), temperatūru summām (vēlākajās fāzēs), kā arī maksimālajām
gaisa temperatūrām. Fenoloģiskajām fāzēm, kas iestājas agri pavasarī, ļoti nozīmīga ir sniega
segas sairšana. Vairākām augu sugām ziedēšanas sākumu ietekmē gaisma. Būtiska nozīme ir
augsnes atkušanai un iesilšanai. Atsevišķas fenoloģiskās fāzes var ietekmēt arī nokrišņi.
Gājputnu atlidošanas gaitu ietekmē dažādu faktoru summa [Ģērmanis 2000].
Novērota arī
fenoloģisko fāžu iestāšanās laika atkarība no citu fenoloģisko fāžu iestāšanās laika.
Daži Ukros novērotie fenoloģisko fāžu iestāšanās datumi būtiski atšķiras no literatūrā
minētajiem. To varētu skaidrot gan ar Ukru pagasta atrašanos pie Latvijas dienvidu robežas, gan
iespējamām klimata izmaiņām pēdējos gados, gan visu Latviju aptverošu fenoloģisko
novērojumu datu trūkumu.
Pirmajām pavasara fenoloģiskajām fāzēm ir daudz lielāka starpība starp visagrāko un
visvēlāko iestāšanās datumu nekā tām, kas sākas aprīlī un maijā. Tas ir skaidrojams ar to, ka
pēdējos gados ziemas bijušas gan īpaši siltas un bez sniega (1988./89., 1989./90.), gan arī
aukstas, ilgas, sniegiem bagātas (1995./96.). Aprīlī un it īpaši maijā meteoroloģiskie apstākļi jau
ir krietni noturīgāki, gadu no gada tie variē mazāk.
Sniegbaltās sniegpulkstenītes uzziedēšanai svarīgākais nosacījums ir sniega segas
sairšana. Taču ziedēšanu var aizkavēt kailsals, bet paātrināt lēna sniega kušana (1996.).
Savukārt zilajai vizbulītei svarīga ir gaisma, sniega segas sairšana un gaisa temperatūras
paaugstināšanās. Sulu cirkulāciju bērzos ietekmē gan augsnes atkušanas laiks, gan Saules
spīdēšana, gan arī vidējā diennakts gaisa temperatūra. Zālāju zaļošanas sākumu visvairāk
ietekmē vidējās diennakts temperatūras pāreja pār +5°C, kā arī neliela loma šeit ir pavasarīgam
lietum. Līdz ar zāles zaļošanas sākumu ziemas mieru beidz parka vīngliemezis.
Baltalkšņa un it īpaši parastās lazdas ziedēšanas sākums sakrīt ar stabilu vidējās diennakts
temperatūras pāreju pār 0°C. Ievas sāk ziedēt, kad maksimālā temperatūra dienā paceļas līdz +
20 un vairāk grādiem. Turklāt ievu ziedēšanas vidus un beigu posmā ik gadu vērojama gaisa
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temperatūras pazemināšanās, arī salnas. Koku un krūmu salapošana atkarīga no gaisa
temperatūras, turklāt masveidīga lapu plaukšana gandrīz ik gadu notiek aprīļa 3.dekādē, kad
nereti pēdējos gados dienā temperatūra paceļas līdz 21- 26°C. Process sākas ar lapu plaukšanu
ērkšķogām (Ukros, vidēji, 8.aprīlī) un beidzas ar ošu lapu plaukšanu (12. maijā), jo osis ļoti cieš
no vēlajām pavasara salnām, kuras uz augsnes Ukros var novērot pat jūnija 2.un 3.dekādē,
turklāt tas iespējams katru otro gadu. Kad vidējo diennakts temperatūru summa virs +5°C
sasniedz 149-157°C, sāk ziedēt ceriņi, bet 146-160°C temperatūru summā sāk ziedēt parastā
zirgkastaņa. Šajā gadījumā temperatūras summētas šādi: ja diennakts vidējā temperatūra ir
+7,2°C, tad tika pieskaitīti 2,2°C (7,2-5,0=2,2). Parastā pīlādža ziedēšanas sākums saistās ar
vidējo diennakts temperatūru virs +12°C, turklāt ziedēšanas beiguposmā tā sasniedz +13, +14°
C, kas sakrīt ar pēdējām pavasara salnām gaisā un bioklimatiskās vasaras sākumu. Savukārt
gājputntu atlidošanā svarīga loma ir kā bioloģiskajiem, tā klimatiskajiem, orogrāfiskajiem, un
citiem ģeogrāfiskajiem faktoriem.
Pateicība
Autors pateicas profesoram Ādolfam Krauklim par pētījuma nozīmīguma saskatīšanu un
raksta rediģēšanu. Tāpat daudz pateicības esmu parādā saviem vecākiem (īpaši – tētim) un
vecmāmiņai par novērojumu veikšanu laikā, kad pats studēju Rīgā.
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Summary
The study is based on observations of nature started by the author in 1990, when he was a
fifth-year schoolboy in Tervete and continue to this day: at the Ukri Primary School, then at
Bene Secondary School, and finally at the University of Latvia from 1997 to 2001. During the
last period the observations have been expanded.
The observations have been made in the vicinity of the family farmstead "Zemzari", in
the Dobele region, Ukri parish, which is located in the southwestern part of the Zemgale plain.
The present paper summarises the phenological and meteorological data in
springtime9from February/March through May/June. This season is subdivided into three
periods: the thawing of snow, springtime awakening, and spring blooming. Within the
observation period, the inception of a particular phenological stage may vary for more than a
month.
The first phenological stages of spring show much greater variations between the earliest
and the latest date than those, which are later in April and May. It could be explained by the
very different winters of the last years: on the one hand, very warm and snowless winters
(1988/89, 1989/90); on the other hand, very chilly, long and snowy winters (1995/96). In April
and May the weather is more stable, and the yearly variations are smaller.
Some dates for the inception of phenological stages in Ukri differ to a considerable extent
from those referred to in publications. It could be attributed either to the location of Ukri parish
at the southern border of Latvia, eventual climate change in the last years, or a lack of data on
phenological observations that cover all of Latvia.
Observations have been carried out about the interdependence of the inception of
phenological stages for particular observed phenomena.
The blooming of a snowdrop Galanthus nivalis is conditioned by the melting away of
snow cover; yet, blooming can be delayed by black frost and accelerated by the slow thawing of
snow (1996). The blue anemone Hepatica nobilis needs daylight, the melting away of snow
cover, and an increase in air temperature. The circulation of birch sap is affected by the time
when the soil thaws, the quality of sunlight, and the mean diurnal air temperature. The greening
of grasslands is mainly affected by the mean diurnal air temperature passing above +5°C, and a
great role is also played by spring-like rain. When grass is turning green, the edible snail Helix
pomatia ends its winter rest.
The blossoming of the white alder Alnus incana and especially the European hazel
Corylus avelana concurs with the stable transition of diurnal air temperature to above +0°C.
Bird-cherries Padus racemosa start blossoming, when the maximum daily temperature rises
above +20°C, and the middle and final periods of bird-cherry blossoming are characterized by
an annual decrease of air temperature and even frost can be observed. The starting point for the
blossoming of the mountain ash Sorbus aucuparia coincides with a durable transition of mean
diurnal air temperature to above +12°C, and at the end of blossoming period it reaches +13°C to
+14°C, which combines with the last spring frosts and the beginning of bioclimatical summer.
The coming of migratory birds, in its turn, is affected by biological, climatic, orographic
and other geographical factors.
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Rādītāji Latvijas pilsētu ilgtspējīgas attīstības novērtēšanai
Indicators as a Tool to Assess the Sustainability
of Urban Development in Latvia
By Kristīne Āboliņa and Andis Zīlāns
Introduction
Planning and development of expanding urban areas throughout the world is a complex
decision-making process having a direct impact on human health and the environment both
locally and globally [HABITAT 1996]. Global environmental problems such as depletion of the
ozone layer, global warming resulting from the production of greenhouse gases, and the loss of
biodiversity find their roots to a large degree in the cumulative processes of global
industrialization, urbanization, and increasing consumer consumption.
The concept of sustainable development has been formulated in an attempt to reorient and
focus thinking towards a style of individual and community living, resource consumption, and
economic development that allows for a balanced co-evolution of the economic, physical, and
social environments while living within the carrying limits of the supporting ecosystems [World
Conservation Union / UNEP / WWF, 1991]. The best-known definition of sustainable
development is set out in the Brundtland Report [World 1987]: “Sustainable development is
development that meets the needs of the present without compromising the ability of future
generations to meet their own needs. Sustainable development, as a new paradigm, entails a
profound shift in the way we view the world we live in and represents a shift or a new set of
values in decision-making [Milbrath 1996].
The challenge of sustainable development is that there is no simple way to model and to
predict the interaction of individuals, societies, and natural systems: therefore, policies aiming at
sustainable development cannot be based on precise models. Policies need to be flexible in two
directions. Flexibility is required over space, since problem perception, values, and interaction
patterns are strongly shaped by culture and vary spatially. Flexibility is also needed over time
since precise forecasting is basically impossible. The consequences of this basic need for
flexibility are:
 Sustainability is a general idea that must be interpreted concretely in specific contexts;
 Sustainability cannot be achieved by a command and control approach since there are no
adequate causal models;
 Sustainability can only be approached through a practical management process that
includes permanent learning [Schleicher-Tappeser and Strati 1999: 49].
This paper examines the opportunities that exist for urban planners and the broad public
in Latvia to monitor, assess, and learn from urban planning practices and development trends
using indicators.
Sustainable Development Planning in Latvia
In Latvia, sustainable development as a value, even if expounded in policies and planning
documents, is ultimately rarely considered during the largely sector-based decision-making
process. In essence the problem of enlivening sustainability is ultimately the responsibility of
local government – in accord with the principle of subsidiarity [Strati and Schleicher-Tappeser
1999:71] and the popular rallying cry of sustainable development “think globally, act locally”
[Gilbert et al. 1996] – which in Latvia is often least open to and has the least capacity to meet
the challenges of sustainability.
Local politics in Latvia are tainted by political patronage and vested interest. At the
municipal level experts (planners) frequently have their “hands tied” regarding promoting and
implementing best urban practices to address complex planning issues. Either it is not practical
to go against the “political winds”, or political decisions are simply made contrary to adopted
planning policies and measures. Compounding matters further is the fact that adverse global
impacts resulting from local activities are often not self-evident, having no immediate readily
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apparent impact on human health and the environment locally; thus, they are not priority issues
amongst planners, politicians, and the broad public. Similarly, the sum of many individual
planning decisions, which alone do not have immediate local consequences to the environment
and the quality of urban life, in the longer term have an adverse impact on the urban system. In
this milieu, in Latvia, urban planning practices that have been tried and shown to be
unsustainable in the long-term in urban areas of developed industrialized countries [White 1994;
Miller 1996] are frequently being repeated.
According to the Chapter 28 of the Rio Declaration, local authorities in each country
should undertake a consultative process with their populations and achieve a consensus on a
“Local Agenda 21” for the community. Subsequently, local authority programmes, policies,
laws and regulations to achieve Local Agenda 21 objectives should be assessed and modified,
based on local programmes adopted [United Nations 1992:200]. Although Latvia has signed and
ratified the Rio Declaration, Local Agenda 21 has not been prepared by any of the largest cities.
One of the characteristic features of cities in Latvia is that in lieu of Local Agenda 21
environmental strategies and action plans have been developed that attempt to also include the
broader aspects of sustainable development. This phenomenon finds its roots in the fact that
initiators of the Local Agenda 21 process (typically municipal environmental departments), to
date have not received strong political support; thus, meaningful input from other municipal
sectors and stakeholders in the community has been limited. Consequently, not only has
community consensus not been achieved, but limited integration of environmental, social, and
economic development issues in municipal policies exists.
Study Methods
In this study city development plans were analysed, since, unlike environmental policy
and action plans, they reflect development priorities in all sectors within a municipality. The
development plans of four of the seven national level cities in Latvia (Table 1)—Riga, Jelgava,
Jurmala, and Rezekne—were studied (the cities of Daugavpils, Liepaja and Ventspils presently
do not have approved development plans) to establish the degree to which proposed urban
development policies in these cities are linked to the principles of sustainability, with specific
attention being directed to the issues of transportation and green space. Furthermore, existing
opportunities to monitor and assess the implementation of development plan policies are
reviewed including:
 Development plan implementation reports;
 Indicators published in statistical bulletins and indicators available in municipal
departments that can be used to evaluate the sustainability of urban development.
Table 1
Population and Area of National Level Cities in Latvia*

Latvijas Republikas pilsētu iedzīvotāju skaits un teritorija*
City

Population
(beginning of 2000)

Area (km2)

Riga

788283

307.20

Daugavpils

114510

72.48

Liepaja

94807

60.37

Jelgava

70918

60.30

Jurmala

58993

115.48

Ventspils

46423

55.36

Rezekne

40095

17.48

* [CSBL 2000a, 2000b]
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Selected Sustainability Themes and Issues
Transportation
The transportation sector was selected for analysis, because it has a large impact on
resource consumption (energy, land area) in urban areas and is consequently one of the sectors
where the integration of economic, environmental, and social aspects of development is
particularly important. Transportation typically is one of the largest sources of carbon dioxide
emissions and a substantial contributor to total nitrogen dioxide and nitrogen monoxide
emissions, as well as a major cause of high noise levels. Automobile related infrastructure
occupies a sizeable part of the limited public and private space of a city. In relation to the social
realm, the selected transportation solutions influence the degree to which residents have access
to their city [White 1994; Whitelegg 1993].
The Charter of European Cities and Towns Towards Sustainability [ICLEI 1994] includes
urban transportation as a separate section and indicates that the city should give preference to
environmentally cleaner types of transportation, particularly pedestrians, cyclists, and public
transportation, and that urban development plans should give priority to combining these modes
of transportation. Private automobiles should only serve as a supplemental mode of
transportation. Reducing dependence on the private automobile is one of the most important
preconditions for creating a more sustainable city [Tolley 1990; Zuckerman 1991]. At the
simplest level creation of a more compact city form can be furthered with the aid of zoning bylaws, specifying development densities and their distribution relative to public transportation
networks, reducing overall the amount of space in the city allocated to the private automobile
and, in particular, the number of automobile parking spaces in the city centre, and improving the
effectiveness of the public transportation system [Miller 1996; Whitelegg 1993]. Studies show
that from the perspective of sustainability the most effective method of addressing urban
transport problems (congestion, air pollution, etc.) from a technical and from an economic
standpoint is to improve the public transportation system, not to widen existing roads or to build
new roads and bridges [HELCOM PITF 1999].
Development plan policies were analysed against the following transportation issues
supporting urban sustainability:
 Improvement of conditions for pedestrians;
 Promotion of bicycle use;
 Development of public transportation;
 Construction of city by-passes to reduce transit traffic volumes in the city;
 New road and bridge construction;
 Construction of new automobile parking facilities in the city centre.
Green Space
The preservation of green space and biological diversity is another aspect of urban
development plans that can be used to gauge a city’s commitment to sustainability. Although
the type and amount of “green and blue” natural areas in any urban area is dependent on the
geographic location and a community’s aesthetic appreciation and values [Porteous 1996],
preservation of biological diversity is nevertheless integral to the concept of sustainability,
whereby balanced co-evolution between social, economic, and environmental development
dimensions is sought. In relation to this theme, at the simplest level, development plans can be
analysed with respect to proposed changes (both in type and degree) in the green structure
(forests, parks, gardens, pasture, city squares, greenbelts along waterways, and family gardens).
Integration of the existing green space structure into one system is very important for the
proper functioning of urban ecosystems and for the preservation and enhancement of biological
diversity. Creation of green corridors linking disparate green spaces enhances the integration of
the green space structure. Although it is not always possible to integrate the green space
structure, biological diversity can be increased in individual green spaces, thereby increasing
ecological capacity.
The policies of the development plans were analysed against the following green space
issues:
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 Proposed changes in the area of the green space;
 Integration of the green space structure through the creation of new green corridors;
 Enhancement of biological diversity;
 Preservation of family gardens—proposed changes in the area occupied by family
gardens.
Analysis of Development Plans in the Context of Sustainability
Table 2 summarizes the analysis of the development plans [Jelgava 1999; Jurmala 1995;
Rezekne 1997; Riga 1995] in relation to issues of sustainability. The development plans for the
cities of Riga, Jurmala, and Jelgava include sustainable development as one of the plan
principles. The development plan for Rezekne does not explicitly contain reference to
sustainable development, but in terms of its main policies the plan addresses the key aspects of
urban sustainability in a relatively integrated fashion.
Table 2
Evaluation of the Development Plans
in Relation to Transportation and Green Space Issues

Transporta un zaļās zonas jautājumu analīze attīstības plānos
Issues
Sustainable development as a goal or main
principle
Transportation
Improvement of conditions for pedestrians
(as a policy/specific actions)
Promotion of bicycle use (as a
policy/specific actions)
Development of public transportation (as a
policy/specific actions)
Building of by-passes to reduce transit traffic
Building of new roads, bridges (as a
policy/specific actions)
New parking lots in the centre of city
Green Space
Amount of green area
Family gardens (to develop existing ones/to
reserve place for new ones)
Green corridors (as a policy/concrete
actions)
Increase of biological diversity

Jelgava

Jūrmala

Rēzekne

Rīga

+

+

-

+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/-*

+/+/-

+/-

+/-

+/+

+

+

+

+

+**/+

+/+

+/+

+/+

+

+

-

+

will be
reduced

will be
reduced

changes
not shown

changes
not shown

+/- / -

+/-/-***

+/-/-

+/- / -

+/+

-

-

+/-

+

+

+

-

“+” – planned as a policy or target
“-“ – not planned as a policy or target
“+/-“ – partly planned
* Transportation Department of Riga City Council has developed “The Concept Paper for the Promotion of Bicycle
Use in Riga” where specific actions are proposed.
** It is planned to complete only construction projects already approved.
*** For new gardens land area is reserved outside of city boundaries.

Transportation
In relation to the theme of transportation, all of the development plans analysed have
policies to reduce reliance on the private automobile. Specific policies include improving
conditions for pedestrians, improving the public transportation system, developing opportunities
for cyclists, and policies to limit the movement of private automobiles to and in the city centre.
The transportation policies in the development plan for Riga give priority to pedestrians,
cyclists, and public transportation over automobiles.
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Notwithstanding the previous, all of the analysed development plans, except for the plan
in Jelgava, propose new road and bridge construction. In Jelgava, only on-going projects are to
be completed. Furthermore, all of the development plans advocate a policy of developing and
constructing new parking lots in the city centre. Development of automobile parking facilities is
not typically included in measures intended to reduce reliance on the private automobile or to
create of a more sustainable city.
A contradictory feature of the City of Riga development plan is that policies dealing with
automobile infrastructure are elaborated in considerable detail, including alternative locations
for a bridge(s) across the Daugava River and a network of right-of-ways reserved for new highspeed roads. No such specific and detailed proposals are presented for the public transportation
system. From the previous, it is evident that during implementation of the Riga development
plan, for example, it is more likely that the precisely defined, but the less sustainable policies,
will receive support from decision-makers.
Green Space
The policies in the development plans for Riga and Rezekne do not indicate whether a
change in the area and/or distribution of green space is expected during the life of the plans,
whereas the Jelgava and Jurmala plans anticipate a reduction in the area of green space.
Typically, the green space designation in the plans permits green space to be developed for
active recreational use; however, since recreational infrastructure such as arenas and other
sports facilities are considered active recreational activities, it is likely that some of the existing
green space will be intensively developed, diminishing the natural and functional (air quality
improvement and passive recreational) value of individual parcels of green space. The total area
of city green space will be reduced in practical terms, but because rezoning for this form of land
use change is not required, the incremental impact of this type of activity will not be reflected in
statistics as a decrease in the total area of city green space.
The preservation of biological diversity is a policy of the development plans for only
Jurmala and Jelgava. The creation of green corridors, including specific measures for the
preservation of biological diversity, is proposed only in the plan for Jelgava. The development
plan for Riga proposes the integration of the “green and blue” structure in a unified system, but
it does not present specific measures that should be implemented to achieve this goal.
One of the unique aspects of green space in the cities of Latvia is the relative large land
area devoted to family garden plots. For example, family gardens in the Riga of 1995 accounted
for almost 11% of green space or 5% of total area of the city [Riga 1995:36]. For the least
affluent segment of urban residents the family gardens are an important source of produce for
personal consumption and are also supplementary sources of income for some. Furthermore, as
is stated in the development plan of Riga, these family gardens serve a social and recreational
function, especially for the large percentage of city dwellers that live in multi-storey apartment
complexes, by providing a place for them to spend leisure time. For others, especially children,
family gardens offer a valuable opportunity for nature appreciation [Riga 1995:36].
Family gardens are a component of the green space of all the cities analysed.
Characteristic of all the plans is that no policies exist for the creation of new family garden areas
within the city jurisdictions. Only Jurmala has reserved space for family gardens outside of the
city boundaries. In Riga, family gardens are designated as a temporary form of land use, thus
opening the door for rezoning and the transformation of green space.
Assessment of Urban Sustainability and Implementation of Development Plans
Legislative Compliance
The “Law on Territory Development Planning (1998)” requires that municipal
governments prepare and publish a report on the implementation of development plans every
year. Of the four cities analysed, only Jurmala has regularly prepared and published
development plan implementation reviews as required by law. The assessment reports prepared
by the city of Jurmala briefly (1-2 pages in length) highlight the main features of the

95

APSKATI UN DISKUSIJAS

implementation of development plan policy. Development trends are described qualitatively;
they are not generally quantified.
Indicators to Assess Urban Sustainability
Indicators are pieces of information that highlight what is happening in a large system. They
are small windows that provide a glimpse of the “big picture”. Indicators should simplify complex
phenomena into quantifiable measures that can be readily communicated [Delft van 1998]. To create
indicators, data must be collected as part of a monitoring process in which repetitive measurements
of coherent parameters yield information on changes in time. The data must be collected by
comparable methods, according to previously set time schedules and places [Dobbelsteen and Porton
1992]. Sustainability indicators combine environmental, economic, and social indicators, as well as
their mutual relationships [Abolina and Klavins 2000].
In order to determine what opportunities exist to monitor and assess implementation of urban
sustainability and development plans in the context of sustainability, relevant statistical bulletins
were reviewed regarding available indicators on the themes of transportation and green space. The
statistical sources consulted included: Latvia’s Regions in Figures [CSBL 2000a]; Environmental
Indicators in Latvia 1999 [CSBL 2000c]; Macroeconomic Portrait of Latvia’s regions [CSBL
2000d]; Statistical Yearbook of Latvia 2000 [CSBL 2000e]; Riga in Figures 1999 [CSBL 2000f];
Latvian State of the Environment Report ’98 [Ministry 2000]. Additionally, relevant municipal
departments in each of the four cities were consulted regarding the availability of indicators on
transportation and green space. Table 3 summarizes the indicators compiled in statistical
publications and municipal departments.
The review of published indicators relevant to sustainability issues and development
plans reveals a significant imbalance in the distribution of indicators. Because transportation is
directly related to economic activity, it can be more readily expressed quantitatively. It is not
surprising that there are a greater number of transportation related indicators. For green space
issues, only indicators on the issues of green space area and the conservation of biological
diversity were identified.
Indicators available or regularly tabulated in municipal departments are largely those
appearing in statistical bulletins. This indicates that to a degree the driving force behind data
and indicator collection at the municipal level is the legislative requirement to annually report
on certain aspects of municipal development to the Central Statistical Bureau of Latvia.
Additional indicators collected by municipalities are mainly related to the issues of public
transportation, green space area and biodiversity.
The indicators available in municipal planning departments and statistical bulletins do not
permit an evaluation to be made of the impact or efficacy over time of municipal development
policies in general, and more specifically in the context of sustainability. The available
indicators are so narrow and specific in definition that together they are little more than
unrelated items in an inventory list of municipal assets and municipal services offered and used
by city residents. None of the indicators in the statistical bulletins and municipal departments
show performance; that is they don’t illustrate development trends over and against set policies
or standards. Furthermore, the units of measure used are often not meaningful in communicating
the development trends in the city. No aspect of city development policy or theme of
sustainability is in general adequately illuminated by the available indicators.
From the available indicators on transportation, it is not possible to draw a meaningful
conclusion regarding modal split—the means by which residents of the city travel (e.g. private
automobile, public transportation, bicycle, by foot). The trend of modal split is one of the most
important indicators for the assessment of the sustainability of transportation policies and
measures. Similarly, knowledge of the number of automobile parking spaces is important for the
development of a sustainable urban transportation policy, since the number of automobile
parking spaces impacts on the intensity of urban automobile traffic and influences public
transportation rider-ship. Taken together, the available indicators on transportation issues
illuminate only separate aspects of urban mobility and access, from which it is not possible to
gain a clear insight into the overall situation and the main problems and their evolution over
time.
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With respect to urban green space, the available indicators do not reflect the most visible
problems associated with urban development: the reduction of the area of green space; the
cutting down of individual trees and tree clusters; reduction in biological diversity; as well as a
qualitative change in the green structure, for example parks and squares that are transformed to
underground parking lots with potted shrubs and flowers planted overtop. Changes in the area of
green space are in practice difficult to assess because of the broad definition of green space and
the small scale at which zoning maps are prepared. For instance, for the period 1998-1999 in
Riga, a number of previously grassy areas and small squares have been transformed to parking
lots, but the available data indicate an unchanging total area of green space.
The biological diversity is very pertinent to the assessment of sustainability because it
shows the impact of human economic activity on the natural environment and is thus close to
one of the roots of environmental problems. The available indicators do not however reflect
other causes for the reduction of biological diversity, such as the reduction in the area of
individual green areas (an indicator showing the average size of green areas would reflect this)
and the cutting of individual trees. The Greenery Inspection Unit of the City of Riga
Environment Department does not record the number of trees cut down annually in the city.
Even though tree-cutting projects are approved on the basis of the specific number of trees to be
removed, the number of cubic metres of wood harvested is recorded, not the total number of
trees cut.
Table 3
Available indicators for analysed issues

Pieejamie ilgtspējīgās attīstības rādītāji
Issue
Sustainable
development as a
goal or main
principle
Improvement of
conditions for
pedestrians
Promotion of
bicycle use
Development of
public
transportation

Building of bypasses to reduce
transit

Indicators of Municipal Institutions
(collected at least once every two years)
Not available

Relevant Indicators in Regularly Published
Bulletins
Not available

Not available

Persons killed or injured in road traffic accidents
by status of participation in traffic
Road traffic accidents by locality
Persons killed or injured in road traffic accidents
by status of participation in traffic
Passenger turnover
Passenger carried by tram and trolley-bus
Length of trolley-bus lines, number of trolleybuses and their utilisation
Length of tramlines, number of tramcars and their
utilisation
Passenger traffic: urban bus lines

Not available
Jurmala
Monthly public transportation rider-ship
Number of public transportation routes
Length of public transportation routes
Public transportation route timetables
Public transportation tariffs
Rezekne
Number of public transportation routes
(buses, taxis, route taxis):
Number of route trips planned;
Number of route trips completed;
Rider-ship;
Number of kilometres driven;
Fees collected from passengers;
Funding by the municipality of public
transportation
Number of route buses
Cost of one trip with public
transportation
Number of routes
Total length of routes km
Riga
Public transportation rider-ship
Riga
Road surface type register
Road technical pass
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Issue
Building of new
roads, bridges

New parking
lots in the
centre of city

Amount of
green area

Family gardens
Green corridors
Increase of
biological
diversity

Indicators of Municipal Institutions
(collected at least once every two years)
Rezekne
Road length, width and type of surface
Riga
Road surface type register
Road technical pass
Rezekne
Area of the municipal land covered by
automobile parking facilities
Jelgava
Implementation of the Traffic Strategy
(whether individual tasks are
implemented/not implemented)
Riga
Traffic flow measurements (prior to
repairs and other circumstances)
Implementation of the Traffic Strategy
(whether individual tasks are implemented/not implemented and why not)
Jurmala
Area of forests
Area of forests rezoned
Rezekne
Area of green space
Riga
Transformed forest land m2
Not available
Not available
Jelgava
Number of heritage trees
Jurmala
Forests
Volume cut in forests m3 (main
harvest and thinning)
Reforested land m2
Supplementary planting ha
Area burned by forest fires m2
Greenery
- Number of cut trees (by species)
Riga
Area of protected territories
Forests
Volume cut in forests m3 (main
harvest and thinning)
Reforested land m2
Supplementary planting ha
Area burned by forest fires m2
Greenery
Volume cut from greenery m3
Other data that is not regularly
compiled

Jelgava
Finances allocated to the up-keep of
greenery
Other data that is not regularly compiled
Jurmala
Other data that is not regularly compiled
Rezekne
Finances allocated to the up-keep of
greenery
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Relevant Indicators in Regularly Published
Bulletins
Total length of streets, tunnels and embankments
Of which hard surfaced

Not available
Not available

Urban land – total area, of which:
Greenery and woodland area
Public gardens, parks and greenery
Area cut and stock volume by cities and districts in
1999
Not available
Not available
Structure of current expenditures on environmental
protection by cities and districts in 1999
Of which for
Land recultivation
Forest regeneration
Hazardous substances emitted into atmosphere
from stationary sources on average per ha of urban
land, by selected towns and cities in 1999
Hazardous substances neutralised or emitted into
atmosphere from stationary air pollution sources by
cities and districts in 1999
Hazardous substances neutralised or emitted into
atmosphere from stationary air pollution sources by
selected towns and cities in 1999
Emissions from stationary air pollution sources by
cities and districts and by polluting substances in
1999
Emissions from boiler-houses into atmosphere by
cities and districts in 1999
Air quality in 1999 (data available for Riga)
Ozone in 1999 (data available for Riga)
Precipitation acidity in 1999(data available for
Riga)
Water discharge into surface waters by cities and
districts in 1999
Permanent water pollution by cities and districts in
1999
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Discussion and Conclusions
An analysis of the development plans prepared by four of the largest cities of Latvia
indicates that sustainability may be embodied as one of the guiding principles, explicitly or
implicitly, but a comparison of development policies on the themes of transportation and green
space over and against specific urban sustainability issues reveals a great deal of ambiguity and
contradiction. More significantly, many recently implemented development projects,
particularly in Riga, are at odds with urban sustainability.
Based on the review of published statistical bulletins and consultations with relevant
municipal departments, available development indicators in the transportation and green space
sectors are not adequate to monitor the sustainability of urban development. On the basis of the
undertaken analysis, it can be concluded that decision-makers, planners, and the broad public
have few and inadequate indicators with which to gauge the sustainability of urban
development. As decision-makers, urban planners and the broad public in Latvia have limited
exposure to urban sustainability issues through the mass media, it is even more critical that
relevant indicators, which shed light on the trends in urban development and the impacts of
development over time, be regularly compiled and made public.
A major short-coming of the development planning process is the lack of an open and
transparent follow-up procedure regarding planning decisions, in essence whether the long term
goals of development plans and the principles of sustainable development are being addressed.
As a consequence, urban planners and the broad public are unable to quantitatively assess for
themselves the process of urban development in their cities in relation to existing development
plan policies, thus limiting transparency in urban development decision-making. The current
situation in Latvia does not encourage decision-makers to be consequent in their decisionmaking against the backdrop of sustainability and development plan policies. In the long-term,
opportunities to create a more sustainable cities are hindered.
Regardless of whether cities define sustainability as a policy goal of development or not,
it is essential that sustainability indicators that reflect the new reality of urban development be
compiled. The indicators selected should address the fundamental principles and concerns of
sustainable development and should in a simple and clear manner inform decision-makers,
planners, and the broad public regarding the sustainability of urban development. Typically, one
of the criteria used for defining indicators is data availability. When developing indicators, high
priority should be given to the establishment of a data collection programme in which data that
most accurately portray essential aspects of sustainability are regularly gathered.
Assessment and public reporting of actual development trends is important in
development planning in general and even more so in the complex decision-making associated
with sustainable development, where a balance need be struck between the different aspects of
development (economic, social, and environmental). The sustainability of a city and the
effectiveness of planning policies and measures can be gauged through an on-going assessment
of urban development trends and impacts, using sustainability indicators. Because sustainability
indicators contribute to transparency in decision-making and involve a process of permanent
learning, they can be the practical management tools to implement urban sustainable
development.
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Kopsavilkums
Līdzsvarotas attīstības koncepcija kā jauns sabiedrības domāšanas veids pieprasa
dzīvesveida pamatā likt citu skatījumu uz pasauli un attiecībām tajā, kā arī lēmumu
pieņemšanas procesā balstīties uz jaunu vērtību sistēmu. Ilgtspējīgas attīstības izaicinājums ir
tas, ka nav vienkārša veida, kā paredzēt cilvēku, sabiedrības un dabisku sistēmu mijiedarbības
rezultātu, tāpat nav iespējamas precīzas prognozes. Tādēļ politiku ilgtspējīgas attīstības
veicināšanai nevar balstīt uz konkrētu modeli - politikai jābūt elastīgai divos virzienos - telpā un
laikā. Galvenās F. Strati un R.Šleihera-Tapezera atziņas, kas izriet no elastības nepieciešamības,
ir:
1) ilgtspējība ir galvenā ideja, kuru jāpiemēro konkrētajiem apstākļiem;
2) ilgtspējību nevar sasniegt ar pavēles - kontroles pieeju;
3) ilgtspējību var veidot ar praktisku pārvaldes procesu palīdzību, kas ietver sevī
nepārtrauktu mācīšanos.
Šajā pētījumā apskatītas Latvijas pilsētu plānotāju un plašākas sabiedrības iespējas
novērot, novērtēt un mācīties no pilsētu attīstības gaitas, izmantojot ilgtspējības rādītājus.
Pilsētas kā pētījuma objekts izvēlētas tā iemesla dēļ, ka, izejot no subsidiaritātes principa
(atrisinājums zemākajā iespējamā līmenī), kā arī no principa “domā globāli, rīkojies lokāli”,
ilgtspējīgas attīstības iedzīvināšana noteikti ir vietējo pašvaldību atbildība. Tomēr pilsētu un
vietējo pašvaldību līmenī plānotājiem ir “sasietas rokas”, un sarežģītu plānošanas jautājumu
risināšanā nav vērojama pasaules labākās pieredzes izmantošana. Kā galvenos iemeslus var
minēt, ka speciālistiem nav izdevīgi iet pretēji politiskajām tendencēm, vai arī politiskie lēmumi
tiek pieņemti pretēji apstiprinātajai ilglaicīgai politikai vai ekspertu ieteikumiem. Šajā situācijā
Latvijā pilsētu attīstībā bieži tiek pieņemti lēmumi un izvēlēti risinājumi, kuri rūpnieciski
attīstītajās valstīs sevi pierādījuši kā neefektīvi ilgākā laika posmā.
Saskaņā ar Rio Deklarācijas 28. pantu katras valsts vietējām pašvaldībām konsultatīvā
procesā ar iedzīvotājiem ir jāpanāk vienošanās par ilgtspējīgas attīstības rīcības plānu 21.
gadsimtam (Vietējā Agenda 21), kas nosaka vietējā līmeņa darbību ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšanai. Sekojoši vietējo pašvaldību programmas, politikas, likumus un normatīvus
jāpārvērtē un jāpielāgo ilgtspējīgas attīstības kontekstam. Lai arī Latvija ir parakstījusi un
ratificējusi Rio Deklarāciju, tomēr ilgtspējīgas attīstības rīcības plāns 21.gadsimtam nav
pieņemts nevienā Latvijas republikas nozīmes pilsētā.
Latvijas pilsētās viena no raksturīgām iezīmēm ir ilgtspējīgas attīstības rīcības plāna vietā
veidot vides aizsardzības rīcības plānus, kurā cenšas ietvert arī ilgtspējīgas attīstības aspektu.
“Aizvietojums” varētu būt skaidrojams ar to, ka vides aizsardzības speciālistiem, kuri parasti ir
ilgtspējīgas attīstības rīcības plāna veidošanas iniciatori, kopējo risinājumu meklējumos
pagaidām neizdodas sekmīgi iesaistīt pārējo sektoru speciālistus, un īpaši politiķus.
Pētījumā uzmanība ir pievērsta pilsētu attīstības plāniem, jo tie atšķirībā no vietējiem
vides aizsardzības rīcības plāniem atspoguļo visu ar pilsētas teritorijas attīstību saistīto sektoru
attīstības virzienus. Šajā darbā ir analizēti Jelgavas, Jūrmalas, Rēzeknes un Rīgas attīstības
plāni, jo Liepājā un Ventspilī pilsētas attīstības plāni tiek izstrādāti, bet Daugavpilī plāns vēl
taps.
Katras pilsētas ilgtspējīgas attīstības aspekts ir analizēts, apskatot divus jautājumu blokus.
Transporta sektorā, pirmkārt, aplūkojoti šādi jautājumi, kas galvenokārt veicina ilgtspējīgu
attīstību:
 apstākļu uzlabošana gājējiem,
 velotransporta attīstīšana,
 sabiedriskā transporta attīstīšana,
 satiksmes apvedceļi.
Otrkārt, aplūkota izvēlētā politika attiecībā uz
 jaunu ielu un tiltu būvniecību,
 jaunu autostāvvietu radīšanu pilsētas centrā, kas parasti noved pie neilgtspējīgas
attīstības.
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Otrs jautājumu loks, pēc kura pilsētu attīstības plānos ir spriests par ilgtspējības
nodrošināšanu, ir zaļās zonas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un attīstība, apskatot:
 paredzētās izmaiņas zaļās zonas platībā,
 zaļās zonas savienošana vienotā sistēmā (zaļo koridoru veidošana),
 bioloģiskās daudzveidības palielināšana,
 paredzētā politika attiecībā uz ģimenes dārziņiem.
Jelgavas, Jūrmalas un Rīgas plānos ilgtspējīga attīstība minēta kā viens no pilsētas
attīstības pamatprincipiem. Kā var spriest no plāniem, analizēto pilsētu ilgtspējība transporta
jautājumos atkarīga no lēmumu pieņēmēju izvēles – cik konsekventi tiks ievērotas prioritātes,
kā arī no tā, kuri risinājumi būs izvēlēti no plānos paredzēto pasākumu klāsta.
Salīdzinot ar transportu, situācija zaļās zonas attīstības un bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanas jomā, ir sliktāka, jo Jelgavas un Jūrmalas plānos paredzēts samazināt zaļās zonas
platību, bet par Rīgā un Rēzeknē par paredzētajām izmaiņām, balstoties uz plāniem, neko nevar
spriest. Citos apskatītajos jautājumos Jelgavā paredzēta “viszaļākā” politika, pārējās pilsētās
politiku attiecībā uz zaļo zonu par ilgtspējīgu var uzskatīt tikai nosacīti, īpaši ņemot vērā, ka ar
nelieliem izņēmumiem tālāk par formulētu mērķi līdz orientējošām rīcībām konkrētās pilsētas
vietās nav tikts.
Darbā ir raksturotas iespējas, kā novērtēt attīstības plānu īstenošanu, analizējot attīstības
plānu realizācijas pārskatus, apkopojot statistikas gadagrāmatās un biļetenos pieejamos
atbilstošos rādītājus, kā arī pašvaldību struktūrvienībās lietojamos indikatorus.
Attiecībā uz plāna īstenošanas pārskatiem jāsaka, ka tikai Jūrmala atbilstoši Latvijas
likumdošanai regulāri publicē pārskatu par attīstības plāna realizācijas gaitu, pārējās pilsētās
nepastāv regulārs atskaitīšanās veids par attīstības plānā izvirzīto mērķu izpildi.
Statistikas biļetenos transporta un zaļās zonas attīstības jautājumiem ilgtspējības
kontekstā atbilstošu rādītāju pieejamībā vērojama ievērojama atšķirība. Katram plānā
apskatītajam transporta jautājumam ir iespējams atrast piemērotu rādītāju, bet par zaļo zonu
rādītāji ir tikai par zaļās zonas platību un bioloģisko daudzveidību. Pašvaldību struktūrvienībās
pārsvarā pieejami tie paši rādītāji, kas parādās statistikas biļetenos. Tas saistīts ar likuma prasību
apkopot un iesniegt Valsts Statistikas pārvaldei noteiktus rādītājus. Papildus rādītāji pilsētas
vajadzībām praktiski nav, jo esošie dati netiek apkopoti. Kā pozitīvu iezīmi var minēt Satiksmes
koncepcijas īstenošanas analīzi Jelgavā un Rīgā.
Aplūkojot pieejamo rādītāju kvalitatīvo atbilstību – spēju raksturot attiecīgo transporta
vai zaļās zonas jautājumu, secinām, ka atbilstība visbiežāk ir ļoti vienpusēja. Respektīvi, no
pieejamajiem rādītājiem nav iespējams secināt par ilgtspējīgai attīstībai svarīgo transporta un
zaļās zonas jautājumu problēmām un attīstības dinamiku. Rādītāji neatspoguļo pilsētās
notiekošos procesus, kas svarīgi pilsētas transporta vai zaļās zonas attīstībai. Pieejamie rādītāji
ir tikai kā atsevišķas detaļas pilsētas īpašumu un pakalpojumu inventarizācijas sarakstā, ar tiem
nevar veikt pilsētas attīstības politikas efektivitātes vai ietekmes novērtējumu par laika gaitā, it
īpaši attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību. Tas zināmā mērā mazina nepieciešamību ievērot attīstības
plānus.
Neskatoties uz to, vai pilsēta ilgtspējību ir vai nav izvirzījusi par attīstības pamatprincipu,
nepieciešams apkopot ilgtspējīgas attīstības rādītājus, kas parādītu mūsdienu aktuālo realitāti
pilsētas procesos. Piemērotiem rādītājiem vajadzētu aizvietot līdzšinējo atskaiti galvenokārt par
ekonomisko izaugsmi un patēriņa pieaugumu – “dzīves līmeni”, rādītājiem jāatspoguļo
ilgtspējīgas attīstības pamatjautājumus, vienkāršā un atklātā veidā jāinformē lēmumu
pieņēmējus, plānotājus un plašāku sabiedrību par pilsētas attīstību, tajā skaitā par dzīves
kvalitātes jautājumiem.
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Latvijas un Igaunijas salīdzinājums
administratīvi-teritoritoriālā iedalījuma sakarā
Comparing Latvia and Estonia
in Context of Administrative Division of the Territory
Armands Vilciņš
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
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pierobežas apriņķos (izņemot urbanizēto Austrimviru) nekā rietumu piekrastē un salās.
Interesanta aina 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
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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].
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.
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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 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.
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Latvijas Ģeogrāfijas biedrība gadsimtu mijā
The Latvian Geographical Society on the Eve of the New Century
Andris Bauls
Laikā no 13.-18.augustam 2000.g. Seulā, Korejā notika 29.Starptautiskais Ģeogrāfijas
kongress ar devīzi “Dzīvot daudzveidībā”. Tajā piedalījās arī Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un
Zemes zinātņu fakultātes mācībspēki prof. Ā.Krauklis ar ziņojumu “Viršu bioģeocenozes Eiropas
boreonemorālās starpzonas ģeogrāfiskajās ainavās”, doc. Z.Krišjāne ar ziņojumu “Iedzīvotāju
mobilitāte Latvijā pārejas perioda laikā “ un doc. M.Rozīte ar ziņojumu “Ilgtspējīga tūrisma principu
iedzīvināšana teritoriālās plānošanas vadlīnijās Baltijas jūras telpas centrālajā reģionā”. Latvijas
Ģeogrāfijas biedrība (LĢB) veltīja kongresam Ģeogrāfisku Rakstu / Folia Geographica kārtējo –
VIII sējumu, kas tika sagatavots angļu valodā, papildināts ar virsrakstu “Living with Diversity in
Latvia” un izplatīts Seulā kongresa dalībniekiem.
Līdztekus kongresam risinājās arī 3. Starptautiskā Ģeogrāfijas olimpiāde skolēniem, pēc
skaita jau trešā. Latvija tajā piedalījās pirmo reizi. Mūsu valsti šajās sacensībās pārstāvēja komanda
3 dalībnieku sastāvā – Ogres 1.vidusskolas 12.klases audzēknis Reinis Bērziņš, Rīgas 1.ģimnāzijas
10. klases audzēknis Kārlis Podiņš un Limbažu rajona Liepupes vidusskolas 11. klases audzēknis
Mikus Janvars – Rīgas 1.ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotājas Z.Tenisones vadībā. Starp 13 valstīm –
skolēnu olimpiādes dalībniecēm Latvijas komanda izcīnīja 4.vietu aiz Polijas, Korejas un
Nīderlandes.
2000.g. 24.-25. novembrī notika 2. Latvijas Ģeogrāfijas kongress “Jauns gadsimts – jauna
ģeogrāfija”. Ar tādu pašu nosaukumu bija izdots arī kongresam iesniegto referātu kopsavilkumu
krājums, ko bija sagatavojusi LĢB.
LU Mazajā aulā pēc LĢB prezidenta prof. Ā.Kraukļa teiktajiem kongresa atklāšanas vārdiem
referātu par ģeogrāfijas vietu studiju attīstībā un zinātņu integrācijā nolasīja LU Ģeogrāfijas un
Zemes zinātņu fakultātes dekāns prof. M.Kļaviņš. Par ģeogrāfijas zinātni un ģeogrāfisko izglītību
savā valstī runāja arī kaimiņzemes – Lietuvas Ģeogrāfijas biedrības prezidenta Ričardas Baubinas.
Savukārt Latvijas institūta direktors, bijušais Latvijas vēstnieks ASV O.Kalniņš bagātināja kongresa
atklāšanas sēdi ar runu “Latvija pasaulē, pasaule Latvijā”. LZA Ķīmjas, bioloģijas un medicīnas
zinātņu nodaļas priekšsēdētājs prof. R.Valters bija kongresam atsūtījis apsveikuma rakstu.
Savā biedrības prezidenta ievadreferātā “Ģeogrāfija un informācijas laikmets” prof.
Ā.Krauklis akcentēja nepieciešamību pēc “mūža izglītības”, uzsverot, ka prasme un spēja mācīties
kļūst par vienu no pašiem galvenajiem izglītības mērķiem skolā un augstskolā. Tālab arī izglītības
pamatu atjaunināšana, tās satura, formu un metožu aktivizēšana un pilnveidošana ir viens no
tuvākajiem 21.gadsimta uzdevumiem. Aplūkodams ģeogrāfijas attīstību mūsdienās, viņš uzsvēra, ka
informācijas laikmets ir gan pavēris ģeogrāfijai jaunas, daudz lielākas nekā jebkad agrāk iespējas būt
veiksmīgai zinātnei par zemi kā cilvēka mājokli un cilvēku kā zemes iemītnieku, apsaimniekotāju un
pilnveidotāju, gan radījis lielāku un arvien pieaugošu pieprasījumu pēc ģeogrāfijas dažādās dzīves
jomās. Latvijas sakarā profesors īpašu uzmanību pievērsa zemes dabas, iedzīvotāju un attīstības
potenciāla ģeogrāfiskajai daudzveidībai lokālā, reģionālā un globālā skatījumā un no tās izrietošajām
turpmāko zinātnisko pētījumu problēmām.
Kongresa atklāšanas sēdei sekoja simpozijs “Ģeogrāfija skolā un augstskolā”. Galvenie
referenti par ģeogrāfijas mācīšanu augstskolās bija LU ģeogrāfijas nodaļas vadītājs as.prof.
O.Nikodemus un Daugavpils Pedagoģiskās universitātes prof. B.Jansons, bet par skolas ģeogrāfijas
problēmām sniedza ziņojumus J.Kļaviņš, N.Buile un Z.Tenisone.
Par kongresa darba kulmināciju kļuva paneļdiskusija “Jaunākie pētījumi un rezultāti”. Visu
paaudžu un kvalifikāciju pētnieki, tajā skaitā maģistratūras un pat bakalaura programmas studenti,
vienkopus demonstrēja savus darbus – kopskaitā ap 40 – uz stendiem. Kupls bija arī apmeklētāju
pulks, un pie daudziem stendiem izvērsās dzīvas sarunas. Noslēgumā īsus kopsavilkumus un
komentārus par aplūkotajiem darbiem sniedza Z.Krišjāne (cilvēka ģeografija), M. Laiviņš
(bioģeogrāfija), A.Zīverts (ūdeņi), A.Briede (klimats), I.Liepiņš (ainavas), M. Kļaviņš (vide),
P.Šķiņķis (vietu un reģionu plānošana), ĢIS un kartes (M.Cekule). Tā kā daudzi pētījumi bija
starpdisciplināri, arī diskusija netika dalīta stingri noteiktās sekcijas un daļa no piedāvātajiem
darbiem figurēja vairākos kopsavilkumos. Izraisījās arī neliels disputs par dažām pētījumu ievirzēm
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(M.Laiviņš, P.Šķiņķis, Ā.Krauklis).
Pirmās diena noslēdzās ar saviesīgu vakaru Sporta muzeja telpās. To sarīkoja fakultātes
studenti, stāstot par saviem patstāvīgajiem vasaras ceļojumiem Korsikā un Kolas pussalā. Šo
sarīkojuma daļu ar savu klātbūtni un iesaisti vakara saimnieku piedāvātajās aktivitātēs atbalstīja arī
LU Zinātņu prorektors prof. I. Muižnieks.
Kongresa otrajā dienā notika divi simpoziji. Viens no tiem bija veltīts Latvijas reģionālās
attīstības jautājumiem. Simpozija vadītājs doc. P.Šķiņķis par diskusijas rosinātājiem bija izvēlējies
A.Mellumu, kas aplūkoja Latvijas reģionālās attīstības vērtējuma praksi, un J.Briņķi, kura uzstāšanās
degpunktā izvirzījās Latvijas lauku vides reģionālās arhitektūras iezīmes un formveides principi.
Dzīvu interesi izraisīja viesis no Lietuvas Dr. V. Daugirdis, stāstīdams par rezultātiem, kurus viņš
ieguvis pētīdams Latvijas kā kaimiņa ietekmi uz Ziemeļlietuvas kultūrreģiona veidošanos.
Otrā simpozija temats bija Latvijas kultūrainavas. Tā vadītāja prof.A.Melluma aicināja
izteikties šajā sakarā D.Bormani, V.Strautnieci, B.Jansonu, Ā.Kraukli un A.Junkuru. Izvērsās
visnotaļ interesanta, auglīga un lietišķa domu apmaiņa par ainavu “gara zinātņu”, dabas pētniecības,
saimniecības un sociālo norišu jomās, par ainavu gan kā subjektīvu vērojumu, izjūtu un iztēles radītu
veidolu, gan kā reālās dzīves faktoru, gan kā plānošanas un mērķtiecīgas pilnveidošanas objektu.
Daudz uzmanības tika veltīts problēmai “cilvēks – ainava” pedagoģijas un dažādu institūciju
(pašvaldību, servisa iestāžu u.c.) darba sakarā.
Turpina pirmskara gados iesākto novadiem veltīto ģeogrāfisko konferenču tradīciju, LĢB sadarbībā
ar Daugavpils Pedagoģisko universitāti sarīkoja Auģšzemei veltīti konferenci laikā no 4.-5.maijam
2001.g.. Daugavpilī. Programma ietvēra 2 tematiskās sēdes un plašu ekskursiju ar sīkāku meža
ainavu mācību takas “Pilskalnes Siguldiņa” iepazīšanu. Konferences atklāšanā ievadvārdus teica
Latvijas Ģeogrāfijas biedrības prezidents prof. A.Krauklis, Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes
rektors prof. J.Pokulis, zinātņu prorektors prof. V.Paškevičs, Daugavpils rajona padomes
izpilddirektors V.Aizbalts.
Ar referātiem uzstājās galvenokārt Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes mācībspēki, bet
auditoriju veidoja lielāko tiesu skolotāji no tuvākiem un tālākiem rajoniem. B.Jansona stāstīja par
ceļa joslu ainavu īpatnībām Augšzemē, uzlūkojot reljefu un ezerainumu par galveno ainu apvidu
izdalīšanas pazīmi. J.Soms sniedza Augšzemes augstienes subglaciālo iegultņu raksturojumu. Ņemot
vērā, ka subglaciālās iegultnes ar tajā izvietotajiem dziļajiem izstieptas formas ezeriem ir ļoti krāšņās
Augšzemes augstienes ainavu sastāvdaļas un ģeomorfoloģiski dabas pieminekļi, viņš skāra arī
reģionālā plānojuma izstrādes un tūrisma attīstības jautājumu. D.Gruberts aplūkoja Dvietes senlejas
dabas īpatnības un to ekoloģisko nozīmi. I.Litavniece izvērtēja iedzīvotāju skaita un etniskā sastāva
izmaiņas Augšzemē 20.gadsimtā, īpaši iedziļinoties divu apriņķu – Ilūkstes un Jaunjelgavas –
salīdzinošā izpētē.
Pārējos ziņojumus sniedza viesi no Rīgas. Z.Gobas, R.Avotiņas, Z.Cekulas un B.Krisunovas
ziņojumu pamatā bija Augšzemes vietvārdu un to lietojuma pētījumi. V.Droiska pastāstīja par savu
pieredzi Rīgas pilsētas ģeogrāfijas izmantošanai ģeogrāfijas mācīšanā un J.Kļaviņš – par Latvijas
ģeogrāfijas vietu iestājpārbaudījumos ģeogrāfijā Latvijas Universitātē.
Prof. Erkki Jauhiainens no Joensu Universitātes (Somija) sniedza īsu pārskatu par interneta
izmantošanas iespējām, mācot ģeogrāfiju skolā un augstskolā. Viņš iepazīstināja klausītājus ar savu
un savu skolnieku pieredzi šajā jomā, kā arī piedāvāja noderīgas arī Latvijas apstākļos interneta
adreses.
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