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PELDOŠAIS EZERRIEKSTS (TRAPA NATANS) – DABAS UN
CILVĒKU VĒSTURES LIECINIEKS LATVIJĀ
Laimdota Kalniņa. Aija Ceriņa, Iveta Žvagiņa, Ineta Grīne

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: laimdota.kalnina@lu.lv
Anotācija. Peldošais ezerrieksts Trapa natans Latvijas teritorijā aug tā izplatības areāla pašos ziemeļos un
ir aizsargājams augs. Ja 20. gs. 40. gadu sākumā bija zināmas ezerrieksta fosilo augļu 10 atradnes, tad tagad
to skaits kopā ar fosilo putekšņu atradnēm palielinājies līdz 27. Fosilie Trapa natans augļi konstatēti ne
tikai holocēna, bet arī pleistocēna starpleduslaikmetu nogulumos. Sastādīta ezerrieksta tagadējo augteņu un
fosilo atradņu karte Latvijā. Nogulumu paleobotāniskie pētījumi ļauj secināt, ka ezerrieksts daudzos ezeros
ir audzis kopš holocēna klimatiskā optimuma beigu posma pirms apmēram 6000 gadu. Pokratas un
Priekulānu ezera nogulumos, kuros ezerrieksts aug joprojām, putekšņu un fosilo augļu skaits ir mainīgs, bet
mūsdienās to daudzums ir līdzīgs tam, kāds tas bija īsi pēc tā ieviešanās ezerā. Pokratas ezera pētījumi
liecina, ka būtiska ezerrieksta putekšņu daudzuma samazināšanās vai pat izzušana notikusi vairākkārt, bet
pēdējo, iespējams, var attiecināt uz "mazo ledus laikmetu" viduslaikos. Dažādos gados veikti atkārtoti esošo
augteņu vietu novērojumi, kas ļauj secināt, ka Trapa natans populācijas stāvoklis Pokratas un Priekulānu
ezerā nav uz izzušanas robežas, bet tieši otrādi – tas uzlabojas.
Atslēgas vārdi: starpleduslaikmets, holocēns, ezerrieksts, Trapa natans, fosilie augļi, putekšņi, akmens
laikmets.

Ievads
Peldošais ezerrieksts Trapa natans pārstāv Trapa ģinti, kas izplatīta Eirāzijā un
Āfrikā no mērenās klimata joslas līdz pat tropu joslai. Nosaukums Trapa radies no vārda
calcitrappa – ragainis. Augs sastopams ūdeņos, kas nabadzīgi ar kalcija karbonātiem, bet
bagāti ar organiskajām vielām. Tas nav sastopams apvidos, kur ūdenī ir daudz karbonātu.
Peldošais ezerrieksts Trapa natans Latvijā ir reta un apdraudēta suga, kas
saglabājusies tikai dažos ezeros, tajā skaitā Klaucānu, Priekulānu un Pokratas ezerā
valsts austrumdaļā (1. attēls). Ezerrieksta ziedēšana sākas tad, kad ūdens temperatūra
ūdenstilpēs sasniedz 18–20°C, kas nosaka to, ka zemākā temperatūrā nav iespējama tā
eksistence. Uz to norāda arī fakts, ka Pokratas ezers ir ezerrieksta vistālāk uz ziemeļiem
esošā vieta tā dabiskās izplatības areālā Eiropā. Latvijā peldošā ezerrieksta Trapa natans
audzes ir sastopamas nelielās un seklās ūdenstilpēs, kurās ūdens ātrāk sasilst. Tādēļ
peldošais ezerrieksts parasti aug nelielos ezeriņos, vecupēs, kā arī tādos upju un ezeru
līčos un lagūnās, kuru krasti apauguši ar mežu, krūmājiem, augstākiem augiem, kas
pārsniedz cilvēka augumu (niedres, u.tml.) un aizsargā ūdenstilpi vai tās daļu no
stipriem vējiem.
Nogulumu paleobotānisko pētījumu dati liecina, ka ezerrieksts Latvijas teritorijā
seklās ūdenstilpēs ir audzis gan pirms vairākiem tūkstošiem gadu, gan arī tā
makroatliekas un putekšņi atrasti iepriekšējo starpledus laikmetu ezeru nogulumos
(Kalnina et al. 2007).
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Peldošā ezerrieksta makroskopisko atlieku pētījumi
Paleobotānisko datu ieguvei izmanto mikroskopiskās metodes (putekšņu un
sporu, diatomeju u.c. metodes) un makroskopiskās metodes (augu makroatlieku jeb
karpoloģisko, kā arī augu veģetatīvo atlieku (lapas, stumbri u.c.) noteikšanas metodi).
Lai sagatavotu paraugus augu makroanalīzei, nogulumu paraugi tiek skaloti ar ūdeni
caur sietu (acs izmērs 0,1 vai 0,25 mm). Pēc tam tiek atlasītas nosakāmās augu atliekas,
izmantojot stereoskopisko mikroskopu. Atkarībā no atlieku lieluma, tās analizē
palielinājumā 6,5 līdz 50 reizes un nosaka to piederību noteiktai augu sugai, izmantojot
speciālus noteicējus un kolekcijas.

1. attēls. Peldošā ezerrieksta (Trapa natans) atradnes Latvijas teritorijā
Paskaidrojumi:
Literatūrā minētie ezeri, kuros audzis ezerrieksts, bet mūsdienās ir izzudis
1. Kalupes ezers (20 km Z no Daugavpils) - J. Fiedorowicz 1824 (Suško 2010)
2. Viesītes ezers - Presņikova 1956
3. Ezers 10–15 km uz rietumiem no Varakļāniem – 1913.g. – Kupffer 1934 (Vimba 2009)
Mūsdienās aug, nogulumos atrasti putekšņi (+)
4. Klaucānu ezers (Jēkabpils novads) – Eke 1873 (Lehmann E. 1895; Vimba 2009; Žvagiņa et al.
2005) (+)
5. Priekulānu ezers (Jēkabpils novads) Žvagiņa et al. 2006 (+)
6. Pokrates ezers (Rugāju novads) – A. Jonass (Johnas), 1932 (Klaucēnu ezers 1933; Žvagiņa et al.
2005; Žvagiņa 2006) (+)
7. Bancānu ezers (Jēkabpils novads) - I. Skrinda 2017 (Suško et al.2018)
Subfosilo augļu (*) un putekšņu (+) atradumi holocēna laika ezeru nogulumos
8. Lubāna senezera teritorija (Abora - Jakubovska, Loze 1982; Piestiņa – Jakubovska, Loze 1982;
Zvidze – Jakubovska, Loze, 1982; Iča – Šturms (Apinis, 1940), Kalnina et al. 2017; Suļka –Vasiļevskis
et al. 2012; Malmuta – Kalniņa 2015; Eiņi – Loze et al. 2011; Lagaža – Jakubovska, Loze 1982 (*)(+)
9. Burtnieka senezera aizaugušais ziemeļu līcis – Ozola et al. 2010 (*)(+)
10. Ģipkas Litorīnas jūras lagūnas nogulumi – Galenieks 1928; Presņikova 1956 (*)(+)
11. Sārnates purvs – Gilberts 1939 (*), Kalniņa 2012 (+)
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12. Priedaines lagūna – Bērziņš et al. 2016 (*)(+)
14. Balvu ezers – Apinis, 1940 (*)
15. Dviete – 1938 atradis urbumā V. Pērkons (Apinis 1940; Presņikova 1956) (*)
16. Tuzerītis – Andrejeva 2014 (*)
17. Pilcenes ezers – Rūtiņa et al. 2012 (*)
18. Raicenes ezers– Žvagiņa 2006 (*)
19. Silajāņu ezers pie Malnavas – atradis Grotāns 1935 (Apinis 1940) (*)
20. Štulvja ezers – Valters1926 (*)
21. Vilgāles ezers (+)
22. Durbes ezers (+)
23. Klāņu ezers (+) Kalniņa et al. 2006
24. Selēku ezers (+) Kiziks et al. 2015
Subfosilie augļi (*) un putekšņi (+) pleistocēna starpledus laikmetu ezeru nogulumos
Felicianovas (Ēma) starpleduslaikmeta ezera nogulumi
25. Satiķi – Цериня 1984; Kalnina et al. 2007 (*)(+)
Pulvernieku (Holšteina) starpleduslaikmeta ezera nogulumi
26. Jaunšķieri – Cerina A. 1999 (*)
27. Pulvernieki - Мейронс, Цериня 1986 (*)

Vecākie subfosilie ezerriekstu augļi Latvijas teritorijā ir atrasti Rietumkurzemē
Lētižas upes ielejā Jaunšķieru atsegumā un urbumā pie Pulverniekiem vidējā
pleistocēna Pulvernieku (Holšteina) starpledus laikmeta (pirms apmēram
320 tūkst. gadu) ezeru nogulumos, kā arī augšējā pleistocēna Felicianovas (Ēma)
starpledus laikmeta (apmēram pirms 115 tūkst. gadu) Satiķu paleoezera nogulumos
griezumu daļās, kas atbilst klimata optimumam (Цериня 1984; Мейронс, Цериня
1986; Cerina 1999; Kalnina et al. 2007). Kopā ar ezerrieksta augļiem Satiķu griezuma
nogulumos konstatētas mūsdienās Latvijā retu augu parastā skābarža Carpinus betulus,
najādes Najas marina, Caulinia flexilis sēklas vai tagad Latvijas florai svešu ūdensaugu
peldošas ūdenspapardes Salvinia natans megasporas un Brasenia sp. sēklas, bet
senākajos Pulvernieku un Jaunšķieru griezumos konstatētas izmirušu augu Aracites
interglacialis un Brasenia borysthenica sēklas (Ceriņa, Lukševiča 2010).
Holocēna ezeru organogēnajos nogulumos, galvenokārt gitijā, kas uzkrājusies
siltos klimatiskos apstākļos pēdējo 7000 gadu laikā, ezerriekstu augļi un putekšņi
sastopami daudzos Latvijas ezeru nogulumos, un to izzušana, iespējams, varētu būt
saistāma ar Mazā ledus laikmeta iestāšanos apmēram pirms 750 gadiem.
Pirmās holocēna fosilo ezerriekstu augļu atradnes Latvijā varētu būt Štulvja ezers
(Valters 1926) un Litorīnas jūras Ģipkas lagūna, kuras nogulumus Pilsupītes krastu
atsegumos pagājušā gadsimta 20. gadu 2. pusē pētīja M. Galeniece (Galenieks 1928).
Latvijā līdz 1940. gadam ezerrieksta subfosilās atliekas gan nejaušu atradumu veidā,
izskalotas krastā kopā ar ezera piekrastes kūdrainajiem nogulumiem, gan atrastas
arheoloģisko izrakumu laikā (Sārnate, Iča), gan nogulumu paleobotānisko un
paleoģeogrāfisko pētījumu rezultātā konstatētas apmēram 10 atradnēs (Apinis 1940;
Galenieks et al. 1957) – Vecpiebalgā, Piestiņā, Osā, Ičā, Malnavā, Balvos, Stilvja ezerā
(Štulvis), Dvietē, Raicenes ezerā Tilžas pagastā. A. Apinis (1940) norāda, ka, tā kā

7

ĢEOGRĀFIJA KOPĪGAI NĀKOTNEI LATVIJAS SIMTGADĒ

visbiežāk ezerrieksta fosilie augļi atrasti akmens laikmeta mītņu tuvumā, tad visdrīzāk
cilvēks ir veicinājis arī to izplatīšanos (2. attēls).

a
b
2. attēls. Ezerrieksta neogļoti (a) un ogļoti (b) augļu fragmenti no Ičas neolīta apmetnes
nogulumiem Lubāna senezera teritorijā

Peldošā ezerrieksta putekšņu pētījumi
Fosilā ezerrieksta putekšņus (3b,c attēls), tāpat kā šī auga makroskopiskās atliekas
atrod ezeru nogulumos, tos pirms analizēšanas ķīmiski vai mehāniski apstrādājot. Kaut
arī Trapa putekšņi ezera nogulumos saglabājas ļoti labi un tos var viegli identificēt gan
pēc lieluma, gan arī savdabīgās formas (3.b,c attēls), tomēr tie pētījumos ir noteikti
ievērojami vēlāk nekā makroskopiskās atliekas. Viens no galvenajiem iemesliem bija
tas, ka Trapa putekšņu vispār nav daudz un to izplatība var būt stipri lokalizēta pat tikai
vienā augtenē bijušā ezera robežās. Tādēļ ne vienmēr izdodas tos atrast. Ezerrieksta
putekšņus Latvijā pirmoreiz noteica A. Presņikova (1956), pētot Ģipkas lagūnas ezera
nogulumus, kuros pirms tam ezerrieksta augļus bija atradusi M. Galeniece (Galenieks
1928). Latvijas ezeros (Klāņu, Pūricas, Durbes u.c.) ezerrieksta augļu atliekas vai
putekšņi visbiežāk konstatēti nogulumu slāņos, kas uzkrājušies atlantiskā laika beigu
posmā vai subboreālā laika sākumā. Trapa natans putekšņi un arī augļi ievērojamā
daudzumā konstatēti Pūricas ezera organogēni smilšainas un dažādaļģu gitijas
nogulumos, kas uzkrājušies holocēna klimatiskā optimuma beigu posmā atlantiskajā
laikā un subboreāla sākumā, jo tai laikā tam bijuši labvēlīgi klimatiskie apstākļi un
piemērots substrāts ezerrieksta izplatībai. Pierādījumi ezerrieksta izplatībai šai laikā ir
arī ezerrieksta putekšņu atradumi kopā ar graudaugu, kaņepju un nātru putekšņiem
aizaugošās Priedaines lagūnas kūdrainas gitijas nogulumos, kuru uzkrāšanās laiks ir
bijis pirms 6100–4200 gadiem. Tas liecina par cilvēka klātbūtni šai laikā ezeru krastos,
ko apstiprina arī arheoloģisko pētījumu dati.
Trapa natans atradumi arheoloģiskajos pētījumos
Īpaši daudz ezerriekstu putekšņu un riekstu atlieku, tai skaitā ogļotu, atrastas
akmens laikmeta apmetnēs un to tuvumā seno lielo ezeru bijušajās teritorijās, kas
mūsdienās ir pilnīgi aizaugušas, tajā skaitā senā Lubāna (Loze, Jakubovska 1984) un
Burtnieka teritorijā (Kalnina 2006; Ozola et al. 2010), kā arī bijušajos Litorīnas jūras
8
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lagūnu reliktajos ezeros un to piekrastes apmetnēs – Sārnatē (Ceriņa et al. 2013), Ģipkā
(Eberhards et al. 1999), Priedainē (Babītes lagūnas ezers) (Kalniņa et al. 2009).
Ezerrieksta putekšņi pārsvarā atrasti kopā ar putekšņiem, kas liecina par cilvēka darbību.
Piemēram, Eiņu neolīta apmetnes teritorijā tie atrasti kopā ar graudaugu un nezāļu
putekšņiem, kā arī oglīšu putekļu klātbūtne, iespējams, liecina par cilvēka aktivitātēm
(Kalniņa 2011).

a

b

c

3. attēls. Ezerrieksta attēls (M. Pakalne) (a); putekšņa attēls mikroskopā (L. Kalniņa) (b);
zīmēts putekšņa attēls (G. Erdtmann) (c)

Domājams, ka neolīta cilvēks ezerriekstus ne tikai izmantoja uzturā, bet arī
mēģināja tos audzēt (Žvagiņa et al. 2005). Lubāna piekrastes Zvidzes apmetnes
nogulumu palinoloģiskie un karpoloģiskie pētījumi rāda, ka ezerrieksta putekšņi un
makroatliekas tajos atrodamas jau no atlantiskā laika sākuma jau mezolīta laika
nogulumos (Jakubovska 1997; Ceriņa 2003). Ezerrieksta putekšņi atrasti arī Eiņu ezera
nogulumos, kas, iespējams, tai laikā ir bijis sekls aizaugošs senā Lubāna līcis.
Peldošā ezerrieksta izplatība mūsdienās
Augošu ezerriekstu (3.a attēls) pirmoreiz Latvijā atradis katoļu priesteris, dabas
vēstures skolotājs un pētnieks Jāzeps Fedorovičs (Jüzef Fiedorowicz) 1824. gadā
Kalupes ezerā, kas atrodas 20 km Z no Daugavpils (Suško 2010). Par ezerrieksta
atradumu Klaucānu ezerā Rīgas Dabas pētnieku biedrībā ziņojis Jēkabpils skolu
inspektors Eke 1873. gada 17. septembrī, bet viņa ievāktais herbārijs izmantots vēlākajā
botāniķa E. Lēmana (Eduard Lehmann) 1895. gada publikācijā – Lehmann E. 1895
(Vimba 2009). Pokrates ezerā ezerriekstu 1932. gadā atradis A. Jonass (Johnas)
(Klaucēnu ezers 1933; Pužule, Laizāne 2014).
Līdz 2017. gada vasarai Latvijā ezerrieksts bija sastopams tikai trīs ezeros:
Priekulānu un Klaucānu ezerā Kalna pagastā (Jēkabpils novads) un Pokratas ezerā
Rugāju pagastā (Rugāju novads). Tās ir Eiropā vistālāk ziemeļos atrastās ezerrieksta
augtenes, kur izveidoti Eiropas nozīmes valsts aizsargājami botāniskie liegumi.
Fitocenozes Pokratas ezerā izveidojušās uz dūņainas grunts 0,8–1,5 m dziļumā, tās ir
sugām nabadzīgas (2–5 augu sugas), parasti tajās dominē (nereti veido tīraudzes)
peldošais ezerrieksts. Augu sabiedrību kopā ar ezerriekstu veido spožā glīvene
Potamogeton lucens, iegrimusī raglape Ceratophyllum demersum, dzeltenā lēpe Nuphar
lutea u.c. peldošo ūdensaugu sugas (Žvagiņa et al. 2005).
9
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2017. gadā ezerrieksts atrasts Jēkabpils novada Bancānu ezerā (Suško et al.
2018). Domājams, augs ezerā ieviesies ar putnu palīdzību pēdējo 20 gadu laikā, jo
iepriekšējās ezera apsekošanas laikā nav ticis konstatēts (Suško et al. 2018).
Augu sabiedrības ar peldošo ezerriekstu Klaucānu, Priekulānu un Pokratas
(Pakrates) ezerā aprakstījuši daudzi pētnieki (Apinis 1940; Bērziņa, 1957, Žvagiņa et al.
2005; Pužule, Laizāne 2014). Priekulānu un Pokratas ezers veģetācijas aprakstīšanai
2003. un 2004. gadā tika izvēlēti to līdzīgā dziļuma dēļ, kā arī Trapa natans augu
eksemplāru aptuveni līdzīgā skaita dēļ (Žvagiņa 2006). Kopš A. Apiņa un I. Bērziņas
veiktajiem pētījumiem Priekulānu un Pokratas ezerā ezerriekstu skaits ir palielinājies,
taču ūdensaugu, kas parasti atrodas sabiedrībā ar Trapa natans, sugu skaits ir
samazinājies. Izpētes laikā tipiskākās sabiedrības veidoja Potamogeton lucens un
Spirodella polyrhiza. Tas norāda uz grunts nogulumu pārmaiņām, kā arī ūdenslīmeņa
svārstībām laika periodā no 1957. gada līdz 2005. gadam. Iespējams, pašreizējās
lauksaimnieciskās darbības apsīkums ir ļāvis ezerrieksta augteņu ekoloģiskajiem
parametriem tuvoties ezerriekstam labvēlīgiem augšanas apstākļiem (Ceriņa et al.
2012). Pokratas ezera veģetācijas izpētes vēsturi izsmeļoši raksturojusi I. Žvagiņa
(Žvagiņa et al. 2005), bet tā biotopa aizsardzības iespējas V. Pužule un I. Laizāne
(2014). 2013. gada ezera apsekojumā novērots, ka ezerriekstu daudzums bijis mazāks
nekā iepriekšējos gados, ko autores izskaidro ar vēso 2012. gada vasaru, kad ezerriekstu
augļi nepaspēja nogatavoties.
Secinājumi
Pētījumi ļāvuši secināt, ka Trapa natans populācijas stāvoklis Pokratas un
Priekulānu ezerā nav uz izzušanas robežas, bet tieši otrādi – tas uzlabojas. Turpretīm
problemātiskāks ir Klaucānu ezers, kuram būtu jāpievērš lielāka uzmanība un jārisina
jautājums par šī ezera sugu saglabāšanu vismaz iepriekšējā līmenī.
Pokratas ezera nogulumu palinoloģiskie pētījumi liecina, ka ezerrieksts šai ezerā
ir audzis pēdējos 5000 gadus, visu laiku kopš atlantiskā laika beigām. Tā putekšņu
daudzums nogulumos ir mainīgs, bet mūsdienās ir līdzīgs tam, kāds bija īsi pēc tā
ieviešanās ezerā. Būtiska ezerrieksta putekšņu daudzuma samazināšanās vai pat
izzušana novērojama vairākkārt, bet pēdējā konstatēta 32 cm dziļumā, ko, iespējams,
var attiecināt uz "mazo ledus laikmetu" viduslaikos (Žvagiņa et al. 2005).
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Summary
Floating Water-nut Trapa natans in the territory of Latvia grows in the area of its northern
distribution and is a protected plant. At the beginning of the 40s of 20th century were known 10 deposits
of Water-nut fossil fruit, now their number with fossil fruit and pollen deposits has grown to 27. Fossils
Trapa natans have been found not only in the Holocene but also in the Pleistocene interglacial sediments.
Map of the current distribution of floating Water-nut and sites of fossil finds in Latvia has been prepared.
Palaeobotanical studies of lake sediments allow to conclude that floating Water-nut has grown in many
lakes since the second part of the Holocene climatic optimum. In the Pokrata Lake and Priekulanu Lake
the floating Water-nut still grows and the number of pollen and fossil fruit finds is variable, but nowadays
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number of them is similar to what it was shortly after its introduction into the lake. Research on Pokrata
Lake indicates that a significant reduction or even disappearance of floating Water-nut pollen has
occurred several times, but the latter may be attributed to the "Little Ice Age" during the Middle Ages. In
different years observations of the existing sites have been repeated, which allows to conclude that the
population of Trapa natans in Pokrata and Priekulanu lakes is not on the verge of extinction, but on the
contrary - it is improving.

PARASTĀS IEVAS ZIEDĒŠANA LATVIJĀ PIRMS UN PĒC
100 GADIEM
Gunta Kalvāne, Andis Kalvāns

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte,
e-pasts: Gunta.kalvane@lu.lv, Andis.kalvans@lu.lv
Anotācija. Fenoloģiskie dati bieži izmantoti klimata mainības pētījumos, gan rekonstruējot pagātnes
klimatu, gan arī novērtējot nākotnes klimata iespējamo ietekmi. Pētījumā analizēti ilgtermiņa parastās ievas
Padus racemosa ziedēšanas dati Latvijā, kā arī modelētas iespējamās ievas ziedēšanas pārmaiņas nākotnē,
izmantojot grādu dienu (aktīvas temperatūras summas) modeli un ENSEMBLES klimata datu kopu. Pēdējos
50 gados ievas ziedēšanas vidējās vērtības ir mainījušās nedēļas intervālā – ieva zied agrāk. Negatīva
ziedēšanas tendence ir sagaidāma arī nākotnē: modeļa dati rāda, ka ievas ziedēšanas sākums tālajā nākotnē
var mainīties 3 nedēļu intervālā un ievas ziedēšana Latvijas teritorijā 21.gs. beigās tiks fiksēta jau aprīļa
trešajā dekādē nevis maija otrajā dekādē kā mūsdienās.
Atslēgas vārdi: parastā ieva, Padus racemosa, fenoloģija, fenoloģiskā modelēšana, grādu dienas, Latvija.

Ievads
Lapu plaukšanas sākums, ziedēšanas, augļu nogatavošanās fāzes ir fitofenoloģijas
izpētes objekts. Dabas ritmu novērošana – fenoloģija – ir viena no senākajām dabas
zinātņu nozarēm. Pirmās fenoloģiskās norādes atrodamas gan Bībelē, gan seno romiešu
dzejnieku tekstos, vissenākie pierakstītie dati ir saglabājušies Japānas imperatoru dārzu
arhīvos, kur ķiršu ziedēšanas sākums kā pavasara atnākšanas festivālu laiks datēts no
705. gada mūsu ērā (Kalvāne 2011).
Arī Latvijā ir senas fenoloģiskās tradīcijas, darba ritms tika pielāgots dabas
kalendāram un mēneši tika saukti par lapu mēnesi, siena mēnesi u.tml. Pirmie zināmie
dati atrodami vācu mācītāju dienasgrāmatās un Rīgas dabas pētnieku biedrības rakstu
krājumos (Zirnītis 1956) no 19.gs. sākuma, savukārt sistemātisks novērotāju tīkls Latvijas
teritorijā izveidots 1926. gadā, kurš ar mainīgām sekmēm darbojas līdz mūsdienām.
Fenoloģiskie dati tradicionāli izmantoti lauksaimniecībā, taču pēdējā laikā arvien
biežāk vēsturiskos fenoloģiskos datus izmanto klimata mainības pētījumos, jo “augi un
dzīvnieki visjūtīgāk reaģē uz izmaiņām vidē. Fenoloģisko datu analīzē ir lētākais,
ērtākais, vieglākais veids, kā pamatot klimata mainību” (Koch et al. 2009).
“Dabas dzīves novērojumi ļauj spriest par vietējo klimatu. Tas iespējams tādēļ, ka
dzīvnieku un augu attīstības gada cikls atrodas ciešā sakarībā ar vietas laika apstākļiem.
Dzīvais augs ar saviem attīstības fāzu momentiem kā spogulī rāda noteiktās vietas
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klimatiskos apstākļus“ – tā par fenoloģisko novērojumu nozīmi raksta A. Zirnītis (1956),
kurš 20.gs. 60. gados veicis fenoloģisko datu analīzi Latvijas teritorijai.
Fenoloģiskie dati tiek izmantoti gan pagātnes klimata rekonstrukcijā, gan arī
nākotnes projekcijās.
Pētījumā analizētas parastās ievas Padus racemosa – bieži sastopama un viegli
atpazīstama krūma – ziedēšanas pārmaiņas Latvijas teritorijā laika periodā no 1927. līdz
2016. gadam, izmantojot brīvprātīgo novērotāju datus, kā arī, lietojot aktīvās
temperatūras summas modeli, raksturotas ievas ziedēšanas tendences tālajā (līdz
2100. gadam) nākotnē.
Materiāli un metodes
Fenoloģiskie dati. Pētījuma pamatā ir brīvprātīgo novērotāju dati, kas iegūti visā
Latvijas teritorijā. Fenoloģiskie dati digitalizēti no “Dabas un vēstures kalendāra” (no
2005. gada Daba un vēsture) (periodam no 1973. līdz 2016. gadam), Fenoloģiskajiem
biļeteniem (1959.–1972. gads), Fenoloģiskajiem bukletiem (1927.–1935. gads). Datu
analīzē izmantotas A. Zirnīša (1956) fenoloģisko datu tabulas laika periodam no
1927. līdz 1940. gadam, kur atspoguļotas 58 novērojumu punktu vidējās piecpadsmit
gadu vērtības – vidējais ievas ziedēšanas sākums.
Klimata projekciju dati. Klimata projekciju dati ir iegūti no ES FP6 Integrētā
Projekta ENSEMBLES (Līguma numurs 505539) klimata projekcijām, un statistiski
adaptēti lokālajiem novērojumiem (Sennikovs, Bethers 2009). Adaptētie dati ir sagatavoti
ESF projekta „Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu
pētījumiem” ietvaros, un pieejami LU portālā: https://www.puma.lu.lv/klimats/. Klimata
projekciju dati aptver periodu no 1960. līdz 2010. gadam. Ir izmantots 16 dažādu
klimatisko modeļu ansamblis. Klimatiskie modeļi gan pagātnes, gan nākotnes periodam
laika apstākļus raksturo klimatiskā izpratnē – reālajam, novērotajam klimatam atbilst
daudzgadu vidējās modelētās vērtības, ko var izmantot tendenču izvērtējamam nevis laika
apstākļu prognozēšanai.
Fenoloģiskais modelis. Fenoloģiskās fāzes aprēķināšanai pētījumā ir izmantots
modificēts termālā laika (grādu dienu) jeb aktīvās temperatūras summas modelis.
Modelī pieņemts, ka augu attīstība notiek, ja gaisa temperatūra pārsniedz kritisko
vērtību, pie tam attīstības ātrums ir proporcionāls temperatūrai. Fenoloģiskā fāze
iestājas, kad nepieciešamā aktīvās temperatūras jeb grādu dienu summa tiek sasniegta.
Aktīvās temperatūras summu aprēķina saskaitot grādu vērtības, kas pārsniedz bāzes
temperatūru noteiktā laika intervālā (stundas, diennaktis u.c.). Aktīvās temperatūras
summas mērvienība nav strikti definēta, to var raksturot kā grādi dotajam laika
intervālam (piemēram, °diennakts). Pētījumā izmantojam fenoloģisko modeli DDcos
(Kalvāns et al. 2014; Herms 2004), kur diennakts gaisa temperatūras gaita tiek
aproksimēta ar sinusoīdas līkni, kuras ekstrēmās vērtības atbilst diennakts minimālajai
un maksimālajai gaisa temperatūrai. Pieņemts, ka bāzes temperatūra ievu ziedēšanai ir
3.4°C un nepieciešamā aktīvās temperatūras summa ir 214 °diennakts. Atskaites punkts
aktīvas temperatūras aprēķināšanai ir attiecīgā gada 1. janvāris.
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Rezultāti
Parastās ievas Padus racemosa ziedēšana pirms 100 gadiem (laika periods
1927.–1940. gads). Pētījumā analizētas A. Zirnīša (1956) fenoloģisko novērojumu
piecpadsmit gadu (no 1927. līdz 1940. gadam 58 Latvijas punktos) datu vidējās
vērtības, kas apkopotas A. Zirnīša rakstā.
Laika periodā no 1927. līdz 1940. gadam ievas ziedēšanas sākums novērots
17. maijā ar ievērojamām lokālām atšķirībām, tā, piemēram, no analizētajiem punktiem,
visvēlāk ievas ziedēšana fiksēta Liepājā, Vējavā (23. maijs) un Kolkasragā – 29. maijā;
visagrāk – Iecavā (10. maijs) un Jelgavā (12. maijs). Ievas ziedēšana visā teritorijā
iestājusies vidēji divu nedēļu intervālā. Fenoloģiskais pavasaris Latvijā iestājas virzienā
no DR uz ZA, tomēr analizētajā periodā šī sakarība neparadās: agrāk fāze vērojama
Latvijas D, centrālajos rajonos. Tomēr izteikti redzama Baltijas jūras ietekme, jo
piekrastes punktos, piemēram, Kolkasragā ievas zied 12 dienas vēlāk nekā vidēji
Latvijas teritorijā.
Ilgtermiņa pārmaiņas (1927.–1935. gads un 1959.–2016. gads). Datu
pieejamības dēļ, analizēti trīs novērojumu punktu dati, atsevišķos gados izmantotas
apvienotās datu kopas, piemēram, Dobele-Ukri vai Atašiene-Varakļāni.
Analizējot ilgtermiņa datu rindu, konstatēts, ka vidēji ieva zied 12. maijā. No trīs
analizētājiem punktiem – Dobele, Liepāja, Atašiene – agrāk ievas ziedēšana notiek
Dobelē (11. maijā), vēlāk Liepājā – 14. maijā.
Ilgtermiņa trends ir negatīvs, t.i., fāze iestājas vidēji agrāk, sakarība ir būtiska un
statistiski ticama (r Atašiene = -0,46, r Liepāja = -0.58, r Dobele = -0.52). Laika periodā no
1959. līdz 1982. gadam var vērot pozitīvu tendenci, t.i., fāzei bija raksturīgi iestāties
vēlāk, tomēr pēc 20.gs. 80. gadiem fāzes trends kļuvis negatīvs.
Visagrākās vērtības gan ievu ziedēšanai, gan daudzām citām pavasara fāzēm visā
Latvijas teritorijā bija novērotas 1990. gadā, kad, agrās fāzes, piemēram, lazdas,
baltalkšņa ziedēšana fiksēta jau janvāra beigās nevis marta sākumā (atsevišķās vietās
fāze iestājas pat 2 mēnešus agrāk kā vidēji). Ievas ziedēšana 1990. gadā novērota jau
16. aprīlī Dobelē, 21. aprīlī Liepājā un 25. aprīlī Atašienē, kas ir gandrīz mēnesi agrāk.
Aprīļa beigās ieva ziedējusi arī 2000., 2008. un 2014. gadā. Vēlie gadi, kad novērotajās
vietās ieva ziedējusi vien maija beigās, ir bijuši 1929., 1979., 1987. un 1980. gads.
Ja analizē novirzes no vidējām vērtībām, tad izteikti negatīvās jeb agrās vērtības
ir raksturīgas perioda beigu posmam.
Sagaidāmais ievas ziedēšanas laiks vidējā un tālajā nākotnē. Klimata zinātnē
projekcijās bieži raksturo tuvās, vidējās un tālās nākotnes klimatu. Pētījumā apskatītas
vidējās nākotnes (līdz 2050. gadam) un tālās (līdz 2100. gadam) klimata projekcijas un
iespējamās ievas ziedēšanas laika pārmaiņas.
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1. attēls. Parastās ievas Padus racemosa ziedēšanas sākums Liepājā, Dobelē un Atašienē
laika periodā no 1927. līdz 1935. gadam; no 1959. līdz 2016. gadam (reālie novērojumi –
atzīmēti ar sarkanu) un aprēķinātās vērtības no ENSEMBEL klimatisko modeļu datiem
(1960.–2100. gads). Uz y ass – diena no gada sākuma

Projekcija veikta trīs novērojumu punktiem, kuros pieejami ilgtermiņa
fenoloģisko novērojumu dati. Fāzes iestāšanās vidējā gada diena ir aprēķināta pēc
lineārā regresijas vienādojuma laika intervālam par ko ir pieejami novērojumu dati.
Vidējais novērotais ievas ziedēšanas laiks ir sistemātiski 3 līdz 5 dienas (1. tabula)
agrāks, salīdzinot ar modelētajiem datumiem. Tomēr iestāšanās vērtību tendences
16
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1960.–2010. gada periodam (pieejami gan fenoloģisko novērojumu, gan klimata
projekciju dati) ir līdzīgas (1. attēls), kas ļauj izdarīt pieņēmumu, ka arī nākotnes
klimatu modelis ataino ar līdzvērtīgu precizitāti.
1. tabula. Novērotā (faktiskā) un modeļu ansambļa aprēķinātā vidējā ievas ziedēšanas fāzes
iestāšanās (diena no gada sākuma)
Stacija

1960. gads
Nov. Mod.
Atašiene 138
142
Dobele
138
139
Liepāja
140
141
Nov. – novērojumi
Mod. – modelis

1990. gads
Nov. Mod.
131
136
129
134
133
136

2016. gads
Nov. Mod.
126
131
122
129
127
131

2050. gads
Nov.
Mod.
NA
124
NA
122
NA
125

2100. gads
Nov.
Mod.
NA
114
NA
113
NA
116

2. attēls. Parastās ievas Padus racemosa lapu plaukšanas un ziedēšanas sākuma reģionālās
pārmaiņas (2014. gada piemērs; modelētie dati, aprēķinos izmantotas aktīvās temperatūras
summas)

Ilgtermiņa fenoloģisko datu analīze liecina, ka vidēji ievas ziedēšana novērota
12. maijā, kas ir 132 dienas no gada sākuma. Modeļa dati rāda, ka ievas ziedēšanas laiks
mainīsies līdz pat 20 dienām tālajā projekcijā, un 8–10 dienas – vidējā nākotnē (līdz
2050. gadam). Atašienē ievas ziedēšana fiksēta 12. maijā (132 dienas), 2050. gadā tiek
prognozēts, ka ievas ziedēs nedēļu agrāk (124 dienas), savukārt 2100. gadā – 18 dienas
agrāk, t.i., 24. aprīlī.
Izmantojot meteoroloģisko modeļu datus var modelēt arī, lai fenoloģisko fāzu
iestāšanās laika reģionālo sadalījumu (2. attēls).
Fenoloģiskais pavasaris Baltijas teritorijā iestājās DR-ZA virzienā aptuveni viena
mēneša intervālā (2. attēls). Fenoloģisko fāžu iestāšanās laiku ietekmē gan Baltijas jūras
tuvums (Kolkasraga apkārtnē, Igaunijas Z daļā fāze iestājas vēlāk), gan reljefs
(augstienēs – vēlāk), gan mikroklimatiskie faktori.
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Secinājumi
Fenoloģisko fāžu iestāšanās laiks pēdējos 50 gados būtiski mainījies. Pavasara un
vasaras fāzēm ir tendence sākties agrāk, savukārt rudens fāžu pārmaiņu raksturs ir lokāls –
ir atsevišķas teritorijas, kur koku lapu krāsošanās un krišana iestājas vēlāk, atsevišķās –
agrāk. Jo fāze iestājas agrāk, jo lielākas ir fiksētās pārmaiņas, piemēram, lazdas un
baltalkšņa ziedēšanas sākums Latvijas teritorijā iestājas vairāk nekā mēnesi agrāk nekā
20.gs. vidū.
Ievas ziedēšana 20.gs. sākumā iestājusies vidēji 17. maijā, savukārt 20.gs. beigās –
vidēji 12. maijā. Līdzīgi kā visām pavasara fāzēm, iestāšanās trends ir negatīvs, t.i., fāze
iestājas agrāk.
Pētījumā izmantotais modificētais termālā laika (grādu dienu) jeb aktīvās
temperatūras summas modelis ir labs indikators nākotnes projekciju modeļiem, kā arī
ļauj detāli raksturot reģionālās atšķirības.
Modelētās vērtības liecina, ka ievas ziedēšanas trends būs negatīvs un fāze
iestāsies agrāk: vidējā nākotnē (līdz 2050. gadam) iespējams līdz pat 8 dienām agrāk,
savukārt tālajā nākotnē līdz pat 20 dienām agrāk. Tomēr jāņem vērā, ka pētījumā ir
izmantots vienkāršs aktīvās temperatūras summas modelis (neņemot vērā tādus
fizioloģiskus apstākļus kā koka miera periods). Iespējams, gadsimta beigās, iestājoties
daudz siltākām ziemām, ievu augšana pavasarī aizkavēsies, jo koki atradīsies miera
periodā, kura pārtraukšanai nebūs sasniegti nepieciešamie apstākļi – laika periods ar
pietiekami zemu temperatūru.
Pateicības
Publikācija tapusi ar LU zinātnes bāzes finansējuma projekta "Klimata pārmaiņas
un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana" (Nr. ZD2016/AZ03 ) daļēju atbalstu.
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Summary
Phenological data are often used in climate change research, both to reconstruct the climate of the
past and assess the potential impact of future climate. The long-term data flowering data of the bird cherry
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Padus racemosa in Latvia is analysed and possible trends future trends are modelled using the degree day
(active temperature sum) and the ENSEMBLES climate data set. During the last 50 years the average dates
of the bird cherry flowering have shifted by a week – they occur earlier. Negative flowering trends are
expected for future as well: model data shows that by the end of the 21th century in Latvia the bird cherry
flowering will take place by the end of April and not in middle of May as at present day.

ATMOSFĒRAS PIESĀRŅOJUMA ILGTERMIŅA PĀRMAIŅAS
LATVIJĀ. NĀKOTNES PROGNOZES
Iveta Šteinberga

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: iveta.steinberga@lu.lv
Anotācija. Atmosfēras piesārņojuma līmeņa un izplatības raksturojums, seku ekonomiskais novērtējums,
ietekme uz cilvēku veselību un ekosistēmu apdraudējums nav skatāmi atsevišķu pilsētu, valstu vai pat
reģionu kontekstā. Šāda piesārņojuma izplatībai robežas neeksistē, tiek lēsts, ka Eiropas valstīs ik gadu tiek
konstatēti 400000 (Latvijā – 2080) priekšlaicīgu nāves gadījumu paaugstināta cieto daļiņu piesārņojuma dēļ
un 70000 (Latvijā – 110) gadījumu saistībā ar paaugstinātu slāpekļa oksīdu piesārņojuma līmeni. Tiešie
ekonomiskie zaudējumi saistībā ar darba nespējas lapām ik gadu sasniedz 15 miljardus EUR, veselības
aprūpes tēriņi – 4 miljardus EUR un ražas samazinājums – 3 miljardus EUR (ETC/ACM 2016; ETC/ACM
2017; EU targets... 2017). Pētījuma ietvaros raksturota nākotnes situācija Eiropā un Latvijā, ņemot vērā
emisijas samazināšanas stratēģijas un pasākumus, kurus plānots ieviest līdz 2030. gadam.
Atslēgas vārdi: atmosfēra, emisija, emisijas stratēģija, Latvija.

Ievads
Atmosfēras piesārņojuma ģeogrāfiskā izplatība lokālā līmenī galvenokārt saistīta
ar konkrētu piesārņojuma avotu aktivitāti, darbības specifiku atbilstošā nozarē un citiem
lokāliem faktoriem. Pārmaiņas globālā un reģionālā līmenī, iemesli un likumsakarības
tiek detalizēti analizētas un pētītas vismaz pēdējo 100 gadu laikā. Ja sākotnēji lielāka
uzmanība tika pievērsta vielām, kas atmosfērā nonāk cilvēku darbības rezultātā un
veicina vides paskābināšanos un eitrofikāciju, tad mūsdienās arvien aktuāls ir klimata
pārmaiņu jautājums un saikne ar piesārņojošo vielu emisijas pārmaiņām siltumnīcu
efekta gāzu sektorā, cieto daļiņu frakcionārā, masas un ķīmiskā sastāva pārmaiņas
lokālā, reģionālā un globālā mērogā, smakas piesārņojuma specifika, smago metālu
sastāva pārmaiņas atmosfēras gaisā saistībā ar konkrētu piesārņojuma avotu darbību.
Atmosfēras piesārņojuma novērtēšana saistīta ar vairākām jomām, – vides kvalitātes
monitoringa robežas ir daudz plašākas un skar iedzīvotāju veselību, ekosistēmu stāvokli
un spēju funkcionēt, adaptāciju klimata pārmaiņām, atmosfēras piesārņojuma transportu
un ietekmējošos faktorus (sinoptiskos un meteoroloģiskos), sociālo jomu (cilvēku
paradumu maiņa, migrācija) un ekonomiskos procesus. Saskaņā ar pašreizējiem Eiropas
Savienības mērķiem normatīviem atbilstoša gaisa kvalitāte visās dalībvalstīs jāsasniedz
līdz 2030. gadam, izmantojot dažādus instrumentus – holistiskus, tehnoloģiskus,
strukturālus vai biheivioriskus (Amann 2014; Dentener 2006).
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Gaisa kvalitāte Eiropā – Status Quo (2010–2015)
Situācijas analīze Eiropā liecina, ka cieto daļiņu (PM) koncentrācija 2015. gadā
vēl arvien ir augsta un pārsniedz noteiktos normatīvus lielākajā daļā Eiropas valstu.
Pārsniegums cietām daļiņām ar diametru līdz 10 mikroniem novērots 19% novērojumu
staciju 20 dalībvalstīs. Jāatzīst, ka ne visās dalībvalstīs monitoringa tīkls ir pietiekami
blīvs, tamdēļ reālā situācija var izrādīties pat sliktāka. Vērtējot piesārņojuma atbilstību
noteiktajiem Pasaules Veselības organizācijas standartiem, kas ir stingrāki
salīdzinājumā ar Eiropas Savienībā noteiktajiem, konstatēts, ka neatbilstoša gaisa
kvalitāte ir 53% monitoringa vietu. Liela daļa no monitoringa stacijām atrodas lauku
apvidos un urbanizēti neskartās vietās, lai novērtētu fona līmeņa piesārņojumu.
Monitoringa rezultātu analīze cilvēku veselības ietekmes kontekstā parāda, ka lielāko
daļiņu PM10 kaitīgai ietekmei (Eiropas Savienības normatīva pārsniegumam) pakļauti
vismaz 20% Eiropas iedzīvotāju. Piezemes ozona (O3) piesārņojums visbiežāk korelē
ar temperatūru un slāpekļa oksīdu koncentrāciju, kas saistīts ar fotoķīmisko reakciju
norisi. Eiropā augstākā ozona koncentrācija novērojama gada siltajā periodā no maija
līdz septembrim, bīstami augstam ozona piesārņojuma līmenim pakļauti 30% no
Eiropas iedzīvotājiem, jo īpaši Dienvideiropā un Centrāleiropā. Slāpekļa dioksīda
(NO2) piesārņojums, kura izcelsme cieši saistīta ar enerģētikas un transporta sektoru,
līdzīgi kā piezemes ozons un cietās daļiņas, ir augsts, un lielā daļā Eiropas valstu
novērojami normatīvu pārsniegumi. Tiek lēsts, ka bīstami augstam slāpekļa dioksīda
piesārņojumam tiek pakļauti 9% Eiropas iedzīvotāju. Benzopirēna kā policiklisko
aromātisko ogļūdeņražu piesārņojuma līmeņa indikatora mērījumi liecina par plašu
izplatību Eiropas valstīs, jo īpaši centrālajā un austrumu daļā. Lai arī benzopirēna
novērojumi tiek veikti tikai 22 dalībvalstīs, iegūtie mērījumi liecina, ka 25% gadījumu
piesārņojuma līmenis ir nepieļaujami augsts. Citu piesārņojošo vielu (sēra dioksīda,
oglekļa monooksīda, benzola un smago metālu) novērojumu rezultātos vērojamas
lielas variācijas. Sēra dioksīda koncentrācija 28 dalībvalstīs uzskatāma par apmierinošu,
– noteiktais Eiropas Savienības robežlielums netiek pārsniegts, bet stingrāk noteiktais
Pasaules Veselības organizācijas robežlielums tiek pārsniegts tikai atsevišķās teritorijās
un nepieļaujami augstai koncentrācijai pakļauti aptuveni 20% Eiropas populācijas.
Oglekļa monoksīda piesārņojuma līmenis Eiropā kopumā uzskatāms par normatīviem
atbilstošu, tikai četrās novērojumu stacijās atsevišķos gadījumos īstermiņā fragmentāri
un lokāli konstatēta paaugstināta koncentrācija. Līdzīga situācija novērojama benzola
gadījumā, tikai divās no novērojumu stacijām konstatēta paaugstināta un normatīviem
neatbilstoša koncentrācija. Smago metālu novērojumu tīkls Eiropā nav tik plašs kā citu
piesārņojošo vielu gadījumā, tomēr konstatētā arsēna, kadmija, svina un niķeļa
koncentrācija uzskatāma par zemu un normatīviem atbilstošu. Tomēr to monitoringu
nepieciešams turpināt ilgtermiņā, tā kā šiem elementiem raksturīga akumulēšanās
augsnē, sedimentos un dzīvajos organismos. Paaugstinātam piesārņojuma līmenim
konkrētu vielu aspektā detalizēts raksturojums redzams 1. un 2. attēlā.
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Atšķirīgais normatīvais regulējums (dažādi robežlielumi, atšķirīgs temporālais
nosacījums) nereti nosaka attīstības stratēģiju un plānus gaisa kvalitātes uzlabošanai.
Saskaņā ar pašreizējām iniciatīvām Eiropā liela uzmanība tiek pievērsta benzopirēna
piesārņojuma problēmām, kamēr Pasaules Veselības organizācijas ieskatā par īpaši
aktuālu uzskatāms piezemes ozona augstais piesārņojuma līmenis, jo īpaši karstuma
viļņu radīto nelabvēlīgo un bīstamo seku kontekstā.

1. attēls. Populācijas īpatsvars Eiropā, kura tiek pakļauta neatbilstošai gaisa kvalitātei
saskaņā ar direktīvās noteiktajiem gaisa kvalitātes normatīviem (adaptēts pēc WHO 2016a;
WHO 2016b; WHO 2017)

BaP - benzapirēns

2. attēls. Populācijas īpatsvars Eiropā, kura tiek pakļauta neatbilstošai gaisa kvalitātei
saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām (adaptēts pēc WHO 2016a; WHO
2016b; WHO 2017)

Lielais variāciju diapazons ozona gadījumā (salīdzinājumā ar ES direktīvās
noteiktajiem normatīviem) norāda uz lielām atšķirībām monitoringa veikšanas vietās, –
kamēr zemākā ozona vērtība novērojama pilsētās, kur atmosfērā tiek emitēti slāpekļa
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oksīdi un gaistošie organiskie savienojumi, kas fotoķīmisko reakciju rezultātā nodrošina
zemu piesārņojuma līmeni, savukārt augstākā ozona koncentrācija novērojama fona
līmeņa monitoringa stacijās.
Gaisa kvalitāte Latvijā, 2010–2015
Latvijā gaisa kvalitātes novērojumi dažādas nozīmes (fona līmeņa, rūpnieciskās
ietekmes novērtējuma, transporta radītā piesārņojuma ietekmes) monitoringa stacijās
automātiskā režīmā tiek veikti jau kopš 1998. gada. Monitoringa tīkls izveidots, lai
novērtētu piesārņojuma līmeni aglomerācijā (Rīgā) un pārējā Latvijā, īpašu uzmanību
pievēršot rūpnieciskām teritorijām – Liepājai, Ventspilij u.c. Informācija par atmosfēras
piesārņojuma līmeni tiek iegūta pamatlīmenī – nacionālā monitoringa tīkla ietvaros un
papildus – pašvaldību (piemēram, Rīgas) un komersantu (piemēram, Rīgas Brīvostas)
vajadzībām. Monitoringa rezultātu analīze Latvijas mērogā liecina par problēmām ar
gaisa kvalitāti transporta ietekmes novērtējuma monitoringa stacijās Rīgā, atsevišķas
paaugstinātas piesārņojuma epizodes konstatētas arī citās lielākajās pilsētās. Vēsturiski
līdz 2000. gadam konstatēta augsta slāpekļa dioksīda koncentrācija tieši lielāko pilsētu
centros, saskaņā ar pašreizējiem datiem par problemātisku uzskatāma situācija ar
cietajām daļiņām PM10, novērojama gan diennakts, gan gada normatīva pārsniegšana.
Materiāls un metodes
Pētījuma izstrādei izmantotas Eiropas Savienības dalībvalstu sniegtās atskaites
par vēsturisko (kopš 1990. gada) un prognozēto emisijas apjomu līdz 2030. gadam,
Latvijas gadījumā papildus Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtās
ikgadējās monitoringa atskaites par gaisa piesārņojumu, likumdošanas akti (direktīvas),
kuros tiek normēts gaisa piesārņojums, kā arī plānošanas un stratēģiskie dokumenti,
kuros iekļauts nākotnes emisijas scenārijs un katrai valstij noteiktie “emisijas griesti”.
Eiropas klimata un enerģētikas stratēģijas pamatā ir trīs galvenie nosacījumi, kurus būtu
jārealizē līdz 2030. gadam – (1) siltumnīcu efekta gāzu (SEG) samazināšana vismaz par
40% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni; (2) atjaunojamo energoresursu izmantošana,
nosedzot vismaz 27% enerģētisko resursu segmenta; (3) enerģijas izmantošanas
efektivitātes paaugstināšana vismaz par 27%. Papildus SEG emisiju samazināšanas
jomā Eiropā noteikti ambiciozi mērķi 2050. gadam, – emisijas samazinājums līdz pat
80–95% (atbilstoši Parīzes nolīgumam). Noteiktais 40% SEG samazinājums plānots
kombinēti – izmantojot emisijas kvotu tirdzniecības (ETS) shēmu ieviešanu un
samazinājumu sektoros, kurus ETS sistēma neskar, šajā jomā ieviešot specifiskus
sektorālus ierobežojumus. Visi iepriekš minētie pasākumi ieviešami saskaņā ar zema
oglekļa ekonomikas ieviešanu, nodrošinot energoresursu pieejamību visiem,
enerģētisko drošību, samazinot atkarību no ārējiem energoresursiem un radot jaunas
darbavietas un izaugsmes iespējas. Tiek lēsts, ka uzlabojumu ieviešanas izmaksas līdz
2030. gadam varētu sasniegt 38 miljardus EUR, kuras pilnībā kompensēs resursu
ietaupījums. Reģionāli paredzēts, ka lielākās investīcijas nepieciešamas zemākā
ienākuma līmeņa valstīs, tai skaitā Latvijā.
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Rezultātu analīze
Ņemot vērā atmosfēras piesārņojuma līmeņa lokālo raksturu, piesārņojošo vielu
koncentrācijas piezemes slānī cieši korelē ar emisijas apjomu. Attīstot stratēģijas un
ieviešot dažādus instrumentus, emisiju iespējams samazināt lokālā līmenī. Saskaņā ar
Eiropā ieviesto praksi par efektīviem piesārņojuma samazināšanas pasākumiem tiek
uzskatīta emisijas kvotu sistēmas ieviešana ar iespēju tās pirkt un pārdot (jeb prakse
“piesārņotājs maksā”), labāko tehnoloģisko paņēmienu ieviešana ražošanā. Atkārtots,
sistemātisks emisijas vērtējums norāda uz iepriekš minētās stratēģijas ieviešanas
efektivitāti, reģionālo attīstību un hipotētiskām problēmām nākotnē gan atsevišķu valstu
līmenī, gan Eiropā kopumā. Piesārņojošo vielu piezemes monitoringa tīkla specifika
nereti atšķiras no emisijas novērtēšanas tendencēm. Emisija tiek vērtēta siltumnīcas
efekta gāzu grupā, kamēr koncentrācijas līmenī tiek veikts monitorings vielām, kas
izraisa nelabvēlīgāko ietekmi uz veselību. Emisijas pārmaiņas kopš 1990. gada
lielākoties visās piesārņojošo vielu grupās liecina par lejupejošu trendu, sk. 3. attēlu.
Atšķirības vērojamas amonjaka emisijas gadījumā, kas skaidrojams ar pārmaiņām
lauksaimniecības politikā.

3. attēls. Emisijas atmosfērā ilgtermiņa pārmaiņas Eiropas Savienības dalībvalstīs, 1990 –
2015 (adaptēts pēc EEA 2017a; EEA 2017b; EEA 2017c; EEA 2017d; EEA, 2017e)

Plānojot nākotnes emisijas, pamatojoties uz galvenajiem instrumentiem,
iespējams novērtēt dažādas politikas ieviešanas efektivitāti. Pašreiz emisiju
tirdzniecības sistēma (ETS) darbojas 31 Eiropas valstī (28 dalībvalstīs, papildus Islandē,
Lihtenšteinā un Norvēģijā), emisiju limiti noteikti vairāk nekā 11000 t.s. “lielajām”
iekārtām (rūpnīcām, enerģijas ražotājiem), aviokompānijām. ETS sistēmā tiek
uzskaitīta oglekļa dioksīda (CO2), slāpekļa oksīda (N2O) un perfluorūdeņražu (PFCs)
emisija. Atjaunojamo energoresursu aktivitāte ietver saistības, kuras minētas
Atjaunojamo energoresursu direktīvā (2009/28/EC), paredzot to izmantošanas īpatsvaru
vismaz 20% apmērā, ieviešot atbalsta instrumentus biomasas un biodegvielas
izmantošanai, nacionālo plānu izstrādi un progresa ziņojumus šajā jomā. 2012. gadā
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apstiprinātā Enerģijas efektivitātes direktīva (2012/27/EC) paredz enerģijas taupības
pasākumu ieviešanu (ik gadu samazinot enerģijas patēriņu par 1,5%), energoaudita
pasākumus, lai konstatētu un samazinātu zudumus, nepārtraukti uzraudzītu sistēmu,
renovētu ēkas, samazinot enerģijas patēriņu (tiek rekomendēts līdz 3% samazinājums
katram renovētajam ēkas stāvam. Apkopojot ieviestos instrumentus un pasākumus,
plānojamais emisiju samazinājums atspoguļots 4. attēlā.

A – SEG gāzu emisija, dominējošie scenāriji
B – SEG gāzu emisija, apakšscenāriju kombinācijas
C – PM2.5 emisija, dominējošie scenāriji
D – PM2.5 emisija, apakšscenāriju kombinācijas

4. attēls. Emisiju samazināšanas scenāriju ietekmes salīdzinošais novērtējums (sagatavots,
izmantojot EU targets .. 2017)

Galvenie secinājumi
(1) Pašreizējais atmosfēras piesārņojuma līmenis rada būtiskus ekonomiskus
zaudējumus, ietekmē ekosistēmu stāvokli un rada neatgriezeniskas sekas cilvēku
veselībai, ik gadu izraisot gandrīz 0,5 miljonus priekšlaicīgas nāves.
(2) Eiropā izstrādāta sarežģīta, bet efektīva sistēma, kuras ieviešana būtiski
uzlabotu situāciju gaisa kvalitātes jomā.
(3) Pasākumu un instrumentu ieviešanas izmaksas iespējams segt no līdzekļiem,
ko ietaupītu, samazinot energoresursu patēriņu un uzlabojot izmantošanas efektivitāti.
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Summary
Assessment of spatial and temporal atmospheric pollution leads to consequences covering several
fields – pollution level per se, economical assessment, health effects (morbidity and mortality), and
changes in biological diversity. Atmospheric pollution should be assessed very wide, no any barriers and
country borders acts. It`s calculated that annually about 400 000 (in Latvia – 2080) premature deaths
belongs to high particle pollution level and about 70 000 (in Latvia – 100) premature deaths belongs to
extremely high pollution with nitrogen dioxides. More over direct economic losses exceeds
15 billion EUR from workdays lost, 4 billion EUR loses due to healthcare costs and 3 billion for crop
yield lost. This research describes policy and instruments introduced in emission mitigation in order to
improve air quality either in Europe and Latvia.
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PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBAS REZULTĀTĀ
RADĪTĀS SMAKAS PROBLEMAS RĪGĀ
Evita Muižniece-Treija

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte,
e-pasts: evita.muizniece@inbox.lv
Anotācija. Līdz šim joprojām labākais smakas indikators ir cilvēka deguns, līdz ar to pētījumu tika veikta
smakas un avārijas gadījumos kompetentajās valsts institūcijās, t.i., Valsts vides dienestā un Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestā saņemto iedzīvotāju sūdzību analīze par smaku emisijām Rīgā. Tika
identificēti objekti (uzņēmumi), kuri veic piesārņojošo darbību un kuru rezultātā rodas smakas emisija, tika
veikta uzņēmumos izstrādāto smaku emisijas limitu projektu analīze, identificētas vietas, kurās iespējama
traucējošu smaku emisija, tika veikta šo vietu apsekošana, veikti smakas koncentrācijas un gaisā esošo
piesārņojošo vielu noteikšana.
Visvairāk iedzīvotāji Rīgā izjūt naftas produktu smakas, līdz ar to visvairāk sūdzības ir saņemtas no
Bolderājas, Sarkandaugavas, Kundziņsalas, Mangaļsalas, Mīlgrāvja, Vecmīlgrāvja un PētersalasAndrejsalas.
Atslēgas vārdi: smakas vienības, gāzu analīze.

Ievads
Ņemot vērā, ka smaku pētījumiem tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība, ne tikai
Latvijā (Kāla et al. 2015), bet arī citviet pasaulē (Bokowa 2010; Brattoli et al. 2011;
Dravnieks 2012; Sironia 2014; Zarra 2012), kas norāda uz problēmas aktualizāciju un
pētījumu nepieciešamību, lai būtu vieglāk apzināt smakas emisijas avotu, veikt efektīvāku
kontroli un ātrākā laikā novērst radītos smakas traucējumus, tad kopš 2016. gada tiek
veikti smaku koncentrācijas un gaisa piesārņojošo vielu analīze Rīgas administratīvajā
teritorijā. Pētījumos tika izvirzīts galvenais mērķis – noteikt vai Rīgā ārpus uzņēmumu
saimnieciskās darbības teritorijas ir iespējama traucējoša smaka, kā arī identificēt
traucējošās vielas klātbūti un smaku emisijas avotu.
Lielākoties smaku uztvere katram cilvēkam ir subjektīva, tā ir atkarīga arī no
smakas cēloņa, biežuma, intensitātes, ilguma, hedoniskā toņa (pretīguma) un vietas
rakstura. 25.11.2014. gadā tika izdoti Ministru Kabineta noteikumi Nr. 724 ,,Noteikumi
par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos”, kas nosaka, ka smakas uztveres slieksnis ir tāda
smakojošas vielas koncentrācija, ja vismaz puse smakas vērtētāju grupas dalībnieku
apstiprina smakas esību, un tā ir 1 ouE/m3, savukārt traucējoša smaka ir tāda smaka, kas
rada negatīvu iedarbību uz cilvēka labsajūtu.
Aizvien vairāk smaku vienību noteikšanai, kā arī gaisā esošo piesārņojošo vielu
koncentrācijas identificēšanai, tiek izmantotas aizvien modernākas tehnoloģijas. Smaku
noteikšanai izstrādāti, piemēram, elektroķīmisko, metāla oksīdu un fotojonizācijas
detektori jeb „elektroniskie deguni”, ar kuriem ir iespējams nepārtraukti veikt smakas
koncentrācijas indikatīvus mērījumus, tāpat ir aprīkoti speciāli tam paredzēti droni, kā
arī izveidoti smakas sensori, tomēr visas pieminētās smaku mērījumu iekārtas ir
indikatīvas. Latvijā akreditētas laboratorijas izmanto lauka olfaktometru (Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 2018), ar kura palīdzību speciālos maisos
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tiek ievākts smakas paraugs tieši no emisijas avota, pēc tam laboratorijā ne mazāk kā
četru ekspertu komanda, nosaka patieso smakas līmeni, kā rezultātā ar datorprogrammas
palīdzību ir iespējams veikt smaku izkliedes aprēķinus konkrētā teritorijā. Līdzīgi kā to
dara akreditētas laboratorijas, kopš 2016. gada lauka apstākļos tika noteiktas smaku
vienības Rīgas mikrorajonos, kā arī tika identificētas piesārņojošās vielas.
Materiāli un metodes
Lai veiktu smakas koncentrācijas un gaisā esošo piesārņojošo vielu analīzi, tika
pielietotas gan tiešās, gan netiešās pētījumu metodes.
Netiešās pētījumu metodes ietvēra no Valsts vides dienesta un Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iegūto datu (iedzīvotāju sūdzību) apstrādi un
analīzi, kartogrāfisko materiāla analīzi, gaisa piesārņojošo vietu un objektu
identificēšanu (analizējot uzņēmumiem izsniegtās atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošām darbībām) un smaku emisijas limitu projektu analīzi.
Tiešās pētījumu metodes ietvēra smakas koncentrācijas noteikšanu ar Scentroid
SM100 lauka olfaktometru, gaisā esošo gaistošo vielu klātbūtes un koncentrācijas
noteikšanu ar Gasmet DX-4030 gāzu analizatoru, kā arī mērījumu vietu koordinātu
noteikšanu ar GPS TRIMBLE JUNO SB.
Scentroid SM100 lauka olfaktometrs
Scentroid SM100 lauka oflaktometrs (1. attēls) ir piemērots smakas koncentrācijas
mērījumu veikšanai no tiešiem emisijas avotiem un smakas fona līmeņa mērījumiem (ne
tiešajā emisijas avotā), kā arī ar to ir iespējams ievākt smakas paraugu un tālāk veikt
analīzi laboratorijas apstākļos (Scentroid Model 110C 2012). Aprīkotajā lauka
oflaktometrā darbības princips balstās uz smakas parauga atšķaidīšanu (līdz smakas
vērtētājs sajūt ožas kairinājumu) ar saspiestu neitrālu gāzi no augsta spiediena oglekļa
šķiedru tvertnes, respektīvi smakas paraugs tiek iesūkts izmantojot vakuumu, ko ģenerē
saspiesta atšķaidīta gaisa plūsma. Tīrā gaisa atšķaidīšanas diapazons līdz parauga gaisa
līmenim tiek regulēts ar Scentroid patentēto plūsmas regulatora vārstu. Scentroid SM100
lauka oflaktometra paneļa sarakstā var izvēlēties 15 diskrētus atšķaidīšanas līmeņus,
minimālais atšķaidījums ir 2 smakas vienības, maksimālais 30000, respektīvi ar Scentroid
SM100 lauka oflaktometru ir iespējams noteikt smakas koncentrāciju no 2 līdz
30000 smakas vienībām (OUE/m3) (Scentroid Model 110C 2013).
Līdz šim citviet veiktie pētījumi (Bokowa 2012) norāda, ka ar Scentroid SM100
lauka oflaktometru lauka apstākļos un stacionārā laboratorijā rezultātu sakrišana ir
apmierinoša gan punktveida, gan arī difūziem emisijas avotiem.
Gasmet DX-4030 gāzu analizators
Ar portatīvo gāzu analizatoru Gasmet DX-4030 ir iespējams noteikt gaisa
temperatūru, gaisa mitrumu un 23 neorganiskās un organiskās gāzes, piemēram, oglekļa
monoksīdu, oglekļa dioksīdu, metānu, benzolu, skābes, aldehīdus un citu gaistošu vielu
tvaikus (DX-4030 FTIR Gas Analyser Instruction and Operating Manual 2009).
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Gaisa paraugs tiek iesūkts ar zondes palīdzību, kurā ir iebūvēts daļiņu filtrs, līdz
ar to nav nepieciešama paraugu sagatavošana un iepriekšēja ievākšana. Calcmet-Lite
programmatūra, kura darbojas uz Windows Mobile platformas, tiek izmantota, lai
kontrolētu Gasmet DX-4030 gāzu analizatora darbību. Datu pārraidīšana no Gasmet
DX-4030 gāzu analizatora uz Calcmet-Lite programmatūru tiek nodrošināta ar
Bluetooth palīdzību (DX-4030 FTIR Gas Analyser Instruction and Operating Manual,
2009). Ar Gasmet DX-4030 gāzu analizatoru var brīvi pārvietoties un veikt mērījumus
dažādās vietās (2. attēls), rezultāti tiek atspoguļoti Calcmet-Lite programmatūrā uzreiz
pēc mērījumiem, tālāk tie tiek saglabāti un transformēti uz datoru.

1.attēls. Lauka mērījumi ar Scentroid
SM100 lauka olfaktometru

2.attēls. Lauka mērījumi ar Gasmet
DX-4030 gāzu analizatoru

Rezultāti un to interpretācija
Komersantu saimnieciskās darbības tiek iedalītas vairākās kategorijās atkarībā no
piesārņojošās ietekmes uz vidi, piemēram, A kategorijas piesārņojošas darbības ir
enerģētika – sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda pārsniedz
50 megavatus, metālu ražošana un apstrāde, minerālmēslu izstrādājumu ražošana,
ķīmiskā rūpniecība, celulozes ražošanai no koksnes vai citām šķiedrvielām, notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas, atkritumu saimniecība u.c. Latvijā kopumā uz 2017. gada beigām bija
izsniegtas 102 atļaujas A kategorijas piesārņojošai darbībai. B kategorijas piesārņojošās
darbības salīdzinot ar A kategorijas darbībām ir ar mazākām jaudām. Latvijā kopumā ir
2 549 uzņēmumi, kuri veic B kategorijas piesārņojošās darbības.
Ne visas saimnieciskās darbības rada traucējošas smakas, tas ir atkarīgs no
darbības veida, tehnoloģiskās specifikācijas un uzņēmumā esošiem emisijas avotiem.
Rīgas administratīvajā teritorijā ir 8 A kategorijas uzņēmumi un 286 B kategorijas
uzņēmumi, kuru darbības rezultātā vidē nonāk gaisu piesārņojošās vielas, piemēram,
putekļi, gaistošie organiskie savienojumi un neorganiskie savienojumi. Vismazāk
saimnieciskā darbība tiek veikta Centra rajonā, kurā atrodas 3 B kategorijas uzņēmumi,
kuri gaisā emitē piesārņojošās vielas. Kurzemes priekšpilsētā atrodas 40 uzņēmumi, no
tiem 2 A kategorijas un 38 B kategorijas uzņēmumi. Latgales priekšpilsētā atrodas
42 uzņēmumu, attiecīgi 2 A kategorijas un 40 B kategorijas piesārņojošās darbības
veicēji. Vidzemes priekšpilsētā ir izvietojušies 57 B kategorijas uzņēmumi, savukārt
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Zemgales priekšpilsētā 52 B kategorijas un 2 A kategorijas uzņēmumi. Ziemeļu
priekšpilsētā salīdzinot ar citām priekšpilsētām ir izvietojies vislielākais skaits
uzņēmumu, kuri gaisā emitē piesārņojošās vielas, respektīvi, 100 uzņēmumi, no kuriem
98 ir B kategorijas piesārņojošās darbības veicēji un 2 A kategorijas piesārņojošās
darbības veicēji.
Analizējot A un B kategorijas uzņēmumu izstrādātos smaku emisiju limitu
projektus, konstatēts, ka smaku izkliedes modelēšanas rezultāti parāda, ka maksimālā
smaku koncentrācija no uzņēmumiem nav nozīmīga, t.i., no 0,0011 līdz 3,58 ouE/m3,
kas atbilst MK 25.11.2014. noteikumos Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 8. punktā noteiktajam smakas mērķlielumam, kuru nosaka stundas
periodam, un tas ir 5 smaku vienības (ouE/m3).
Veicot valsts institūcijās (Valsts vides dienestā un Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestā) saņemto iedzīvotāju sūdzību analīzi par traucējošām smakām, tika
konstatēts, ka traucējošu smaku problēmā Latvijā un Rīgā ir ļoti aktuāla, respektīvi,
Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 2012. gadā ir saņēmis 94 iedzīvotāju
sūdzības par smakām un iespējamu ķīmisko vielu noplūdi, 2013. gadā ir saņēmis
50 izsaukumus, 2014. un 2015. gadā līdzīgi 35 un 34 izsaukumus. 2016. gadā Valsts
vides dienests kopumā Latvijā ir saņēmis 1087 iedzīvotāju telefoniskas sūdzības par
traucējošām un nepatīkamām smakām, no tām 384 sūdzības ir saņemtas Rīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā, 2017. gadā iedzīvotāju sūdzību skaits salīdzinot ar citiem
gadiem ir pieaudzis.
Veicot iedzīvotāju sniegto sūdzību analīzi par traucējošām smakām 24 stundu
intervālā, tika noskaidrots, ka procentuāli vislielākais sūdzību skaits ir saņemts laika
posmā no plkst. 16:00 līdz 24:00, tas nozīmē, ka iedzīvotāji lielākoties izjūt traucējošas
smakas tieši pie savām dzīvesvietām.
Analizējot saņemtās iedzīvotāju sūdzības par traucējošām smakām mēnešu
intervālā, var secināt, ka 2012. gadā izteikti vasaras mēnešos bija saņemts visvairāk
sūdzību, savukārt 2013., 2014. un 2015. gadā mēnešu intervālā nav vērojamas krasas
atšķirības, kas norāda uz to, ka traucējošu smaku gadījumi ir vienlīdz daudz visos
gadalaikos.
Gadā Valsts vides dienests saņem vidēji ap 500 iedzīvotāju telefoniskām sūdzībām
par smakas traucējumiem Rīgas pilsētā. Vislielākais iedzīvotāju skaits (62%) ir ziņojis par
gāzes un naftas produktu smaku izplatību dzīvojamo māju apvidos. Visvairāk sūdzības
saņemtas no Sarkandaugavas, Kundziņsalas, Mangaļsalas, Mīlgrāvja, Vecmīlgrāvja un
Pētersalas-Andrejsalas. Salīdzinoši liels īpatsvars sūdzību ir par dūmu smakām un
kanalizācijas smakām. Dūmu smakām ir raksturīga sezonalitāte – sūdzības, galvenokārt,
tiek saņemtas apkures sezonā. Nepatīkamu kanalizācijas smaku cēlonis ir nepietiekoši
apkalpotas attīrīšanas iekārtas vai arī individuālo māju izsmeļamo aku pārplūdes gadījumi
– netiek sekots līdzi izsmeļamo aku piepildīšanās līmenim.
Salīdzinoši mazāk ir saņemtas sūdzības par krāsu un laku smaku. Ķīmisku vielu
un laku (bieži arī līmes) smaku emisiju avoti ir uzņēmumu saimnieciskā darbība,
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piemēram, dažādas ražotnes, koksnes impregnēšanas uzņēmumi, autoservisi u.c. Tāpat
bieži iedzīvotāji norāda uz ķīmisku smaku, kad gaisā ir jūtama naftas produktu smaka.
Iedzīvotāji ir snieguši ziņas arī par atkritumu, kafejnīcas un ātro ieskrietuvju
gatavoti ēdienu smakām, gumijas smakām, ielu remontdarbu laikā radītām smakas, kā
arī plastmasas smaku un metālapstrādes procesā radītajiem smakas traucējumiem.
Pētījuma ietvaros, Rīgas mikrorajonos, kuros iedzīvotāji visvairāk ir ziņojuši par
traucējošām smakām ar Scentroid SM100 lauka olfaktometru un Gasmet DX-4030 gāzu
analizatoru tika veikti smaku koncentrācijas un gaisā esošo vielu pētījumi. Pētījumu
laikā tika konstatētas dūmu, koksnes, kanalizācijas un naftas produktu smakas. Smaku
koncentrācijas pētījumi bija no 2-7 smaku vienībām (ouE/m3), respektīvi teritorijas
apsekošanas gaitā Sarkandaugavā un Kundziņsalā tika konstatētas traucējošas naftas
produktu smakas no 6-7 smaku vienībām (ouE/m3).
Veicot gaisā esošo vielu mērījumus ar Gasmet DX-4030 gāzu analizatoru
Sarkandaugavā tika fiksēta salīdzinoši augsta oglekļa dioksīda koncentrācija, attiecīgi,
no 462 līdz 690 ppm.

3. attēls. Gaisa piesārņojošo vielu koncentrācijas salīdzinājums Tvaika un Ezera ielas
apvidū, Rīgā

Savstarpēji salīdzinot 29.01.2017., 21.04.2017. un 25.08.2017. mērījumu
rezultātus (3. attēls), kuri veikti tajos pašos mikrorajonos, jāsecina, ka gaisu
piesārņojošo vielu koncentrācijas būtiski neatšķiras, lai gan 29.01.2017. veiktajos
pētījumos smaku koncentrācija bija zem 2 smaku vienībām, savukārt, 21.04.2017.
smaku koncentrācija mērījumu vietā Ezera ielā 20, Rīgā bija 6 smaku vienības (ouE/m3).
Tas ir izskaidrojams ar to, ka smaku intensitāte mainās ļoti strauji atkarībā no vēja
virziena un ātruma. Veiktie mērījumi ir veikti tuvu naftas produktu termināļiem, līdz ar
to tika fiksētas sekojošas vielas: benzols, tolulols, metāns, nitrometāns, kā arī oglekļa
dioksīds, slāpekļa oksīdi, hloroforms u.c.
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Secinājumi
Līdz šim veiktie pētījumi ļauj secināt, ka uzņēmumi, darbojoties atbilstoši A un
B kategorijas atļaujās izvirzīto nosacījumu prasībām, nerada traucējošas smakas,
respektīvi, to emisija nesasniedz 4 smaku vienības (ouE/m3). Tomēr ņemot vērā, ka
pētījumu ietvaros tika konstatētas arī 6–7 smaku vienībām (ouE/m3), tad var secināt, ka
traucējošas smakas rodas vairāku uzņēmumu darbības rezultātā, t.i., vienu teritoriju
ietekmē vairāku uzņēmumu darbība. Iedzīvotāji smakas izjūt vienlīdz daudz mēnešu
griezumā, savukārt 24 stundu intervālā smakas visbiezāk novērotas vakara stundās, t.i.,
nozīmē, ka smaku ietekme ir pie iedzīvotāju dzīvesvietām. Tika identificēts, ka
visvairāk smaku emisiju skartie apvidi ir Rīgas brīvostas piegulošajās teritorijās.
Salīdzinot gaisu piesārņojošo vielu koncentrācijas pētījumus ar smaku
pētījumiem, jāsecina, ka smaku intensitāti ne vienmēr var raksturot ar 23 iespējamu
vielu identificēšanu, tāpat ļoti būtiski rezultātu ieguvei ir arī meteoroloģiskie apstākļi.
Ir nepieciešams veikt papildus smaku koncentrācijas un gaisā esošo vielu koncentrācijas
pētījumus, lai varētu raksturot gaisa kvalitāti, smaku biežumu, intensitāti un veidu Rīgas
administratīvajā teritorijā.
Pateicības
Autors izsaka lielu pateicību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam par
datu sniegšanu, kā arī Valsts vides dienestam par informācijas sniegšanu un tehniskā
aprīkojuma nodrošināšanu.
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Summary
The best odour indicator still is a human nose, thus, within the framework of the studies, the
analysis of odours in Riga and complaints received by the State Environmental Service and the State Fire
and Rescue Service the objects (companies) performing polluting activities resulting in odour emission
were identified, an analysis of the odour emission limit projects developed by the companies was carried
out, sites where odour nuisance emission is possible were identified and inspected, the odour
concentration and air pollutants were determined.
Most of all, inhabitants of Riga perceive oil product odours, thus the largest number of complaints
was received from Sarkandaugava, Kundzinsala, Mangalsala, Milgravis, Vecmilgravis and PetersalaAndrejsala.

LATVIJA PASAULES VALSTU RANGĀ PĒC IEDZĪVOTĀJU
DZĪVES LĪMEŅA 20.GS. 30. GADOS UN MŪSDIENĀS
Jānis Turlajs

SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, e-pasts: janis.turlajs@kartes.lv
Anotācija. Rakstā autors iepazīstina ar galvenajiem sava pētījuma rezultātiem – cik augstu labklājības
līmeni salīdzinājumā ar citām pasaules zemēm Latvijas valsts kopš tās izveidošanas spējusi nodrošināt
iedzīvotājiem, par atskaites punktiem izvēloties 2. pasaules kara priekšvakaru, kas sakrīt ar Latvijas
pirmās brīvvalsts beigu sākumu, un mūsdienas. Tāpat rakstā skaidrots, cik pamatoti uz citu pasaules valstu
fona ir okupācijas gados un vēlāk tautā izplatītie mīti par “labajiem ulmaņlaikiem” un Kremļa
propagandas pēdējā laikā tiražētie mīti par Latviju kā “neizdevušos valsti”. Secinājumu daļā konstatēts,
ka no 181 analizētās pasaules ekonomikas, kas mūsdienās aptver 99,94% pasaules iedzīvotāju, Latvija
pēc Tautas attīstības indeksa ierindojas 45. vietā, kas ir par 27 vietām zemāk nekā 1938. gadā. Lai gan
salīdzinājumā ar rangā zemāk esošajām valstīm, kurās dzīvo 86% pasaules iedzīvotāju, šajā laika periodā
dzīves līmenis Latvijā cēlies pat nedaudz straujāk, kliedējot mītu par Latviju kā “neizdevušos valsti”.
Vienlaikus 1938. gada situācijas salīdzinošā analīze ļauj uzskatīt, ka mītam par “labajiem ulmaņlaikiem”
ir bijis reāls pamats, pat neraugoties uz to, ka no mūsdienu perspektīvas iedzīvotāju dzīves apstākļi 20. gs.
30. gadu Latvijā bija ievērojami smagāki.
Atslēgas vārdi: dzīves līmenis Latvijā, attīstības līmenis Latvijā, Latvija pasaules valstu rangā, “labie
ulmaņlaiki”.

Svinot Latvijas simtgadi, svarīgi apzināties, cik augstu labklājības līmeni
salīdzinājumā ar citām pasaules zemēm Latvijas valsts šajā laikā spējusi nodrošināt
saviem iedzīvotājiem. Ņemot vērā to, ka vismaz pusi laika kopš neatkarības
pasludināšanas Latvijas iedzīvotājiem nācies pavadīt svešu varu okupācijas apstākļos,
objektīvāku ainu varam iegūt, šo salīdzinājumu veikšanā par atskaites punktiem
izvēloties 2. pasaules kara priekšvakaru, kas sakrīt ar Latvijas pirmās brīvvalsts beigu
sākumu, un mūsdienas. Šāds salīdzinājums ir vērtīgs arī tāpēc, lai, izmantojot mūsdienās
pieejamo informāciju, paraudzītos, cik pamatoti uz citu pasaules valstu fona ir
okupācijas gados un vēlāk tautā izplatītie mīti par “labajiem ulmaņlaikiem” un Kremļa
propagandas pēdējā laikā tiražētie mīti par Latviju kā “neizdevušos valsti”.
Ierobežotā apjoma dēļ šajā rakstā tiks sniegtas tikai galvenās atziņas par ievadā
izvirzītajiem jautājumiem, ko autors guvis, analizējot dažāda veida informāciju par
pasaules valstīm un teritorijām.
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Pieeja
Lai noteiktu Latvijas vietu pasaules valstu un valdījumu rangā, vispirms ir svarīgi
definēt, kas konkrētajā analīzē tiek traktēts ar jēdzienu “valsts vai valdījums”. Piemēram,
CIP gadagrāmatā (The World Factbook 2017) minēts, ka pasaulē ir 195 valstis un
72 valdījumi, tātad kopā 267, tām savstarpēji nepārklājoties jeb neietverot citai citu, kaut
statusa interpretācija to bieži pieļautu. Iedzīvotāju skaita un platības ziņā mazākajā valstī
Vatikānā ir ap 1000 iedzīvotāju, bet iedzīvotāju skaita un ekonomikas apjoma ziņā
lielākajā valdījumā Honkongā (oficiālais statuss – Ķīnas Tautas Republikas īpašs
administratīvais reģions) – 7,1 miljons iedzīvotāju. Šis piemērs rāda, ka, salīdzinot savā
starpā tikai de iure neatkarīgās valstis, mēs nevaram gūt objektīvu priekšstatu par
konkrētās valsts ieņemto vietu pasaules ekonomiku rangā.
Vēl jāņem vērā apstāklis, ka trešdaļā valstu un valdījumu pēc autora aprēķiniem
dzīvo tikai 0,06% pasaules iedzīvotāju (valstis un teritorijas ar mazāk nekā
300 tūkstošiem iedzīvotāju). Plaši izplatītā prakse dažādos pētījumos valstu un
valdījumu ranžējumā iekļaut nekritiski atlasītās mikroteritorijas, neiekļaujot daudzkārt
nozīmīgākas teritorijas, par kurām pirmavotos informācija grūtāk atrodama, noved pie
maldinoša priekšstata radīšanas par lietu patieso būtību. Politisku apsvērumu dēļ pat ļoti
autoritatīvi avoti (ANO, Pasaules banka) mēdz nepublicēt informāciju par tādiem
“neērtiem” politiskajiem veidojumiem kā Taivāna (Ķīnas Republika), pat neraugoties
uz to, ka 2016. gadā pēc Starptautiskā valūtas fonda aplēsēm tā bija 22. lielākā pasaules
ekonomika. Uz šāda fona pasaules politiskās kartes “pelēko zonu” jeb pašpasludināto
valstu statistikas rādītāju trūkums vairākumā respektablāko informācijas avotu jau šķiet
pašsaprotams, pat neraugoties uz to, ka pēc autora aprēķiniem tajās dzīvo vairāk nekā 8
miljoni iedzīvotāju, kas divkārt pārsniedz trešdaļas (82) pasaules valstu un valdījumu
iedzīvotāju kopskaitu.
Ņemot vērā to, ka izvirzītais uzdevums bija noskaidrot, kāds bija un ir Latvijas
attīstības līmenis salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm un valdījumiem, tās vai citas
teritorijas statuss no starptautisko tiesību viedokļa šajā gadījumā tika uzskatīts par
otršķirīgu jautājumu. Lai izvairītos no pārmērīga mikroteritoriju un mikroekonomiku
skaita analizējamo valstu un valdījumu rangā, pētījumā analizētas tikai tās atsevišķi
funkcionējošās ekonomikas, kas aptver vismaz 300 tūkstošus iedzīvotāju
2016. gadā (1938.g. šāds slieksnis nav ņemts vērā). Nosakot šādu iedzīvotāju skaita
slieksni, par trešdaļu samazinājās analizējamo valstu un valdījumu skaits, tik un tā
aptverot 99,94% pasaules iedzīvotāju (autora aprēķini).
2018. gada sākumā pasaulē bija 181 šāda valsts vai valdījums, ko turpmāk
tekstā ērtības labad vienkāršoti dēvēsim par valstīm. To vidū nav ietverta, piemēram,
Rietumsahāra, kas jau vairākus desmitus gadu ir integrēta Marokas ekonomikā, taču
turpina būt starptautisko tiesību subjekts. Tāpat nav iekļauti iedzīvotāju skaita ziņā
atbilstošie kontinentālajā Francijā integrētie aizjūras reģioni – Martinika, Gvadelupa un
Reinjona, bet ir iekļauta, piemēram, Palestīnas autonomija, Puertoriko un Ziemeļkipra.
Otrs izaicinājums, kam bija jārod risinājums pētījuma gaitā – kā, ņemot vērā
grandiozās pārmaiņas pasaules politiskajā kartē, uzskatāmi salīdzināt 20.gs. 30. gadu un
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mūsdienu Latviju ar citām valstīm. Šajā laikā daudzkārt mainījies ne tikai valstu statuss,
bet arī to aptvertās teritorijas un iedzīvotāju sastāvs. Piemēram, Polijas gadījumā visa
valsts teritorija pēc 2. pasaules kara, ja tā var teikt, tika pārbīdīta uz rietumiem,
vienlaikus deportējot miljoniem, galvenokārt vācu un poļu tautības iedzīvotāju. Liela
daļa mūsdienu valstu 30. gados vispār neeksistēja. Lai risinātu šo situāciju un ņemtu
vērā to, ka mūsdienu politiskajā kartē valstu ir ievērojami vairāk, nekā to bija 2. pasaules
kara priekšvakarā, analīzē izmantota pieeja – pēc iespējas interpretēt 30. gadu beigu
datus mūsdienu robežās.
Par pamatu valstu salīdzināšanai mūsdienās pētījumā izmantoti nedaudz
papildināti Apvienoto Nāciju attīstības programmas ietvaros veiktie Tautas attīstības
indeksa Human Development Index; (UNDP 2016) aprēķini par 2015. gadu (papildināti
ar vērtējumu par tajā neiekļautajām valstīm). Tā kā šis indekss tiek aprēķināts, ņemot
vērā jaunāko pieejamo informāciju trīs galvenajās jomās, kas raksturo valstu attīstības
līmeni – iekšzemes kopprodukts (IKP) uz 1 iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes,
izglītības līmenis, mūža ilgums –, par 20.gs. 30. gadiem, kad šāda statistika bija
pieejama ļoti fragmentāri, valstu attīstības līmeņa analīzei izmantota arī cita informācija
– gan kompleksie indeksi, kas dažādos pētījumos veidoti, lai savstarpēji salīdzinātu
atsevišķu valstu attīstības pakāpi, gan nodrošinājuma līmenis ar dažādām precēm un
pakalpojumiem, kā arī produktivitātes rādītāji. Jāņem vērā, ka minētā informācija bija
pieejama tikai par attīstītāko pasaules daļu, turklāt daudzos gadījumos dažādu valstu
statistikā izmantoto metodisko atšķirību dēļ dati, tos salīdzinot, bija jāvērtē kritiski.
Atšķirības vērojamas arī dažādu autoru vērtējumos par vienu un to pašu valsti. Latvijas
gadījumā nav vienota viedokļa par IKP lielumu pēc lata devalvācijas 1936. gadā, kad tā
maiņas kurss pret angļu mārciņu tika pazemināts par 40 procentiem. Iespējams, dažiem
autoriem, tam nepievēršot pienācīgu uzmanību, IKP uz 1 iedzīvotāju 1938. gadā Latvijā
aprēķināts pārāk optimistiski, ar 4048 $ ierindojot to starp 10 bagātākajām Eiropas
valstīm (Rosses, Wolf 2010, 190). Lai gan nevaram apiet minētās problēmas, apjomīgā
statistiskā informācija, kas kļūst aizvien pieejamāka, pastarpināti ļauj gūt aptuvenu
priekšstatu par attīstības līmeni analizējamajā teritorijā un izdarīt pieņēmumus par
konkrētās valsts vietu pasaules rangā.
Iepazīstinot ar pētījuma rezultātiem, uzsvars likts uz valstīm, kas attīstības līmeņa
ziņā bija vai ir tuvas Latvijai.
Attīstības līmenis Latvijā 20.gs. 30. gadu beigās
Neatkarīgas valsts celtniecība Latvijai bija jāsāk neapskaužamā situācijā. Aktīvās
karadarbības rezultātā 1. pasaules kara laikā tā bija piedzīvojusi relatīvi lielākos
postījumus Eiropā, kļūstot par vienīgo valsti, kas tā arī nespēja atjaunot pirmskara
iedzīvotāju skaitu (2,5 miljoni 1914.g., nepilni 2 miljoni 1938.g.). Lai gan bija daudz
grūtību, 20. gados tai izdevās sasniegt Eiropā straujāko iekšzemes kopprodukta uz
1 iedzīvotāju izaugsmi – vidēji 5,3% gadā (Rosses, Wolf 2010, 188). To pārtrauca Lielā
depresija, kas 30. gadu sākumā smagi skāra Latvijas ekonomiku, tāpat kā lielāko pasaules
daļu. Lai gan saimnieciskā politika, kas tika piekopta pēc Kārļa Ulmaņa realizētā valsts
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apvērsuma 1934. gadā vērtēta pretrunīgi, Latvijai izdevās atjaunot ekonomisko izaugsmi,
pārsniedzot pirmskrīzes attīstības līmeni. Jāteic, ka 30. gadu sarežģītajā situācijā daudzām
pasaules valstīm tam bija nepieciešams ilgāks laiks nekā Latvijai. Piemēram, bagātā
Šveice, ASV un Kanāda 1938. gadā IKP uz 1 iedzīvotāju pirmskrīzes līmeni vēl nebija
sasniegušas, bet industriāli augsti attīstītās Čehoslovākijas ekonomika līdz 2. pasaules
karam tā arī nespēja atgūties (The Maddison Project Database ).1
Pētījumā izmantotās statistikas analīze ļauj izdarīt pieņēmumu, ka 20 gadus pēc
neatkarības proklamēšanas Latvijas valsts jau bija nostiprinājusies tiktāl, ka
iedzīvotāju labklājības ziņā tā bija iekļuvusi 18 tā laika attīstītāko pasaules valstu
skaitā. Pēc dažiem rādītājiem Latvija pat ieņēma pirmās vietas pasaulē. Piemēram, piena
produktu patēriņš, rēķinot uz 1 iedzīvotāju, Latvijā bija augstākais pasaulē, bet gaļas
patēriņš – augstākais Eiropā (Magonis 1936, 730–735). Latvijas augsto izglītības un
kultūras līmeni raksturo relatīvi (rēķinot uz 100 iedzīvotājiem) augstais studentu skaits
(1. vieta Eiropā) un izdoto grāmatu skaits (2. vieta aiz Dānijas) (Pazdere 2013, 6).
Iedzīvotāju ienākumi un algu līmenis Latvijā gan vēl ievērojami atpalika no bagātākajām
pasaules demokrātijām – ASV, Jaunzēlandes, Šveices, Lielbritānijas, Austrālijas un
Dānijas. Vairākumā rādītāju atpalicība saglabājās arī no attīstītajām Beniluksa valstīm
(Beļģija, Nīderlande un Luksemburga), Zviedrijas, Vācijas, Kanādas, Norvēģijas un
Francijas. Šīs 14 valstis ierindojamas tā laika pasaules attīstītāko valstu grupā.
Visumā šāda valstu secība saglabājas ne vien pēc IKP uz 1 iedzīvotāju, vidējā
mūža ilguma un lasītpratēju īpatsvara, bet arī tāda veselības aprūpes līmeni raksturojoša
rādītāja kā zīdaiņu mirstība. Tomēr vairāku citu statistikas rādītāju analīze atklāj visai
ievērojamas, dažādu apstākļu ietekmētas svārstības. Piemēram, tā laika tehnoloģiju
attīstības līmeni raksturojošās telefonizācijas ziņā (abonentu skaits uz
100 iedzīvotājiem) Latvija pieckārt pārsniedza Lietuvas, trīskārt – Čehoslovākijas un
divkārt – Japānas līmeni, kamēr ASV līmenis bija četras reizes, bet Dānijas – trīs reizes
augstāks. Tolaik visai aktuālajā dzelzceļa līniju garumā uz 1 iedzīvotāju Latvija ieņēma
augsto 9. vietu pasaules rangā, Eiropā atpaliekot vien no Zviedrijas (Valsts statistiskā
pārvalde 1939, 256–295). Tikmēr krietni vājāks sniegums bija vērojams tolaik Latvijā
agrīnajā stadijā esošajā automobilizācijā. Pēc iedzīvotāju skaita uz 1 auto Latvija
ierindojās ap 30. vietu pasaulē un ne tikai aiz Itālijas, Somijas vai Igaunijas, bet arī aiz
Dienvidāfrikas un franču pārvaldītās Alžīrijas (Statistisk Årbok for Norge 1940, 340).
Savdabīga situācija attīstītāko valstu secībā vērojama dažādu lauksaimniecības
kultūru ražības salīdzinājumā. Piemēram, kartupeļu un rudzu ražībā 30. gados Latvija bija
starp 15 vadošajām pasaules valstīm. Tā atpalika no Beniluksa valstīm, Vācijas, Britu
salām, Ziemeļvalstīm un Čehoslovākijas, bet apsteidza ne tikai visas Austrumeiropas un
Dienvideiropas valstis, bet arī Franciju, ārpus Eiropas – ASV un visas pārējās attīstītās
valstis. Miežu ražībā Latviju gan nedaudz apsteidza ne tikai Francija un ASV, bet arī
Ungārija un Lietuva (Valsts statistiskā pārvalde 1939, 256–295).
Šeit un turpmāk tekstā izmantoti IKP aprēķini uz 1 iedzīvotāju 1990. gada cenās, izteiktajās GearyKhamis starptautiskajos dolāros uz 1938. vai tuvāko pieejamo gadu, kas aprēķināti, ņemot vērā pirktspējas
paritāti dažādās valstīs un, ja nav norādīts citādi, atrodami The Maddison Project Database.
1
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Šo statistikas rādītāju analīze visai skaidri ļauj nošķirt otro attīstītāko valstu grupu
(10 valstis), kuras augšgalā līdzās Somijai, Austrijai un Čehijai (toreiz Čehoslovākijas
daļa) iekļaujas arī Latvija. Tai sekoja Igaunija, Īrija, Argentīna, Urugvaja, Itālija un
Slovēnija (toreiz Dienvidslāvijas daļa). Zīmīgi, ka attīstības līmeņa ziņā Latvijai
vislīdzīgākās bija nesen neatkarību ieguvušās Eiropas valstis – Somija, Igaunija un Īrija.
Grupā iekļaujas arī 1. pasaules kara laikā sairušās Austroungārijas attīstītākās daļas –
Hābsburgu impērijas varenību zaudējusī Austrija un tās industriālākie reģioni Čehija un
Slovēnija. Vienīgā otrajā grupā iekļautā lielvalsts (44 miljoni iedzīvotāju), kas tolaik
pretendēja uz kundzību Vidusjūrā, bija Musolīni pārvaldītā Itālija. Toreiz, tāpat kā
tagad, tā izcēlās ar ievērojamām reģionālajām atšķirībām – industriālie ziemeļi attīstības
līmeņa ziņā iederētos visattīstītāko valstu grupā, taču atpalicība agrārajos dienvidos
vidējo līmeni valstī pazemināja, to ierindojot vien otrās grupas lejasgalā. Pēc ienākuma
uz 1 iedzīvotāju no šīs grupas valstīm tolaik izcēlās Argentīna, kas tāpat kā Urugvaja,2
starp bagātākajām pasaules valstīm bija izvirzījusies 1. pasaules kara laikā, tādēļ ka
pasaules tirgū pēc tās eksportētajiem lauksaimniecības produktiem (gaļa, ādas, graudi
u.c.) bija paaugstināts pieprasījums. Taču, ņemot vērā to, ka lasītpratēju īpatsvars
(Argentīnā 82%, Urugvajā 81%, salīdzinot Latvijā 90%) un vidējais mūža ilgums
(Argentīnā 56 gadi, Urugvajā 58, salīdzinot Latvijā 60 gadi) abās pārtikušajās
Latīņamerikas valstīs tomēr bija nedaudz zemāks nekā attīstītākajā Eiropas daļā, var
pieņemt, ka Latvija attīstības līmeņa ziņā tās nedaudz apsteidza.
30. gadu pasaules attīstītāko valstu sarakstu noslēdz septiņu valstu grupa, ko veido
toreiz vēl Dānijas pakļautībā esošā un no zvejniecības atkarīgā Islande, no Trianonas
līgumā noteiktajiem kara zaudējumiem tā arī neatkopusies Ungārija, Čehoslovākijas
agrārākā daļa Slovākija, no kara laikā sairušo impēriju ietekmes atbrīvojusies Grieķija,
Polija un Lietuva, kā arī straujā izaugsmē esošā impēriskā Japāna.
Lai labāk raksturotu kopējo situāciju šīs grupas valstīs, ir vērts sniegt plašāku
ieskatu par Lietuvu kā Latvijas kaimiņvalsti. Tāpat kā Polija 30. gadu Lietuva
laikabiedru atmiņās iespiedusies kā lētā darbaspēka zeme, šo stereotipu pamatojot ar
poļu un lietuviešu viesstrādnieku tūkstošiem darbaroku izmantošanu Zemgales un
Kurzemes, mazāk Vidzemes zemnieku saimniecībās. Lietuviešu vēsturnieku 30. gadu
Baltijas valstu salīdzināšanai izveidotais labklājības un kultūras indekss (Eidints et al.
2013, 199), pieņemot, ka Baltijas valstu vidējais rādītājs ir 100, Latvijas līmeni novērtē
ar 138, Igaunijas – ar 132, bet Lietuvas – ar 59. Te gan jāpiebilst, ka šis aprēķins Lietuvai
veikts bez 1939. gada pavasarī Vācijas anektētā Klaipēdas apgabala, kur šī rādītāja
vērtība sasniedza 137 (gandrīz Latvijas līmenis). Klaipēda veidoja trešdaļu no tā laika
Lietuvas ekonomikas, kaut gan tur dzīvoja tikai 5% Lietuvas iedzīvotāju. Citu lietuviešu
zinātnieku aprēķini par Austrumbaltijas valstu IKP līmeni uz 1 iedzīvotāju 1938. gadā
apstiprina Lietuvas atpalicību (1800 – 2345 $, salīdzinot Somijai 3589 $, Latvijai ap
3500 $, Igaunijai 2745 $ (Norkus 2015, 7).

Urugvaja joprojām ir vienīgā Dienvidamerikas kontinenta valsts, kas spējusi izvairīties no Latīņamerikai
tik raksturīgās iedzīvotāju nevienlīdzības.
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Pārējās pasaules valstis šajā laikā pēc to rādītājiem nevar nosaukt par attīstītām.
Piemēram, Krievija (tolaik PSRS), kas starpkaru laikā, valdot represīvajam Staļina
režīmam, bija sasniegusi vērā ņemamu progresu industrializācijā un atjaunojusi
militārās lielvaras statusu, tomēr iedzīvotāju vidējā mūža ilguma ziņā (42,9 gadi
1927.g., pēc citām ziņām 35 gadi 1932.g. (Теряева 2015), salīdzinājumam Latvijā
60 gadi 1938.g.) ievērojami atpalika no Eiropas valstīm.
Latvijas attīstības līmenis mūsdienās
No Tautas attīstības indeksa datiem par 2015. gadu varam secināt, ka Latvija
pasaules valstu rangā ieņem 45. vietu. Nevienu no tām 17 valstīm, kas Latvijai bija
priekšā 1938. gadā, šajos 80 gados tai nav izdevies apsteigt. Latviju šajā laikā
apsteigušas 27 valstis, gandrīz puse no tām (13) – Eiropā.
Tas, ka Latviju apsteigušas visas Eiropas valstis, kam, beidzoties 2. pasaules
karam, nebija jāpiedzīvo PSRS uzspiestie “sociālisma eksperimenti” un izolācija no
“brīvās pasaules” (Īrija, Islande, Spānija, Itālija, Grieķija, Kipra, Malta, Portugāle), ir
visai likumsakarīgi. Pēdējo gadu laikā Latvija, pastāvot augstākam izaugsmes tempam,
nedaudz pietuvojusies šo valstu līmenim.
Daudz kritiskāk jāvērtē fakts, ka Latvija, realizējot pāreju no plānveida uz tirgus
ekonomiku, to nav spējusi paveikt tik veiksmīgi, kā tas ir izdevies sešām šajā ziņā
veiksmīgākajām bijušās “sociālistiskās nometnes” valstīm – Slovēnijai, Slovākijai,
Polijai, Ungārijai, Igaunijai un Lietuvai, kas attīstības līmenī tagad apsteidz Latviju.3 Te
gan jāpiebilst, ka par Latviju mazāk veiksmīgo postpadomju valstu skaits ir vairākkārt
lielāks, ko gan mēģina ignorēt tie, kas Latviju noniecina kā “neizdevušos valsti”.
Starp Āzijas valstīm, kas apsteigušas Latviju šajā laikā, ir jaunākā
“pārceļotājvalsts” Izraēla, kas savu labklājību veidojusi gan uz pasaules ebreju kapitāla
bagātīgajām investīcijām, gan ar gudru pārvaldību. Āzijas veiksminieču sarakstā ir
pasaules trešā lielākā ekonomika Japāna un “Āzijas ekonomiskās izaugsmes tīģeri”
Dienvidkoreja, Taivāna, Singapūra, Honkonga un Makao, kā arī valstis, kuru labklājības
pamatā ir bagātīgās naftas un gāzes atradnes – Bruneja, Katara, Saūda Arābija un
Apvienotie Arābu Emirāti. Atbilstoši šim indeksam nedaudz augstāks līmenis nekā
Latvijā pašlaik ir arī ASV pārvaldītajā Karību jūras salā Puertoriko, kā arī Čīlē, kur
Pinočeta diktatūras laikā sāktās ekonomiskās reformas, 90. gados nostiprinoties
demokrātijai, nes augļus gan ekonomiskās izaugsmes, gan rūkošās iedzīvotāju
nevienlīdzības formā.
Jāteic, ka minēto valstu izkārtojums pasaules rangā, ņemot vērā rezultātu blīvumu,
niansēs mainās katru gadu, attīstītāko valstu grupai piepulcējoties aizvien vairāk
jaunpienācējām. Par mērauklu izvēloties Tautas attīstības indeksa atšķirības starp Latviju
(0,830 un 45. vieta) un Igauniju (0,865 un 32. vieta), var pieņemt, ka Latvijas atpalicība
no Igaunijas pašlaik ir tikpat liela kā Bulgārijas (0,794 un 56. vieta) atpalicība no
Latvijas. Citas tuvākās Latvijas sekotājas virs Bulgārijas ir divas atlikušās Eiropas
Čehija un pēc “dzelzs priekškara” krišanas ar Vāciju apvienotā Vācijas Demokrātiskā Republika nav
minētas, jo attīstības līmeņa ziņā tās apsteidza Latviju jau 20. gs. 30. gados.
3
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Savienības valstis Horvātija un Rumānija, mazā, uz tūrisma industriju orientētā
Melnkalne, joprojām, tāpat kā 30. gados, Latīņamerikā izteiktākās “eiropiešu
pārceļotājvalstis” Argentīna un Urugvaja, no Krievijas subsīdijām atkarīgā Baltkrievija,
pati dabas resursiem bagātā Krievija, kā arī trīs citas naftas un gāzes eksportētājvalstis –
Kuveita, Bahreina un Omāna.
Secinājumi
2016. gada sākumā iedzīvotāju skaits pasaulē bija pieaudzis līdz 7,442 miljardiem
(The World Bank dati), kas ir vairāk nekā trīskārtīgs pieaugums salīdzinājumā ar
1938. gadu (2,254 miljardi). Atbilstoši raksta sākumā norādītajai metodikai Latvija
attīstītāko valstu rangā šajā laika periodā ir noslīdējusi no 18. līdz 45. vietai. Lai
gan valstu skaits ir ievērojami palielinājies, mūsdienās šajās 45 veiksmīgākajās valstīs
dzīvo pat nedaudz mazāka pasaules iedzīvotāju daļa (14,2%), nekā tas bija
2. pasaules kara priekšvakarā 18 valstīs, Latviju ieskaitot (16%), kas izskaidrojams
ar daudz straujāku iedzīvotāju skaita izaugsmi mazāk attīstītajās valstīs. Tomēr no
minētā varam secināt arī to, ka, lai gan okupācijas laikā tika uzspiesti “sociālisma
eksperimenti” un tiem sekojošā smagnējā pāreja uz brīvā tirgus ekonomiku, Latvijas
iedzīvotājiem dzīves līmenis ne tikai turpina būt ievērojami augstāks nekā pasaules
iedzīvotāju absolūtajam vairākumam, bet salīdzinājumā ar pārējo pasauli šajā
laika periodā tas cēlies pat nedaudz straujāk kā caurmērā, kliedējot mītu par
Latviju kā “neizdevušos valsti”. Vienlaikus 1938. gada situācijas salīdzinošā analīze
ļauj uzskatīt, ka mītam par “labajiem ulmaņlaikiem” ir bijis reāls pamats, lai gan
no mūsdienu perspektīvas raugoties, iedzīvotāju dzīves apstākļi 30. gadu Latvijā
bija ievērojami smagāki. Tāpat jāņem vērā, ka šis mīts, visticamāk, nebūtu radies,
ja brīvvalsts periodam starpkaru periodā nebūtu sekojuši smagie okupācijas gadi.
Tie laikabiedriem lika aizmirst grūtības, kas tika piedzīvotas, pirmo reizi veidojot
pašiem savu neatkarīgu valsti, un labāk apzināties tās patieso vērtību.
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Summary
In the article, the author presents the main results of his research – the degree of prosperity that
the Latvian state has been able to provide to its population since establishing the state in comparison to
other world countries, taking the eve of World War II as the reference point, which coincides with the
beginning of the end of the first Latvian free state, and today. In the article it is explained how justified
the myths about “good old times of president Ulmanis”, spread among the population during occupation
and later, were compared to other world countries, and the myths about Latvia as a “failed state” devised
by the Kremlin propaganda lately. In the conclusion part of the article, it is stated that from 181 analysed
world economies that nowadays comprise 99.94% of the world’s population, Latvia ranks 45th by the
Human Development Index, which is 27 places lower than in 1938. Despite this fact, compared to the
countries that are lower in the ranking, in which 86% of the world’s population live, the standard of living
in Latvia was rising faster during this time period, thus dispelling the myth about Latvia as a “failed state”.
At the same time, the comparative analysis of the situation in 1938 allows one to think that the myth
about the “good old times of president Ulmanis” had a real basis, despite the fact that from today’s
perspective, the living conditions in Latvia were much harsher in the 30s.
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21. GADSIMTĀ
Antons Berjoza

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte,
e-pasts: antons.berjoza@inbox.lv
Anotācija. Rakstā aplūkota Latvijas starptautiskā tirdzniecība laikā no 2000. līdz 2016. gadam. Tiek
aplūkotas vairākas nozares, kas ir būtiskas lauksaimniecības un mežsaimniecības precēm. Latvijas
starptautiskā tirdzniecība ir ļoti daudzveidīga un tai ir vairākas tendences, kuras aplūkotas, lai aprakstītu un
izskaidrotu preču plūsmas no un uz Latviju.
Autors veica starptautiskās tirdzniecības ģeogrāfijas statistisku analīzi, izmantojot relatīvā biežuma
vērtēšanas metodi un nosakot stabilākos Latvijas eksporta tirgus. Kā datu avots izmantota Latvijas Centrālas
statistiskas pārvaldes detalizētā ārējās tirdzniecības statistika. Piegādes biežuma statistiskā būtiskuma
noteikšanā tika izmantota Fišera transformācija.
Pētījuma laikā tika definēti Latvijai svarīgākie tirgi gan ES iekšienē un ārpus tās, gan tirgi, ar kuriem Latvijai
ir stabilas, laika gaitā pārbaudītas ekonomiskās saites, kā arī ieskicētas uzņēmēju iniciatīvas aplūkotajā
periodā, lai iekļūtu jaunajos tirgos. Kopumā rakstā ir parādīta frekvenču metodes pielietojamība ārējās
tirdzniecības statistiskajā analīzē un iegūto rezultātu interpretācija, ņemot vērā Latvijas un citu valstu
ekonomiskos parametrus.
Atslēgas vārdi: eksports, imports, datu analīze, piegādes biežums.
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Ievads
Ārējā tirdzniecība ir vienīgais veids, kā valsts piedalās starptautiskajā darba
dalīšanā. Lai saprastu ārējās tirdzniecības tendences, zinātniskajā literatūrā analizēti
lielākie tirdzniecības partneri (Berentsen 2012; Kantar et al. 2011 u.c.), veikta preču
apgrozījuma analīze (Birzins 2004; Keišs u.c. 2009; Devaeva 2006 u.c.), analizēti
importēto/eksportēto preču veidi vai grupas, (Berentsen 2012; Gingrich 2011; Devaeva
2006 u.c.). Ārējā tirdzniecība ir viens no būtiskiem valsts ekonomikas elementiem, ko
obligāti jāietver ikvienas valsts ģeogrāfiskajā aprakstā, jo tas parāda valsts integrāciju
pasaules ekonomikā, vietu darba dalīšanas procesā un globalizācijas līmenī, kā arī
ekonomisko efektivitāti.
Latvijas ārējā tirdzniecība ir attīstījusies gan kā neatkarīgas Latvijas valsts
elements, gan kā citu valstu reģionāls subjekts. Vēsturiski Latvijas ārējā tirdzniecība ir
cieši saistīta ar tranzīttirdzniecību un lauksaimniecības preču eksportu. Mūsdienās šī
tendence joprojām ir aktuāla, tomēr vairumā ekonomisku un politisku faktoru dēļ notiek
pārmaiņas, arī mūsu tirdzniecības struktūrā.
Zinātniskajā literatūrā šis aspekts arī ir attēlots. Latvijas, Eiropas un pasaules
zinātnieki pēta starptautisko tirdzniecību un veic tās ietekmējošo faktoru analīzi. Ir vērts
aplūkot dažus darbus, kuri ir līdzīgi šī raksta tēmai. Nacionālajā mērogā raugoties, ir
vairākas publikācijas, piemēram, viena ekonomiskā sektora ietvaros (Bertaite, Liepa
2011); citi orientējas uz nacionālo līmeni (Jenkins 2014; Lemoine 2010; Kaminski,
Raballand 2009; Rocha et al. 2009; Hall 2006) vai paplašina mērogu līdz reģionālajam
līmenim, lai izpētītu reģionālās tendences starptautiskajā tirdzniecībā (Berentsen 2012;
Coulibaly, Fontagne 2006; Tsygankov 2000; Mack, Jacobson 1996) vai tirdzniecību
reģionālajā (Bajo-Rubio, Diaz-Roldan 2012; Tsygankov 2000) un starpreģionālajā
(Birzins 2004) līmenī. Lielākais mērogs starptautiskās tirdzniecības izpētē ir globālais
līmenis, kurā ir iespējams atrast visdažādāko izpētes tematiku: globālas starptautiskās
tirdzniecības reģionālie (Edwards 2007; Herekenrath 2007) vai nacionālie (Jenkins
2014; Barton, Murray 2009) aspekti; pētnieki akcentē globālas starptautiskās
tirdzniecības vispārīgajām problēmām, piemēram, globalizāciju (Ellis 2007;
Herekenrath 2007; Birzins 2004), ražošanas kompleksu izvietošanu (Birtchnell 2013.
Brulhart 1998), kā arī vienkāršāku tēmu – valstu ekonomiskā attīstība atkarībā no to
tirdzniecības saitēm (Haibo 2004) vai vispārīgām vietas/izvietojuma likumsakarībām
(Guerin 2006). Īpaši interesanti ir globālās starptautiskās tirdzniecības pētījumi, kas
veikti analītiskās statistikas ģeogrāfijā (Krugman 2009; Edwards 2007; Poon et al.
2000; Mack, Jacobson 1996; Grant 1994), kuros aplūkoti un analizēti konkrēti gadījumi
un lielas statistiskas datu kopas, kas apraksta globalizācijas un starptautiskās
tirdzniecības procesus un notiekošās pārmaiņas.
Materiāli un metodes
Darbā tika izmantoti Centrālās statistiskas pārvaldes apkopotie dati par Latvijas
eksportu harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmas 4 zīmju kodā laika
periodā no 2000. līdz 2013. gadam. Latvijas eksporta dati par katru mēnesi tika
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sarindoti pēc valstīm visa perioda griezumā. Šādi izveidota izejas datu matrica tika
pārveidota binārā formā. Ja kādā mēnesī eksporta piegādes noteiktajā preču grupā uz
konkrēto valsti notika, tad attiecīgajā matricas šūnā tika norādīta vērtība 1, ja eksporta
piegādes nenotika, tad konkrētajā matricas šūnā tika norādīta vērtība 0. Rezultātā tika
iegūti eksporta piegāžu biežuma rādītāji katrai preču grupas datu kopai un katrai valstij.
Plašāk relatīvā biežuma vērtēšanas metodes izmantošanu ģeogrāfiskos pētījumos ir
aplūkojis Paiders (2008), bet metodes ierobežojumus – Krastiņš un Ciemiņa (2003).
Ģenerālās kopas biežums tika salīdzināts ar katras valsts biežumu, izmantojot Fišera
transformāciju (Fisher, Yates 1963):
2
arcsin( p )
(1)  
180

 - Fišera funkcijas vērtība, ja p ir biežums

T – statistika tika aprēķināta, dalot Fišera funkciju (ģenerālajai kopai un
attiecīgajai valstij) vērtību starpību ar brīvības pakāpju lieluma koeficientu (Krastiņš,
Ciemiņa 2003). Rezultātā ir iespējams iegūt relatīvo biežumu eksportam uz jebkuru
valsti, pēc kura var spriest, cik liela ir varbūtība, ka vienā uz labu laimi izvēlētā mēnesī
tiks veikta eksporta piegāde uz attiecīgo valsti. Pēc t – statistikas aprēķināšanas,
pieņemot, ka būtiskuma slieksnis ir ar 95 % ticamību, valstis tika iedalītas 3 grupās:
1) valstis, uz kurām Latvijas eksporta varbūtība ir statistiski būtiski augsta (ja T–
empīriskais bija lielāks par 2, bet nozares vidējais eksporta piegāžu biežums bija
mazāks par eksporta piegāžu vidējo biežumu attiecīgajā valstī);
2) valstis, uz kurām Latvijas eksporta varbūtība ir statistiski būtiski zema (ja T–
empīriskais bija lielāks par 2, bet nozares vidējais eksporta piegāžu biežums bija lielāks
par vidējo eksporta piegāžu biežumu attiecīgajā valstī, pie šīs grupas ir arī pieskaitāmi
rezultāti, ar kuriem eksports uz attiecīgo valsti vispār nav noticis un ir vienāds ar nulli);
3) valstis, uz kurām Latvijas eksportam ir gadījuma raksturs (ja T– empīriskais
bija mazāks par 2, jo šādā gadījumā, ņemot vērā darbā izvirzītos būtiskuma kritērijus,
nav iespējams noraidīt nulles hipotēzi).
Rezultāti un diskusija
Analizējot starptautiskās tirdzniecības saites, izvēlētajās nozarēs ir manāmas
vairākas likumsakarības, kuras parasti novēro un uzsver ekonomikas zinātne un lietišķās
zinātnes/nozares, kas ir tieši saistītas ar tirdzniecības procesu. Pirmkārt, preču
tirdzniecības distance – piemērots attālums, uz kuru transportēt preci realizācijai ir
ekonomiski izdevīgi; otrkārt, mērķvalstu ekonomiskā struktūra – ekonomiski attīstītas
un mazāk attīstītas nozares, to darbaspēka ietilpība un tehnoloģiskais līmenis; treškārt,
ražoto preču nomenklatūra – ir svarīgi apzināties, ka dažas valstis būs mazāk
ieinteresētas importēt kādu preci, ja tājā tiek ražotas analogas preces.
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1. attēls. Piena produktu eksporta tirgi atbilstoši tirdzniecības saišu stabilitātei (izstrādāts,
izmantojot CSP datus)

Aplūkojot iegūtos rezultātus, šīs likumsakarības ir labi manāmas vairāku preču
vai preču grupu telpiskajā attēlojumā. Piemēram, gaļas produktu grupā Latvijas
tirdzniecībā dzīvo dzīvnieku kategorija ir telpiski ierobežota, nepārsniedzot Eiropas
Savienības, Baltijas valstu robežas. Līdzīgi svaigas gaļas un filejas kategorija svarīga ir
distance, kuru kravas var sasniegt 1–2 dienu laikā. Palielinot preču glabāšanas ilgumu,
t.i., ceļot to sasaldēšanas pakāpi, palielinās arī distance. Dzesēti produkti jau tiek tirgoti
visā ES teritorijā un pat vairākās Austrumeiropas un Āzijas valstīs, bet sasaldēti produkti
tiek piegādāti jau tālākajos pasaules reģionos. Pārstrādātu produktu kategorijās ir
vērojamas līdzīgas tendences – ja gaļas un zivju izstrādājumi parasti tiek tirgoti ES un
tuvākajās valstīs, tad konservētiem produktiem ir vairāk iespēju nonākt tirdzniecībā pat
citos pasaules reģionos.
Viens no labi vizualizējamiem piemēriem minēto tirdzniecības tendenču
raksturošanai ir piena produkti, jo to sadale ir izteikta atbilstoši glabāšanas ilgumam –
svaigiem produktiem ne ilgāk kā 7 dienas, pārējiem līdz pat dažiem gadiem. Aplūkojot
1. attēlu, ir redzams, ka kopumā gan austrumu, gan rietumu virziens ir aktuāls Latvijas
tirdzniecībā. Ir noteiktas atšķirības tirdzniecības struktūrā, bet kopumā var novērot, ka
Baltijas jūras reģionā notiek intensīva tirdzniecība ar visiem piena produktiem.
Austrumu virzienā notiek svaiga piena un tā tiešās pārstrādes produktu tirdzniecība, bet
rietumu virzienā tiek tirgoti pārstrādāti piena produkti, piemēram, siers un biezpiens.
Šāds preču plūsmu sadalījums ir izskaidrojams ar protekcionisku ES dalībvalstu nostāju
pret lauksaimniecības preču ražotājiem, būtībā mākslīgi pazeminātas piena cenas
neveicina Latvijas produktu eksportu uz ES rietumu valstīm. ES austrumu daļā gan
tirdzniecība ir ļoti aktīva, īpaši pierobežu reģionos. Ar pārstrādes produktiem ir atšķirīga
situācija, jo siers ir izteikti lokāls produkts un tam ir tūkstošiem variāciju, kas sekmē
jaunu un mazāk zināmu produktu importu valstīs, kur siers ir iecienīts produkts. Sviests
ir Latvijas zīmols lauksaimniecības produktu eksportā, tāpēc tam ir pozitīva reputācija
Eiropā.
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2. attēls. Piena produktu importa tirgi atbilstoši tirdzniecības saišu stabilitātei (izstrādāts,
izmantojot CSP datus)

2. attēlā ir parādīta importa tirgus aina, kurā var pamanīt pārmaiņas. Pirmkārt, ir
izteikta austrumu-rietumu robeža, kas arī lielā mērā sadala preču importu. No tuvākajām
valstīm un austrumiem tiek ievests svaigs piens, sviests un piena pārstrādes produkti,
bet no rietumiem pārsvarā dārgas, luksusa klases piena preces un produkti, īpaši siers,
jogurti un citi izstrādājumi.

3. attēls. Graudu un to produktu eksporta tirgi atbilstoši tirdzniecības saišu stabilitātei
(Izstrādāts, izmantojot CSP datus)

Viens no svarīgiem šī pētījuma elementiem ir alternatīvas metodes izmantošana,
lai vērtētu nevis tirdzniecības apjomu, ko parasti izsaka miljonos Eiro vai svarā, bet gan
tirdzniecības saišu stabilitāti un ekonomiskās mijiedarbības ciešumu, izmantojot
frekvenču metodi. 1. attēlā ir redzams, kā, neraugoties uz to, ka Austrumeiropas valstis
ir būtiski tirdzniecības partneri, dažas no tām ir atzīmētas atšķirīgi. Tas liecina, ka ne
visas valstis, ar kurām Latvijai aplūkojamajā periodā ir bijušas ekonomiski aktīvas
attiecības, ir stabili tirdzniecības partneri, dažreiz aktivitātes ir nosacītas, īpaši preču

43

ĢEOGRĀFIJA KOPĪGAI NĀKOTNEI LATVIJAS SIMTGADĒ

kategorijās, kurās partneriem nav attīstītas mijiedarbības un tie ir tiešie konkurenti,
piemēram, Eiropas tirgū.

4. attēls. Graudu un to produktu importa tirgi atbilstoši tirdzniecības saišu stabilitātei
(izstrādāts, izmantojot CSP datus)

Nākamie 2 attēli (3., 4. attēls) attēlo graudu un to produktu eksportu un importu,
kas pirmajā gadījumā ir ļoti raksturīgs piemērs minētajām metodoloģiskajām
atšķirībām. Eksports no Latvijas pēc apjomiem apskatāmajā periodā lielākoties bijis uz
Dienvidu valstīm -Spāniju, Grieķiju un Itāliju, kā arī Ēģipti, Lībiju, Alžīriju, Irānu u.c.
Savukārt, 3. attēlā stabilie tirdzniecības partneri ir citas valstis. Kāpēc pazūd lieli graudu
importētāji no Āzijas un Āfrikas, bet ES importētāji paliek? Jāapzinās, ka ES
dalībvalstis ar savu labi attīstīto ceļu un sakaru tīklu var iepirkt nepieciešamo preču
daudzumu jebkurā brīdī, bet Āzijas un Āfrikas valstis to dara vienreiz gadā, lielā
daudzumā un epizodiski, kas nosaka to, ka šīs saites, lai gan svarīgas, nav pastāvīgas un
stabilas.
Svarīgi apzināties, ka kopumā lauksaimniecības un mežsaimniecības sektors,
būdams svarīgs tirdzniecības aktivitātes dalībnieks, nav vienīgais ražojošais sektors, un
mūsdienu postindustriālajā ekonomikā tas nav svarīgākais, tomēr ir atkarīgs gandrīz
tikai no vietējiem resursiem, kas nozīmē to ietekmi cilvēku apziņā, domājot par
veiksmīgu saimniecisko darbību.
Secinājumi
Jāsecina, ka Latvijas starptautiskā tirdzniecība apskatāmajā periodā un preču
kategorijās ir bijusi aktīva un daudzveidīga.
Ir novērotas vairākas tendences, kas savieno un arī sadala būtiskus Latvijas
tirdzniecības partnerus Eiropā, Austrumos un Rietumos. Var nošķirt tuvo preču apritē
loku ar visblīvākajām preču plūsmām – Baltijas jūras reģions un Krievija; vidējo aprites
reģionu – ES, Ziemeļāfrika, Centrālā Āzija un Transkaukāza valstis; un tālāko loku –
pārējo pasauli. Preču plūsmu abos virzienos nosaka ekonomiskā situācija tirgos,
partnervalstis un arī sektoru struktūra, kas raksturo pieprasījumu un veido tirdzniecības
konfigurāciju.
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Summary
Paper overlooks an exploration of changes and tendencies in the Latvian international trade of
commodities of agricultural, fishery and forestry sectors. This is being done by applying wide range of
available statistics and published scientific works.
Export statistical analysis is made utilizing frequency method and explores Latvian export/import
most stable and constant markets. General data were acquired from Latvian Central Statistics Board for
the period from 2000 till 2016. Main analytical method was Fisher φ function.
Analysis shows that a lot of good trades between Latvia and it partners are moving according to
some particular laws and tendencies. A strong relation between West-East flows was found. Some
commodity categories exhibited North-South tendencies, especially in characterizing the flow of basic
foodstuffs. Overall it can be noted that international trade of Latvia in sectors of agriculture, fishery and
forestry is proactive and developing into a more EU focused network, though significant influence of
post-soviet space economies remains evident.
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saistība starp vietējā līmeņa pašvaldību un tūrisma galamērķi, identificējot virzienus konkurētspējas
paaugstināšanai. Pētījuma metodika ietver padziļinātu telpisko analīzi, parādot virkni telpisko
likumsakarību. Lai arī Latvijai kopumā ir raksturīga liela dabas un kultūras mantojuma bagātība, tikai
pieci procenti no tiem ir populāri tūrismā. Vairāk par pusi Latvijas teritoriāli administratīvo vienību
raksturojami kā vāji tūrisma galamērķi un to attīstībai nepieciešama stratēģiska partnerība ar blakus
novadiem. Turpmākajā attīstības posmā daudz lielāku nozīmi par salīdzinošajām priekšrocībām, kas jau
ir plaši izmantotas, dos pastiprināta konkurētspējīgo priekšrocību attīstīšana, tostarp galamērķu
pārvaldībā un privātuzņēmēju iesaistē.
Atslēgas vārdi. Tūrisma galamērķis, pārvaldība, stratēģijas plānošana, tūristu mītnes.

Ievads
Tūrisma galamērķu pārvaldība un plānošana kopumā ir viena no plašāk pētītajām
tēmām, kas gan neizslēdz iespēju šīs zināšanas adaptēt un pielāgot jaunām situācijām,
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tostarp valstīs, kur tūrisma nozare ir izaugsmes stadijā. Jau pirms vairākiem gadiem
publicētā rezumējošā tūrisma ģeogrāfijas pētījumu pārskata rakstā Hols un Peidžs
secina, ka “..vietējā mērogā tūrisma telpiskie procesi joprojām ir pārāk maz izpētīti,
sevišķi pieaugošās vietu konkurences ietekmē” (Hall, Page 2009, 10).
Latvijā tā ir vēl mazāk pētīta joma, vienlaikus pastāvot dažādām praktiskām
iestrādnēm jomas pārvaldībā un organizēšanā. Atšķirīga ir arī dažādu iesaistīto pušu
izpratne par sarežģīto pārdodamo “teritoriālo vienību” – vietējo tūrisma galamērķi, kas
samērā nekritiski pēc īsa apjukuma administratīvi teritoriālās reformas laikā
pārstrukturizējās no rajonu līmeņa uz novadu mērogu. Savulaik, definējot tūrisma
galamērķi, daudzu nozīmīgu tūrisma pētījumu autori no Ziemeļamerikas Geldners un Ričijs
par vienu no kritērijiem nosauca istabu skaitu tūristu mītnēs: “..var arī tikt definēts kā vieta,
kas piedāvā vismaz 1500 istabas tūristiem” (Goeldner, Ritchie 2003, 500).
Šādu robežas ieskicēšanu autori plaši neapsprieda, daudz vairāk norādot uz
visaptverošu tūrisma sistēmu un noteiktu “kritisko masu”, kas nepieciešama vietējā
līmeņa tūrisma galamērķim, lai tie varētu konkurēt starp citiem līdzīgiem. Tas gan
netraucēja daļai pētnieku izmantot šo skaitli kā nozīmīgu atsauci citu galamērķu
identificēšanai (Wadawi et al. 2011), kuri piesauc vismaz vēl četrus autorus, kas uz to
atsaukušies. Latvijas situācijā tie ārpus galvaspilsētas būtu tikai desmit vietējā mēroga
galamērķi, turklāt tūristu mītņu sadalījums nebūt nav vienmērīgs, kas, protams,
nenozīmē ņemt to burtiski vērā. Daudz vairāk par kādiem formāliem ierobežojošiem
kritērijiem nodarbina jautājums: kā pieaugošas konkurences apstākļos vietējām
pašvaldībām turpināt attīstīt tūrismu, vienlaikus sniedzot devumu arī vietas kopējai
attīstībai un vietējai sabiedrībai? Lai raisītu plašāku apspriešanu par reģionālā tūrisma
attīstību un vietējo tūrisma galamērķu iespējām konkurēt starp simtiem citu šeit pat
Baltijas mērogā, autors secīgi turpina analizēt šo jomu, izvēloties vietējā mēroga tūrisma
galamērķi par pētījuma objektu, kas konkrētāk vērsts uz konkurētspēju ietekmējošiem
kritērijiem. Pētījuma mērķis ir, meklējot saistību starp vietējā līmeņa pašvaldību un
tūrisma galamērķi, identificēt virzienus konkurētspējas paaugstināšanai. Respektējot, ka
šis pētījums ir sākums aptverošākai Baltijas mēroga tūrisma galamērķu analīzei, ir
noteikti ierobežojumi, apskatot padziļinātāk tikai dažus no ietekmējošiem faktoriem.
Autora uzdevums līdzās vietējā mēroga tūrisma galamērķa raksturošanai un
klasificēšanai ir arī radīt dziļāku izpratni par tūrisma sistēmas kopsakarībām, atklāt vietu
un iesaistīto pušu savstarpējo mijiedarbību. Lai pievilcīga vieta dzīvošanai un
strādāšanai kļūst par pievilcīgu vietu tās apbrīnotājiem.
Materiāls un metodes
Tūrisma galamērķis jāsaprot kā “konkrēts ģeogrāfisks apvidus, ko pārvalda viena
vai vairākas pārvaldes institūcijas, kas piesaista apmeklētājus no ievērojama attāluma ar
vietas tūristu piesaistēm un nodrošina maksas apmešanās iespējas” (Frechtling 2009).
Šajā tūrisma ekonomisko aspektu pētnieka definējumā akcentēta komerciālu tūristu
mītņu loma, kas padziļināti tiks analizēta turpinājumā un kam īpaši jāpievērš uzmanība
vietējo pašvaldību kontekstā. Ar jēdzienu “apmeklētājs” domāts ceļotājs, kurš ceļošanas
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motīva ietekmē dodas ārpus savas ierastās ikdienas vides un kļūst vai nu par viendienas
apmeklētāju, vai vairāku dienu apmeklētāju – tūristu, ja galamērķī paliek nakšņot (EM
2008). Līdzīgi arī ANO PTO (2007) vietējā mēroga galamērķa definējumā iekļauj
nosacījumu, ka tūrists tur pavada vismaz vienu nakti, norādot, ka tajā ietilpst tūrisma
resursi, no tiem veidoti produkti un atbalstošie pakalpojumi, kas rada iespēju ceļot vienu
pilnu dienu. Galamērķim ir fiziskas un administratīvas robežas, kas definē pārvaldību
un tam piemīt tēls ar uztveri, kas nosaka tā konkurētspēju tirgū (ANO PTO 2007).
Vietējie galamērķi iekļauj dažādas iesaistītās puses, īpaši vietējo viesus uzņemošo
kopienu un var veidot tīklojumus lielāka līmeņa galamērķu veidošanai. Tas ir visas
tūrisma jomas izaicinājums, lai no dažādu iesaistīto pušu fragmentēta piedāvājuma
veidotu vienotu pārdodamo ideju. Tāpēc Vanhove (2011) argumentē, ka vairākumā
gadījumu valstu optimālais galamērķu pārvaldes līmenis ir zemāks par nacionālo.
Tūrisma galamērķa konkurētspēja tās plašākajā nozīmē, citējot Porteru (1990), ir
uztverama kā produktivitāte un radītā pievienotā vērtība, kas ļauj reģioniem izaugsmē
būt pārākiem par citiem. Atbilstoši vietējā galamērķa attīstības nosacījumiem to var arī
neattiecināt uz starptautisko tirgu, kas tikpat labi var izpausties augstākā vietējā tūrisma
pieprasījumā. Portera vispārīgo reģionu konkurētspējas modeli drīz pielāgoja tūrisma
galamērķa attīstības vajadzībām, nosakot arī galvenos konkurētspēju noteicošos
faktorus (Poon 1993; Vanhove 2002), kas galvenokārt veidojās no ārējiem
ietekmējošiem faktoriem (ietverot dabas un kultūras mantojumu), tirgus struktūras un
sāncensības (piemēram, tūrisma mītņu uzņēmējdarbības lielums un aktivitāte),
pieprasījuma faktoriem, atbalstošās infrastruktūras un pārvaldības. Visaptverošāko
tūrisma galamērķa konkurētspējas un ilgtspējības modeli 2003. gadā izveidoja Ričijs un
Kroučs, ietverot salīdzinošo priekšrocību un konkurētspējīgo priekšrocību mijiedarbību
ar galamērķa stratēģiju, pārvaldību, galvenajiem iesaistītajiem resursiem un spēju
piesaistīt papildu resursus, kā arī atbalsta instrumentiem (Ritchie, Crouch 2003). Attīstot
šo ideju (Crouch, Ritchie 2011), konkurētspēju nodrošina salīdzinošās priekšrocības,
galvenokārt tas, ka vieta ir apveltīta ar noteiktiem resursiem, bet konkurētspējīgo
priekšrocību nosaka tas, cik efektīvi šie resursi tiek izmantoti. Galvenie vietai piemītošie
resursi ir: cilvēkresursi, dabas resursi, zināšanas, kapitāls, vēstures un kultūras resursi,
infrastruktūra un tūrismu specifiski atbalstošā infrastruktūra, kā arī vietējās viesus
uzņemošās ekonomikas lielums. No otras puses, kapacitāte efektīvi izmantot šos
resursus ir atkarīga no vietējās sabiedrības izpratnes un zināšanām par šiem resursiem
(audits); to uzturēšanas, resursu attīstīšanas izaugsmes nodrošināšanas; to racionālas un
prasmīgas izmantošanas (Crouch, Ritchie 2012).
No citiem pierādītiem pētījumiem kā galvenos vietējā un reģionālā mēroga tūrisma
galamērķa konkurētspēju noteicošos faktorus Folgers un Pehlaners izvirza efektīvi
organizētu galamērķa pārvaldību, kas ietver tīklošanos, varas un savstarpējās uzticēšanās
izpausmes privātajā un publiskajā partnerībā, līdz ar to – caurspīdīgumu pārvaldības
darbībā, resursus, kas pieejami pārvaldes īstenošanai, vadības un koordinēšanas
profesionālismu (Volgger, Pechlaner 2014). Nav arī jādomā, ka dažādas iesaistītās puses
kā pašsaprotamu uztver nepieciešamību sadarboties, kam jārada apstākļi un jāvelta
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regulārs stratēģisks un taktisks darbs. Tas daudz vairāk ir pielāgošanās vadības stils,
iesaistot līderus un spējot vadīt, līdzsvarojot daudzu dažādi ieinteresēto pušu viedokļus
(Islam et al. 2017). Taču var rasties arī potenciāls noteiktām koalīcijām jeb kā Hols tās
nodēvē par apakšvaldībām, kas var censties lobēt un kontrolēt dažādus tūrisma politikas
un attīstības jautājumus, pretstatot to vietējo kopienu tūrisma pārvaldes modelim. Tāpēc
ir būtiski izprast varas ietekmes jautājumu, gan varas vertikālē, gan horizontāli regulējošās
struktūrās (Hall 2007).
Pētījuma metodika
Pētījuma metodika galvenokārt balstīta uz padziļinātu telpisko analīzi. Lielu laika
resursu paņēma ĢIS datu iegūšana no dažādiem sekundārajiem datu avotiem, jo tādi
nebija citādi iegūstami (piemēram, dati par vairāk nekā 3000 valsts aizsargājamiem
kultūras pieminekļiem, vairāk nekā 5000 tūristu mītnēm un padziļināti šo mītņu precīzs
istabu un gultas vietu skaita apkopojums). Dati iegūti no galamērķu tīmekļa vietnēm,
publiski pieejamām Booking un AirBnB rezervējumu vietnēm, arī no vairāk nekā 1000
tūrisma pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēm. Izmantoti arī administratīvajās
teritorijās īpaši tūrisma pieprasījumu raksturojoši dati no Centrālās statistikas pārvaldes.
Telpiskā analīze veikta ar ESRI ArcGIS programmatūras telpiskās analīzes rīkiem.
Cēloņsakarību skaidrošanai izmantota arī līdzdalības novērojumu metode, kas lietota,
autoram iesaistoties dažādu tūrisma galamērķu stratēģijas tapšanas gaitā.
Rezultāti, to interpretācija un secinājumi
Padziļināti analizētas 118 administratīvās vienības – novadi un republikas nozīmes
pilsētas, izņemot galvaspilsētu Rīgu. Vienkāršības labad tie visi pētījumā ir saukti arī par
tūrisma galamērķiem, kas atbilst tā plašākā definējuma nozīmei. Šajā pētījumā respektēti
ierobežojumi attiecībā uz visaptverošu tūrisma galamērķu konkurētspējas analīzi. Taču
arī atsevišķu nozīmīgu ietekmējošo faktoru analīze parāda vairākas telpiskās un tūrisma
organizatoriskās likumsakarības, kas apspriestas turpinājumā.
Dabas mantojuma resursi
Visi analizētie tūrisma galamērķi ietver nozīmīgus dabas resursus. Tos nevar
izmērīt visaptveroši, taču atsevišķi nozīmīgi parametri būtu uzsverami. 76 ietilpst
(saskaras vai tajos atrodas daļa no teritorijas) kāds nacionālais parks, dabas parks vai
aizsargājamo ainavu apvidus, kas kā Natura 2000 teritorijas ir starptautiski nozīmīgas un
pieļauj lielāku apmeklētāju noslodzi, attiecīgi tajos arī biežāk tiek veidota dabas tūrismu
atbalstoša infrastruktūra. 91% galamērķu ietver tostarp arī cita veida Natura 2000
teritorijas, kas kopumā apliecina dabas resursu nozīmīgumu. 114 galamērķos atrodas
ūdenstilpe, kas ir lielāka par 10 ha, bet 98% ietilpst upe, kas garāka par 10 km. Tas bieži
saistās ar paaugstinātu pievilcību tūristiem, piemēram, lielākais vairums tūristu mītņu
Latvijā izvietots tiešā ūdeņu tuvumā. Taču tikai 17 galamērķi robežojas ar jūru, kas ir
stratēģiski visietekmīgākais no dabas resursiem Latvijas teritorijā. Vismazāk šādā
interpretācijā dabas resursu ziņā ir Iecavas novadā un Baldones novadā, kuros nav neviena
lielāka ezera par 10 ha un arī nav nevienas Natura 2000 teritorijas. 13 no piejūras
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novadiem ietver gan Natura 2000 teritorijas, gan lielākus ezerus un upes, kas veido
noteiktu salīdzinošo priekšrocību. Protams, novērtējot pārējos kopējos tūrisma sistēmas
nosacījumus – attālums līdz tūristu izcelsmes vietai, piekļuve, īpaša pievilcība, saistībā ar
resursu veidotais pieredzējums u.c. atsevišķi resursi var iegūt daudz lielāku nozīmi,
izmantojot konkurētspējīgās priekšrocības.

1. attēls. Tūrisma mītnēs piedāvāto istabu skaits un tūrisma pieprasījuma sadalījums

Kultūras mantojuma resursi
Šajā pētījuma posmā salīdzināts tikai viens, taču nozīmīgs faktors – materiālā
kultūras mantojuma (valsts nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi (VAKP))
telpiskais izvietojums. 105 galamērķos ietilpst vismaz viens VAKP, kas saistīts ar
pilsētbūvniecību, arhitektūru, vēsturi vai industriālo mantojumu (neminot arheoloģiju).
Vairāk par 100 valsts nozīmes nekustamajiem VAKP ir Jūrmalā, Rēzeknes, Madonas
un Jelgavas novadā. Arhitektūras VAKP pārstāvniecības ziņā izceļas Jūrmala,
vairākiem galamērķiem ir salīdzinošās priekšrocības ar saglabātām vecpilsētu daļām –
pilsētbūvniecības VAKP. Lielākā daļa (piemēram, izteikti Kuldīga) spējušas šo resursu
arī izmantot galamērķa zīmola pozicionējumā un pieprasīta piedāvājuma veidošanā
(n=26). No visiem analizētajiem 2619 valsts nozīmes VAKP tūrismā populāri
(apmeklējumu skaits ar tiem saistītās tūrisma aktivitātēs >1000/gadā) ir 8,5% – lielākais
to īpatsvars ir pieprasītos galamērķos, kuros spējuši šo kultūras mantojuma daļu iesaistīt
labi pārdomātā pieredzējumā: Jūrmala, Kuldīga, Alūksne, Daugavpils, Cēsis, Sigulda,
Tukums, Talsi, Bauska u.c. Šādā veidā gan nav tieši iespējams novērtēt ainavas resursus
un to iesaisti tūrisma pieprasījumā (kas arī ir svarīgs pieprasījumu ietekmējošs faktors).
Tomēr kultūras mantojuma resursu skaits nacionālajos parkos, aizsargājamo ainavu
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apvidos un dabas parkos vai to tiešā tuvumā ir ar augstu koncentrāciju, dodot šāda
mēroga galamērķiem vairāk salīdzinošo priekšrocību. Piemēram, lielākais komerciāli
piedāvāto nelielo tūristu mītņu (apartamenti un brīvdienu mājas) skaita pieaugums
pēdējo divu gadu laikā krasi palielinājies tieši vēsturiskās, arhitektoniski izteiksmīgās
pilsētās (Kuldīga, Liepāja, Cēsis u.c.), radot jaunu nišu arī ceļotāju izvēlei šajās vietās.
Tūristu mītņu piedāvājums
Viens no kritiskiem tūrisma galamērķi raksturojošiem rādītājiem ir tūristu mītnes,
kas ceļotāju piesaista vietai ilgāku laiku. 2017. gada rudenī Latvijā bija 18713 istabu
tūristiem, no tām 7965 Rīgā (CSB 2018). Tomēr popularitātes ziņā strauji augošajā
AirBnB un Booking.com brīvdienu māju un apartamentu segmentā bez tradicionāli
uzskaitītajām tūristu mītnēm tirgū papildus bija pieejamas 3128 gultasvietas 2094 istabās
(Ābols 2018). Līdzīgi Latvijas reģionos ārpus Rīgas, papildus 10,7 tūkstošiem CSB
(2018) uzskaitīto istabu viesiem komerciāli tiek piedāvāts par 34% vairāk istabu –
kopskaitā 14462 (nerēķinot jauniešu mītņu un tām pielīdzināto vieto skaitu tajā).
Atbilstoši Geldnera un Ričija tūrisma galamērķa definējumam (Goeldner, Ritchie 2003)
Latvijas teritoriju līdz ar to varētu sadalīt desmit vietējās nozīmes galamērķos, kas gan
nav atbilstoši vietējai tūrisma sistēmai. Tūristiem piedāvāto istabu skaits svārstās no
divām (Zilupes novadā) līdz vairāk nekā 2200 Jūrmalā. Vidēji vienā galamērķī ir
122 istabas tūristiem. Vairāk par 500 istabām vēl ir tikai Ventspilī, Liepājā un Engures
novadā, bet 62% galamērķu istabu skaits tūristiem nepārsniedz 100. Tas liecina par daudz
krasākām atšķirībām starp galamērķiem, nekā resursu izvietojumā un uzņēmēju kritiskās
masas – tūrisma komerciāla piedāvājuma – trūkums izraisa arī sadrumstalotību vietējās
nozīmes tūrisma galamērķu pārvaldībā, kas būtu vēl vairāk jāapstiprina, analizējot
pieprasījumu.
Tūrisma mītņu pieprasījums
Novērtējot viesu pavadīto nakšu skaita kopsakarības, par 63% vietējās nozīmes
galamērķu CSB trūkst datu vai arī to novērtējums neatbilst droši publicējamas
informācijas kritērijiem, ko rada nelielais tūristu mītņu skaits attiecīgajā novadā. Tomēr
precīza statistikas uzskaite un citu operatīvu datu izmantošana galamērķa stratēģijas
īstenošanai ir viens no konkurētspēju ietekmējošiem faktoriem. Tādējādi lielāka resursu
koncentrācija ciešākai sadarbībai ar blakus administratīvajām teritorijām vienoti
organizēta vietējā tūrisma galamērķa ietvaros ir tajā iesaistīto pušu kopējās interesēs –
to konkurētspējas palielināšanai. 46 galamērķiem izdevies piesaistīt no diviem
tūkstošiem līdz pusmiljonam viesu nakšu gadā (CSB 2017), taču, ņemot vērā
neuzskaitīto daļu apartamentu un brīvdienu māju segmentā, tūristu pavadīto nakšu
skaits Latvijas reģionos kopumā pārsniedz 2 miljonus. Priekšplānā izvirzās piekraste,
lielās pilsētas, Gaujas NP un platības ziņā lielākie novadi. Eksporta spējas ziņā lielāko
ienākošā tūrisma plūsmu (un arī proporcionāli lielāko nakšņotāju daudzumu
salīdzinājumā ar vietējo pieprasījumu) piesaista tie galamērķi, kas arī Latvijas tūrisma
attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam tika identificēti kā tūrisma eksporta
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konkurētspējīgākās teritorijas. Vienlaikus ir tādi galamērķi (piemēram, Rēzeknes,
Auces, Daugavpils, arī Alūksnes un Skrundas novads), kas ar visai augstiem kopējās
tūrisma plūsmas rādītājiem izteikti populāri ir vietējā tūrismā (eksporta daļa svārstās no
2 līdz 6%). Mazāks pieprasījums kopumā raksturīgs Sēlijai, Ziemeļlatgalei, Latgales
centrālajai daļai, Ziemeļvidzemei, arī daļai Pierīgas novadu, kas rosina meklēt citas
stratēģiskās pieejas, tostarp galamērķu pārvaldības jomā.
TIC un vietējo tūrisma galamērķu pārvaldība
Pašvaldība brīvi izlemj, cik lielā mērā tā iesaistās tūrisma organizēšanā, taču tūrisms
plašākā izpratnē veicina pozitīvas pārmaiņas arī vietējai sabiedrībai: palīdz piesaistīt
līdzekļus infrastruktūrai, rada devumu vietas zīmolam, kopumā palīdz veidot izaugsmi.
Atkarībā no lēmējvaras pārstāvju izpratnes, jomas nozīmīguma, arī tradīcijām veidoti
TIC. Tie visbiežāk ir tieši vienas pašvaldības institūcija (likums pieļauj to veidot kā
privātās publiskās partnerības, valsts vai vairāku pašvaldību kopīgu institūciju) (Tūrisma
Likums 1998). TIC ne tikai sniedz informāciju par tūrisma iespējām (šai funkcijai kopumā
mazinoties), bet visbiežāk ir galvenā tūrisma galamērķa koordinējošā institūcija, veicot
galamērķa pārvaldības organizācijas (DMO) uzdevumus. To pierāda arī līdzšinējā prakse,
piemēram, Valmieras pilsētas TIC nolikumā viens no pirmajiem uzdevumu punktiem
uzsver: “nodrošināt efektīvu sadarbību starp pašvaldību, valsts, nevalstiskajām
institūcijām un tūrisma nozarē iesaistītajām pusēm” (Valmiera 2015). TIC darbība ir ļoti
dažāda, atšķirīgs ir arī to pilnvarojums (darbojoties kā pašvaldības aģentūrām vai to
struktūrvienībām), daudz retāk deleģējot to konkrētu privāto uzņēmēju pārziņā. TIC kā
institūcija izveidota 66 novados (TIP vai tūrisma speciālistus pašvaldībās neminot, pēc
apkopotajiem datiem – Krūmiņa 2018), ietverot visus tūrismā konkurētspējīgākos
galamērķus, arī tos, kas šo funkciju deleģējuši blakus esošai pašvaldībai, tādējādi
palielinot sava novada konkurētspēju. Īpaši tas īstenots starp pilsētu un tai piekļaujošos
novadu (Valmiera ar trim apkārtējiem novadiem, Viļāni un Rēzekne, Riebiņi un Preiļi
u.c.), bieži arī sadarbības pēctecīgums norisinās bijušo administratīvo rajonu robežās
(Bauskas, Liepājas, Tukuma u.c. pieeja). Vienlaikus ir novadi ar vairākiem TIC, kas tādās
situācijās gan nav līdzvērtīgi atbildības un funkciju ziņā. TIC atrašanās tūristu
pieprasītākajos novados ir likumsakarīga, taču tie darbojas arī mazāk pieprasītos
galamērķos un šādas institūcijas izveide pati par sevi vēl negarantē galamērķa izaugsmi.
Liela daļa resursu ir saistīta ar tiešu klientu apkalpošanu, automatizācijas trūkumu
informācijas uzskaitē (Krūmiņa 2018). Vienlaikus citu pētnieku secinājumi norāda uz
prasmīgu galamērķa pārvaldību kā ietekmējošu konkurētspējīgo priekšrocību, piešķirot
daudz lielāku lomu uzņēmējdarbības sektoram, daudz vairāk pūļu pieliekot tīklveida
struktūru koordinācijai un stratēģiskas sadarbības veicināšanai.
To apstiprina praktiskie rezultāti no Gaujas NP tūrisma klastera darbības: ar
vienotu stratēģiju, koordinētu iesaistīto pušu sadarbību, mērķtiecīgu resursu
konsolidāciju pārvaldībai, jaunu resursu piesaistei, tirgvedības rīcībai iespējams panākt
nozīmīgu izaugsmes kāpumu. Tūrisma klasterī ietilpstošās teritorijas kopējā izaugsme
(salīdzinot ar iepriekšējo trīs gadu periodu), īstenojot vienoto stratēģiju, bija par 21,4%
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augstāka par valsts vidējo rādītāju, pārsniedzot arī Rīgas attiecīgā laika perioda
izaugsmes rādītāju. Jau tuvākajā nākotnē Latvijas kopējai tūrisma konkurētspējai būtu
vēlama (un arī ir sagaidāma) vēl lielāka konsolidācija vietējā mērogā, svarīga integritāte
ar pārējiem mērogiem.
Pateicība
Pētījums tapis pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta “Latvijas tūrisma
intelekts” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/100 ietvaros. Autors pateicas iesaistītajiem sadarbības
partneriem no Austrumsomijas universitātes un uzņēmuma Envirotech, tāpat arī
Vidzemes Augstskolas kolēģiem un studentiem, kas palīdzējuši dažādu datu iegūšanā,
kas tiks izmantoti arī turpmāko saistīto pētījumu vajadzībām.
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Summary
The management of tourism destinations has been extensively studied, but not so much on a local level.
There is a link between tourism destination concept and the local municipality scale and directions to
increase their competitiveness should be identified. Methods of research include spatial analysis
discovering various interconnections. Although Latvia has rich natural and cultural heritage, only 5% of
them are popular in tourism. More than a half of Latvia's administrative counties are weak as tourism
destinations and their development requires a strategic partnership with neighbouring municipalities.
Competitive advantages are of growing importance in the following stage of development over
comparative advantages widely used already and that should include smart destination management and
larger involvement of private entrepreneurs.
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Anotācija. Vēsturiski sen zināms, ka teritorijas apdzīvojums un ar to saistītā apbūve, kā arī zemes
lietojumveids ir galvenie faktori, kas nosaka ainavas veidošanos un pārmaiņas tajā. Ciemi raksturojas ar
vairāk koncentrētu apbūvi, kādēļ atkarībā no to veidošanās vēstures un konceptuālās idejas veidojas ainava
ar sabalansētu dabas un antropogēno komponentu attiecību vai arī ainava, kurā dominē antropogēnā un
tehnogēnā komponenta īpatsvars. Apdzīvojuma un ainavas mijiedarbību ietekmē arī ciema funkcionālā
nozīme, saimniekošanas veids, kā arī administratīvo teritoriju robežu maiņa, kādēļ notiek ciemu
apvienošana, piepilsētu ciemu saplūšana ar pilsētu. Pēc 2000. gada Latvijā bija vērojama jaunu ciemu
veidošanās un atsevišķos gadījumos to daļēja saplūšana ar vēsturiskajiem ciemiem Pierīgā. Pēc 2000. gada
sāka veidoties Amatciems (Amatas novads), kura attīstība vairākus gadus notika patstāvīgi un paralēli tiešā
tuvumā esošajam vēsturiskajam Amatas ciemam. Kā liecina plānošanas dokumenti, Amatas ciema robežas
veido vēsturiski izveidojies Amatas ciems un Amatciems. Pētījuma mērķis ir raksturot pārmaiņas lauku
ainavā un apdzīvojumā Amatas ciemā pēc 2000. gada.
Atslēgas vārdi: iedzīvotāju skaits, apbūve, reljefa transformācija, Amata, Amatciems.

Ievads
Pēc 2000. gada Latvijā lielāko pilsētu tuvumā, lielāko autoceļu tuvumā, kā arī
teritorijās ar atraktīvu ainavu veidojās jauni privātmāju ciemi, kā arī notika jauno ciemu
daļēja saplūšana ar vēsturiskajiem ciemiem, t.i., paplašinājās esošo ciemu robežas,
būvējot jaunu privātmāju rajonus (Grīne, Strautnieks 2012).
Pēc 2000. gada netālu no Cēsīm, Vidzemes šosejas tuvumā, sāka veidoties
Amatciems (Amatas novads). Tā veidošanās un attīstība vairākus gadus notika
patstāvīgi un paralēli tiešā tuvumā esošajam, vēsturiskajam Amatas ciemam. Atšķirībā
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no citiem jaunajiem ciemiem Latvijā Amatciems ir inovācija lauku ainavā. Kā liecina
izstrādātie Amatas novada plānošanas dokumenti, vēlāk Amatciems tika iekļauts
Amatas ciemā (Grīne, Strautnieks 2012).
Šī pētījuma mērķis – raksturot pārmaiņas lauku ainavā un apdzīvojumā Amatas
ciemā pēc 2000. gada.
Materiāli un metodes
Pētījuma galvenie informācijas avoti un metodes ir: 1) statistikas dati par
iedzīvotāju skaitu ciemos Amatas novadā; 2) kartogrāfiskā materiāla analīze – ortofoto
(situācijai uz 1998., 2005., 2007., 2010., 2013.g.), topogrāfiskā karte (M 1:10 000) un
Amatciema plāni (situācija uz 2006., 2009., 2010., 2017.g.); 3) Amatas novada teritorijas
plānošanas dokumenti; 4) lauka apsekojuma materiāli (2006., 2008., 2009., 2010., 2011,
2016., 2017.g.).
Etalonteritorijas novietojums
Amatas ciems (vidējciems) atrodas Vidzemes augstienes ZR daļā, Amatas novada
Drabešu pagastā, pie P31 ceļa un Amatas upes, ~3 km no Vidzemes šosejas, ~12 km no
Cēsīm un ~84 km no Rīgas. Kā liecina statistikas dati, tad 2017. gadā Amatas ciemā
dzīvoja 222 iedzīvotāji jeb ~4% no visiem Amatas novada iedzīvotājiem (pēc Vietvārdu
datubāzes).

1. attēls. Amatas ciema robežas
(pēc Amatas novada teritoriālais …
2010b)

2. attēls. Amatas ciema shēma: A – senā ciema
daļa, B – saimnieciskā zona, C – Amatciems (fonā
– topogrāfiskā karte M 1:10 000)

Amatas ciema robežas noteiktas 2006.g. plānošanas dokumentos (Amatas novada
teritorijas … 2010a), 2014.g. ciema robežas tika precizētas – paplašinātas (Amatas novada
teritorijas … 2010b, 2010c). Pēc 2014.g. plānošanas dokumentiem Amatas ciema kopējā
platība sasniedz 334 ha (1. attēls), no kuras ~4% teritorijas aizņem apbūve, ~14% –
ūdenstilpes, ~31% – meži un jaunaudzes.
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Galvenie rezultāti un diskusija
Amatas ciema apdzīvojumā un ainavā pēdējo 10–15 gadu laikā notikušās
pārmaiņas saistās ar savrupmāju celtniecību līdzās senajam Amatas ciemam, blakus
viensētām Lielruki un Vidusruki, paugurainā, ar mežu un maziem purviņiem klātā
teritorijā. Tā sākās uzņēmēja A. Zvirbuļa privātmāju būvniecības projekta realizācija,
kā rezultātā veidojās jauns ciems – Amatciems. Jaunā ciema veidošanas pamatdoma ir
maksimāli dabiskas vides un latvietim tipiska lauku apdzīvojuma modeļa saglabāšana,
tai pašā laikā nodrošinot vienotu, centralizētu standartu, dzīves kvalitāti un
apsaimniekošanu. Lai nodrošinātu sākotnējās idejas realizāciju un ciema plānojumu –
atpūtas ciems ar mazstāvu dzīvojamām mājām, sakoptu ainavu un saglabātu dabas un
kultūrvēsturisko mantojumu – Amatciemam ir izstrādāti “Apbūves un iekšējās kārtības
noteikumi” (Grīne, Strautnieks 2012; www.amatciems.lv). Šie noteikumi jāievēro ne
tikai ciemā dzīvojošajiem, īpašniekiem, bet arī tūristiem, viesiem un atpūtniekiem.
Tādējādi Amatciems sāka veidoties atsevišķi un attīstījās nesaistīti ar seno Amatas
ciema daļu. Pašlaik Amatas ciemu veido 2 vizuāli, funkcionāli un filozofiskā ziņā
atšķirīgas daļas (1., 2. attēls) (Grīne, Strautnieks 2012).
Ciema D daļā atrodas vēsturiski senāk izveidojusies Amatas ciema teritorija (1.,
2. attēls). Senais Amatas ciems izvietojies Amatas ielejā uz terašu virsmas 126–130 m vjl.
Ciema dzīvojamās ēkas atrodas joslā starp Amatas upes gultnes labo krastu un bijušo
dzelzceļa līniju Ieriķi-Gulbene (plat. ~34 ha), vēl 12 ha lielā saimniecības zona ir
novietota Z no bijušās dzelzceļa līnijas. Tā teritorijā ~6% aizņem meži, tikai ~3%
ūdenstilpes un ~10% apbūve (ēkas). Dzīvojamā zonā gar Amatu ir redzamas gan Latvijas
brīvvalsts laikā būvētās ēkas, gan padomju periodā celtās daudzdzīvokļu un individuālās
dzīvojamās mājas, ar tā laika saimniecības ēkām pie daudzdzīvokļu mājām un piemājas
dārziņiem. Senā ciema centrā pie autoceļa P31 atrodas veikals. Saimnieciskajā zonā gar
bijušo dzelzceļa līniju izvietojušies 3 uzņēmumi, kas ir saistīti ar Amatciema projekta
realizāciju – SIA Katrīnkoks (ēku celtniecības, būvniecības darbi), SIA Kalna Rauduvītes
(namdaru un galdniecības darbi) un SIA Jaunmāras (ainavu veidošana un uzturēšana)
(LETA 2013b). Līdzās šai teritorijai atrodas arī smilts-grants karjers.
Amatas ciema Z daļā (uz Z no Amatas ielejas) atrodas Amatciems (~290–
300 ha plat.) (1., 2. attēls). Kopumā ~24% šīs teritorijas aizņem ūdenstilpes, ~35% –
meži un skrajmeži, ~4% – apbūve. Turklāt lielākās meža platības atrodas ceļa P31
Cēsis-Ērgļi R pusē, savukārt ūdenstilpes – ceļa A pusē. No senā Amatas ciema to šķir
20–30 m augstā Amatas ielejas pamatkrasta nogāze. Tas nozīmē, ka Amatciems un
senais Amatas ciems atrodas dažādā hipsometriskā līmenī un vienā ciemā esošās divas
daļas būtu nosacīti skatāmas kā “Augšciems” un “Lejasciems”. Pēc A. Zvirbuļa
privātmāju būvniecības projekta, 20–30 gadu laikā plānots uzbūvēt ap 500 dzīvojamās
mājas (LETA 2013b; Amatas novada teritorijas … 2010; LETA 2013a).
Amatciemā pirmās ēkas tika uzceltas 2004. gadā līdzās viensētām Lielruki un
Vidusruki. Līdz 2009. gadam uzceltas pilnībā vai celtniecības stadijā bija ~75 ēkas (t.sk.
pārdotas, atrodas īpašumā 49 mājas) un ierīkots ~31 apbūves gabals bez ēkām (t.sk.
nopirkti 3) (pēc Amatciema plāna, 2009. g.).
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Līdz 2008. gadam īpašumus iegādājās Latvijas iedzīvotāji (g.k. no Rīgas, Cēsīm,
Siguldas, Jūrmalas), bet ar 2009. gadu – pārsvarā ārzemnieki (g.k. no Krievijas,
Baltkrievijas, Lielbritānijas, Beļģijas, Itālijas u.c.) (Grīne, Strautnieks 2012; LETA
2013b). Tā, piemēram, 2008.–2014.g. ārzemnieki Amatciemā nopirkuši 89 īpašumus.
Tas saistīts arī ar iedzīvotāju maksātspēju, kā arī ar īpašnieku biznesu (LETA 2013b).
Kā paša ciema veidotāji norādījuši, lai šeit dzīvotu, pastāv vairāki kritēriji: maksātspēja,
Amatciema noteikumu ievērošana un vēlme dzīvot dabiskai videi pietuvinātā telpā
(Dzīvojot harmonijā … 2013). Bez tam pēckrīzes gados ļoti daudz īpašumu iegādājās
Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, kas skaidrojams arī ar termiņuzturēšanās atļauju
iegūšanu. Pastāvīgi ciemā dzīvo ~7 ārzemnieku ģimenes (Dzedulis 2015). Ārzemju
īpašnieki pārsvarā šeit uzturas periodiski, ierodas 2–6 reizes gadā uz neilgu laiku,
izmantojot mājas atpūtai (Dzedulis 2015; LETA 2013b). Arī daļa latviešu ir pastāvīgi
iedzīvotāji ārvalstīs un Amatciemā pavada tikai atvaļinājumu (www.amatciems.lv).
Jāpiebilst, ka arī šādi elitāri ciemi atrodas arī Pierīgā.
Patreiz Amatciemā dzīvo ~90 novadā reģistrēti iedzīvotāji (Luksa 2017). Ap
20 ģimeņu Amatciemā dzīvo pastāvīgi, pārējās ģimenes īpašumu izmanto nedēļas
nogalēs un brīvdienās (www.amatciems.lv; Ločmelis 2013).
Uz 2017. gadu Amatciemā uzceltas pilnībā vai celtniecības stadijā bija ~100 ēkas
(t.sk. pārdotas, atrodas īpašumā 79 mājas) un ierīkoti vairāk kā 100 apbūves gabali bez
ēkām (t.sk. pārdoti zemesgabali bez ēkām – 31) (pēc Amatciema plāna 2017.g.).
Laika gaitā apbūves gabalu platība mainījusies. Līdz 2009. gadam tā variē no
0,4 līdz pat 1,7 ha; pēdējos gados veidoto apbūves gabalu platība ir mazāka – g.k. no
0,2 ha līdz 0,6 ha; tas saistīts arī ar ekonomisko situāciju, iedzīvotāju finansiālajām
iespējām, maksātspēju.
Amatciema veidotāji nodrošina vienotu saimniecisko infrastruktūru attiecībā uz
ūdensapgādi,
energoapgādi,
telekomunikāciju
(Grīne,
Strautnieks
2012;
www.amatciems.lv). Jāpiebilst, ka arī jaunajos ciemos Pierīgā ir veidota centralizēta
ūdensapgāde un elektroapgāde. Lai viesiem un tūristiem būtu iespējams pavadīt laiku šeit,
Amatciemā ir vairākas viesu mājas – ja uz 2009.gadu tās bija divas, tagad – 6. Turklāt no
2014.gada Amatciemā pie Vēķu ezera darbojas SPA viesnīca. Taču viesiem, tūristiem
jāņem vērā “Amatciema apbūves un iekšējie kārtības noteikumi” par klusuma un miera
ievērošanu. Jāpiebilst, ka SPA viesnīca dod arī darba vietas Amatas novada iedzīvotājiem
(Jansone 2013). Pie viesu mājas Dzeņi, kas atrodas pie Zīriņu dīķa, tūristiem un viesiem
ierīkota pastaigu taka no krasta līdz salai dīķa vidū, tādējādi sniedzot iespēju apskatīt ainavu
ciemā ne tikai ejot pa ceļu, bet arī no salas ūdenstilpes vidū.
Izņemot dažus ceļus, Amatciemā ceļu tīkls veidots no jauna, pa pauguru korēm
(Grīne, Strautnieks 2012). Ciemā joprojām lielākajiem ceļiem doti nosaukumi, saucot tos
par ceļiem nevis par ielām. Amatciema veidotājiem ir izdevies saglabāt ceļu sistēmu tā,
lai katrs iedzīvotājs mājā var iebraukt pa savu ceļu; iebraucamais ceļš (jeb pievedceļš) pie
mājas var būt noasfaltēts vai grantēts. Vēl līdz 2012. gadam no lielākajiem ceļiem asfaltēts
bija tikai galvenais – Ruku ceļš, pārējie lielie ceļi bija grantēti. Ar 2015. gadu ainavā
parādījās noasfaltēts Ezera ceļš līdz viesu mājai Tūbīši, kā arī gājēju ietves un celiņi.
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Šodien ainavā gar Ruku un Ezera ceļu parādās pilsētām un citiem ciemiem Latvijā
raksturīgie elementi – asfaltēti ceļi un gājēju takas ar laternām, “gulošais policists” un
ātruma ierobežojuma zona 30 km/stundā. Tas saistīts ar tūristu un viesu skaita, līdz ar to
arī automašīnu skaita palielināšanos ciemā, kā arī lai nodrošinātu pārvietošanās drošību
gan ciema iedzīvotājiem un viesiem, gan arī meža dzīvniekiem. Salīdzinot ar sākotnējo
situāciju, kad visa Amatciema teritorija (izņemot privātteritoriju ap mājām) bija atvērta
apmeklētājiem, viesiem gan ejot kājām, gan pārvietojoties ar mašīnu, tad šobrīd atvērta
iebraukšanai ar mašīnu ciema apmeklētājiem, viesiem ir pa Ruku un Ezera ceļu līdz
SPA viesnīcai; pie pārējiem lielākajiem ceļiem ir uzstādītas barjeras ar videokamerām.
Video novērošana notiek arī pie atsevišķām mājām. Pie mājām arī uzstādīta informācija
par privātīpašumu un aizliegumu ienākt un iebraukt. Jāatzīmē, ka arī jaunajos ciemos
Pierīgā g.k. ir asfaltētas ielas un gājēju ietves, kā arī ielas tiek apgaismotas; vienīgi šajos
ciemos vienu apbūves gabalu, māju no otras norobežo žogs. Daļa jauno ciemu ir slēgtas
teritorijas ciemā nedzīvojošajiem iedzīvotājiem ar brīdinājuma zīmēm par liegumu
iebraukt un/vai ienākt privātteritorijā.
Amatciema veidotājiem ir izdevies uzturēt sākotnējo ideju – saglabāt latvietim
tipisko apdzīvojuma modeli, izvietojot mājas savrup starp pauguriem, kokiem un
krūmiem, neveidojot augstas sētas, žogus. Katrai mājai ir piekļuve kādai ūdenstilpei, tās
krastam. Katrai mājai ir dots kādu dzīvnieku, putnu vai augu nosaukums (Grīne,
Strautnieks 2012). Līdzīgi kā viensētām, pašlaik pie apdzīvotajām mājām redzama arī
norāde ar mājas nosaukumu, dizaina ziņā – dažādi mākslinieciski noformētas, bet
noteikti no koka; kā liecina lauka apsekojumu dati, tad vēl 2012. gadā šādas norādes pie
mājām vēl nebija. Konsekventi tiek ievērots, ka māju celtniecībā izmanto tikai koku
(koka karkass, guļbūves) un apdarē – laukakmeņus, bet māju jumtiem izmanto niedres,
salmus, skaidas, tai pašā laikā saglabājot katras mājas individualitāti (Grīne, Strautnieks
2012; www.amatciems.lv).
Ainava, apkārtne ap mājām, kas apdzīvotas un celtas līdz 2012. gadam, mūsdienās
ir ļoti izkopta, cilvēka pārveidota, kas jau ir daļēja atkāpe no sākotnējās ciema
veidošanas idejas. Acīmredzama ir cilvēku vēlme dzīvot pašu labiekārtotā un iekoptā
teritorijā, nevis vienkārši mežā. Pie mājas – mauriņš, puķu un akmens dārzs,
košumkrūmi, dekoratīvie krūmi un cilvēka veidoti zemi kociņi (piem., kļavas, kalnu
priedes) un koki, kā arī augi no meža (piem., virši), bieži vien dīķītis ar ūdensrozēm. No
mājas līdz dīķim ved galvenokārt grantēts celiņš, pie dīķa var būt pirtiņa, kā arī ierīkota
peldvieta un atpūtas vieta.
Dažviet ļoti izkopta, cilvēku pārveidota ainava lielākoties māju tuvumā mijas ar
maz pārveidotu dabisko ainavu. Kopumā Amatciema veidotājiem ir izdevies ievērot
ciema veidošanas koncepciju – pēc iespējas saglabāt dabisko ainavu vai arī izveidot to
šķietami dabisku.
Amatciemā ainavas veidošana notiek arī tagad, t.sk. turpinās reljefa
transformācija. Joprojām tiek veidoti jauni dīķi un pauguri. Vislielākās pārmaiņas skar
purvus un citus pārmitros pazeminājumus, kur tiek veidotas lielākas vai mazākas
ūdenstilpes – dīķi. Transformācijas rezultātā tikai nedaudz mainījusies Vēķa ezera
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krasta līnija un platība (no ~13 ha līdz ~14 ha). Ievērojami mainījusies Melnezera (jeb
Asaru ezera) krasta līnija un platība. Kā liecina kartogrāfiskais materiāls, tad vēl
2005. gadā Asaru ezera platība sasniedza ~3,5 ha, tad jau 2010. gadā ezera platība bija
~15 ha liela ar ~26 lielākām un mazākām saliņām (no 0,2 līdz 0,6 ha lielas). Tagad
Amatciemā ir ~60 dažādas platības ūdenstilpes – no 0,1 ha līdz pat 6 ha lielas, ar
izlocītām krasta līnijām. Lielākās mākslīgās ūdenstilpes ir Zīriņu dīķis (~6 ha), Purva
ezers (~4 ha), Mežezers (~3 ha). Lielākie dīķi – Zīriņu dīķis, Vidusdīķis, Mežezers, Feju
dīķis – ir bagāti ar lielākām un mazākām salām, piemēram, Vidusdīķis ar ~11 mazas
salām (plat. 0,01–0,1 ha), Feju dīķis ar 11 salām (platība 0,2–0,5 ha). Kopumā 30% no
Amatciema teritorijas pie Vēķu ezera līdz dzelzceļam un P31 ceļam aizņem ūdenstilpes,
vizuāli daļa no tām atgādina dabiskus ezerus. Lai saglabātu ainavu ar neaizaugušām
ūdenstilpēm, jāveic to tīrīšana, jo to veidošanas laikā no daudzām ieplakām ir daļēji vai
pilnīgi izsmelta kūdra. Amatciema veidotāji ir ņēmuši to vērā, ka laika gaitā dīķos notiek
kūdras uzpeldēšana un to aizaugšana, tāpēc notiek lielāko dīķu tīrīšana, piemēram,
Purva ezera tīrīšana. Purva ezers ir cilvēka veidots, no purva izsmeļot kūdru un līdzās
ezeram izveidojot lielāko pauguru Amatciemā; pauguru pārsedz smilts–grants slānis,
kūdra un zāģskaidas (Grīne, Strautnieks 2012).
Tāpat, tiek nostiprināti lielāko ūdenstilpju krasti, un lai neveidotos gravas un
noslīdeņi pauguru nogāzēs, tiek stādīti jauni kociņi un sēti zālāji (g.k. baltais āboliņš).
Kopumā tas rada arī dabiskas ainavas iespaidu. Daudzviet pauguru nogāzēs un virsotnēs
ir redzami doņi, augi, kas parasti ir novērojami mitrās ieplakās. Tas izskaidrojams ar to,
ka no ieplakām izraktie nogulumi kopā ar augiem ir uzbērti un izlīdzināti pauguru
virsotnēs un nogāzēs (Grīne, Strautnieks 2012). Uzskatāms piemērs ir Melnezers un
nogāzes ap to. Melnezera un daudzu citu ūdenstilpju platības palielināšana notikusi uz
purvainu ieplaku rēķina, izsmeļot kūdru no tām. Amatciema teritorijas lielā daļā
redzamā pauguru un starppauguru ieplakās izvietoto ūdenstilpju mija faktiski ir
tehnogēna ainava, kas, pateicoties liela apjoma darba un līdzekļu ieguldījumam, kā arī
dabā notiekošajiem procesiem, šķiet dabiska. Šodien jau var redzēt, kā ainava
izmainījusies tajās teritorijās, kur jauni kociņi stādīti pirms 5–10 gadiem. Piemēram,
sastādītie mazie kociņi pie jaunākām mājām gar Ezera ceļu šodien veido dabīgu krūmu
„žogu”. Pie Purva ezera izvietotais tehnogēnās izcelsmes paugurs, uz kura stādītās
priedītes jau paaugušās, tagad izskatās kā dabisks Vidzemes augstienes paugurs ar
atjaunotu mežu. Daļēji tiek pārveidotas un koptas arī Amatciemu un seno Amatas ciemu
atdalošās vai arī savienojošās nogāzes, tādējādi veicot vienotas ainavu telpas veidošanas
sākumu jaunajam Amatas ciemam.
Secinājumi
Amatciems un senais Amatas ciems administratīvi ir apvienoti vienā Amatas
ciemā, kas pagaidām gan izpaužas vairāk formāli.
Attiecībā uz Amatciemu, ir saglabājusies tā sākotnējā funkcija – tas ir atpūtas
ciems ar vienotu apbūves stilu, vienotu pieeju ainavas veidošanā un uzturēšanā,
izveidojot daudzveidīgu, mozaīkveida ainavu.
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Amatciemā turpinās sākotnējās idejas realizācija saistībā ar apbūvi – šķietama
nošķirtība mājām vienai no otras, neveidojot augstus žogus un sētas, bet gan panākot to
ar pauguru veidošanu, krūmu un koku stādījumiem.
Amatciemā saglabājas katras mājas individualitāte, māju būvniecībā joprojām
izmanto tikai koku, laukakmeņus, mālu, niedres.
Daļā Amatciema teritorijas, īpaši Amatciema ZA, Z daļā, ir izdevies saglabāt
dabisku, cilvēku mazpārveidotu ainavu, bet citviet izveidot šķietami dabisku ainavu.
Amatciema ainavā parādās elementi, kas raksturīgi pilsētvidei, citiem ciemiem
Latvijā, bet mazāk raksturo dabisku, cilvēka mazpārveidotu ainavu. Tāpat no pilnīgi
atvērtas teritorijas jebkuram iedzīvotājam Amatciema attīstības sākumposmā tā kļuvusi
par daļēji slēgtu teritoriju, ierobežojot tūristu, apmeklētāju pārvietošanos, g.k.
pārvietojoties ar autotransportu.
Senā Amatas ciema daļu pagaidām būtiskas pārveides neskar, tāpat arī virkne
ierobežojumu, kas ir Amatciemā.
Kopumā izveidotais jaunais Amatas ciems atgādina kādu no Čehijas kūrorpilsētām
miniatūrā, kur vizuāli un funkcionāli nodalās rūpnieciskā zona un atpūtas zona.
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Summary
It is known historically, that a territorial settlement with its related buildings and type of landuse is
the main factors that determine the development and transformation of the landscape. In comparison to the
farmstead, villages are built with more density, and for this reason their history of formation and concept
affects the development of either a landscape with balanced nature and anthropogenic components or a
landscape with dominating proportion of anthropogenic and techogenic components. The mutual interaction
of the settlement and the landscape is also influenced by the functionality of the village, as well as its type
of management and changes of the administrative territorial borders, which results in villages merging into
each other as well as with nearby towns. After year 2000, Latvia observed the formation of new villages
and in particular cases these villages partially merged with historical formations in Riga’s suburbs. After
year 2000 Amatciems (Amatas county) started to develop, independently for several years, and alongside
with the nearby historical Amatas village. The planning documents demonstrate that borders of Amatas
village are set by their historical development as well as neighbouring Amatciems. The aim of the research
is to describe the transformation of countryside landscape and settlement of Amatas village since year 2000.

RĪGAS AGLOMERĀCIJAS APDZĪVOJUMS UN TĀ PĀRMAIŅAS
Toms Skadiņš

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte,e-pasts: tomsskadins@inbox.lv
Anotācija. Pētījumā tiek novērtēts Rīgas aglomerācijas apdzīvojums un tā pārmaiņas, kā arī autoceļu (valsts
un vietējās nozīmes) ietekme uz tiem. Pētījumā izmantoti iedzīvotāju blīvuma dati par 2011. un 2017. gadu.
Šāda veida dati iepriekš ir maz izmantoti, tomēr tie var sniegt labāku priekšstatu par iedzīvotāju izvietojumu
un pārmaiņām tajā dažādās teritorijās. Blīvuma datu attēlošanai tiek izmantots EUROSTAT dalījums.
Rezultāti parāda, ka, lai gan ir liels iedzīvotāju skaits (un tā īpatsvars valsts līmenī), Rīgas aglomerācijai ir
raksturīgas plašas teritorijas, kurās ir zems urbanizācijas līmenis vai arī kuras neapdzīvo neviens. Autoceļu
ietekme parādās tikai daļēji, saistībā ar apdzīvojuma izvietojumu.
Atslēgas vārdi: aglomerācija, iedzīvotāju blīvums, iedzīvotāju skaita un apdzīvojuma pārmaiņas.

Ievads
Pētījumi Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs parāda, ka lielo pilsētu tuvumā
strauji palielinās iedzīvotāju skaits un veidojas jaunas apdzīvojuma formas. Rezultātā
iedzīvotāju skaits ir strauji palielinājies (Novotny 2016; Sykora, Stanilov 2014;
Szczepanska 2016; Tammaru, Kontuly 2011) un raksturīga iedzīvotāju koncentrācija.
Iedzīvotāju skaita pieaugums ir noticis migrācijas procesu rezultātā. Līdz ar to ir
mainījusies novadu (arī pagastu un pilsētu) demogrāfiskā un ekonomiskā situācija. Šo
procesu rezultātā iedzīvotāju sastāvs kļūst arvien daudzveidīgāks un līdzināties tam,
kāds ir pilsētās. Tās gan nav vienīgās pārmaiņas – iedzīvotāju skaita pieaugums nav
vienmērīgs: centrālajā pilsētā un aglomerācijas nomalē iedzīvotāju skaits samazinās
(Couch et al. 2007), tāpat ir arī atšķirīgi mobilitātes procesi.
Ņemot vērā notikušo, ir svarīgi noskaidrot gan aglomerācijas teritoriālās
pārmaiņas, gan procesus tās iekšienē. Tāpat ir svarīgi izmantot jaunus (iepriekš maz
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izmantotus) materiālus. Viens no indikatoriem, ar kā palīdzību var raksturot pārmaiņas,
ir ģeogrāfiskā mobilitāte. Līdzās ģeogrāfiskajai mobilitātei tiek skatīts arī iedzīvotāju
blīvums, kas pētījumos ir maz izmantots. Ģeogrāfiskās mobilitātes aspkets šajā pētījumā
ir autoceļi. Konkrēto gadu situācija tika izvēlēta, jo 2017. un 2012. gadā (izmantojot
2011. gada datus) tika precizētas aglomerācijas robežas. Līdz ar to papildus jau
minētājām pārmaiņām ir notikušas arī teritoriālās pārmaiņas. Iedzīvotāju blīvuma dati
ir nozīmīgi un tiek izmantoti, jo tie sniedz padziļinātāku informāciju par apdzīvojuma
iezīmēm. Iepriekš iedzīvotāju blīvumu, skaitu un tā pārmaiņas varēja attēlot un analizēt
vienīgi teritoriālo vienību (novads, pagasts, pilsēta) līmenī. Ciemu līmenī to ne vienmēr
bija iespējams izdarīt.
Materiāli un metodes
Pētījuma veikšanai tika izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) telpiskie
dati (CSP 2017):
 1x1 km režģa (šūnu) pārklājums (formāts – shapefile jeb .shp);
 2011. gada Tautas skaitīšanas dati – 1 km2 iedzīvotāju blīvuma dati .csv
formātā;
 2017. gada 1 km iedzīvotāju blīvuma dati .csv formātā (no iedzīvotāju
reģistra datiem);
 teritoriālo vienību .shp datne (novadi, pilsētas un pagasti).
Tāpat pētījumā tika izmantoti arī Rīgas aglomerācijas robežu precizēšanas
pētījumu materiāli, konkrētāk – informācija par ietilpstošajām teritorijām un
aglomerācijas robežām (RDPAD 2012; RDPAD 2017) un Envirotech GIS Latvija ceļu
(valsts un vietējās nozīmes) slānis (GIS Latvija 2013).
Galvenā ir kartogrāfiskā metode. Blīvuma dati tika iegūti, apvienojot 1x1 km
režģa (šūnu) pārklājuma slāni ar blīvuma .csv datnēm. Iedzīvotāju blīvuma dati tiek
izmantoti, lai iegūtu labāku priekšstatu par apdzīvojuma iezīmēm un arī pārmaiņām.
Tiek izmantots EUROSTAT sadalījums – virs 1500, starp 300 un 1500, zem 300;
attiecīgi lielpilsētas, pilsētas/piepilsētas un lauku apdzīvojuma līmenis (Dijkstra,
Poelman 2012; EUROSTAT 2017). Tiek pievienota vēl viena klase – šūnas, kurās nav
iedzīvotāju. Šie dati parāda iedzīvotāju izvietojuma iezīmes, tāpat tie ļauj novērtēt, kur
ir notikušas lielākās pārmaiņas (gan pozitīvās, gan negatīvās) un vai tās vispār ir
notikušas. Izmantojot Excel un Arcmap programmas, tika izveidota pārmaiņu tabula un
kartes slānis. Pēc tam šie dati tika klasificēti un analizēti. Tika arī atlasītas un analizētas
šūnas, ko šķērso autoceļi.
Rezultāti
2011. gadā Rīgas aglomerācijā (1. attēls) ietilpa kopskaitā 8032 1 km2 kvadrāti (jeb
šūnas vai 1 km2 teritorijās). 3554 no tām jeb 44,2% neapdzīvoja neviens. Vislielākais
blīvums, 22282 iedzīvotāji uz 1 km2, bija Rīgā. Kopskaitā 1930 šūnās dzīvoja
5 iedzīvotāji, bet tas neparāda īsto skaitu, jo datu anonimizācijas rezultātā, kādā konkrētā
šūnā iedzīvotāju skaits ir 1–10, tad iedzīvotāju skaits tiek norādīts kā 5.
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Šūnas ar iedzīvotāju skaitu zem 300 bija absolūtā vairākumā. No 8032 šūnām
4017 (50%) dzīvoja mazāk par 300 cilvēkiem. Iedzīvotāju skaits virs 300 iedzīvotājiem
un zem 1500 bija 304 (3,8%) km2 lielās šūnās. Virs 1500 iedzīvotājiem bija vien
157 šūnas (2%). Tās bija sastopamas gandrīz tikai pilsētu teritorijās (atsevišķas šūnas
Mārupes, Ķekavas, Salaspils, Iecavas un Ādažu novadā) un vairāk nekā pusē pilsētu
(izņēmumi – Ainaži, Salacgrīva, Baldone, Lielvārde, Ķegums, Saulkrasti un Līgatne)
bija vismaz viena km2 lielā teritorijā, kur iedzīvotāju skaits pārsniedz 1500.
Aglomerācijā uz 1 km2 vidēji dzīvoja 137 iedzīvotāji.

1. attēls. Rīgas aglomerācijas iedzīvotāju blīvums 2011. gadā (izveidojis autors, izmantojot
CSP 2017; RDPAD 2012)

Autoceļi šķērso 1526 šūnas. Vairumā gadījumu (1103 jeb 72,2%) iedzīvotāju
skaits ir zem 300. Iedzīvotāju skaits virs 300 iedzīvotājiem un zem 1500 ir 110 (7,2%)
šūnās. Virs 1500 iedzīvotājiem ir tikai 24 šūnās (1,5%). Mazāk nekā piektdaļa (290)
šūnu ir neapdzīvotas. Vidējais iedzīvotāju skaits ir 129.
2017. gadā Rīgas aglomerācijā (2. attēls) ietilpa kopskaitā 8218 1 km2 šūnas
(kāpums par 3,3%). Joprojām vairākumā ir šūnas, kurās dzīvo mazāk par 300 cilvēkiem
– kopskaitā 4116 (50,1%; palielinājies par 99 šūnām). Joprojām lielu daļu teritorijas
neapdzīvo neviens (44,3% jeb 3642; palielinājies par 88). Tāpat vislielākais blīvums
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joprojām ir Rīgai – vislielākā vērtība gan ir samazinājusies līdz 20774 iedzīvotājiem uz
1 km2 (kritums par 7,8%).

2. attēls. Rīgas aglomerācijas iedzīvotāju blīvums 2017. gadā (izveidojis autors, izmantojot
CSP 2017; RDPAD 2017)

2161 šūnā norādītais iedzīvotāju skaits ir 5. Virs 1500 iedzīvotājiem ir vien
154 šūnās (1,9%; neliels skaitliskais samazinājums salīdzinājumā ar 2011. gadu).
Iedzīvotāju skaits virs 300 iedzīvotājiem un zem 1500 ir 306 šūnām (3,7%). Jaunajās
aglomerācijas teritorijās iedzīvotāju blīvums ir lielākoties zem 300 uz km2. Tas arī ir
palielinājis šīs grupas šūnu skaitu, jo abu pārējo grupu skaits ir palicis gandrīz
nemainīgs. Saistībā ar šūnām, kurās dzīvo vairāk par 1500 iedzīvotājiem, sakarība ir
tieši tāda pati kā 2011. gadā. Izņēmums ir Ādažu novads, kur tagad ir divas šūnas ar
vairāk par 1500 iedzīvotājiem. Aglomerācijā uz 1 km2 vidēji dzīvo 130 cilvēki.
Autoceļi šķērso 1570 šūnas. Joprojām vairumā gadījumu (1150 jeb 73,3%)
iedzīvotāju skaits ir zem 300. Iedzīvotāju skaits virs 300 iedzīvotājiem un zem 1500 ir
107 (6,8%). Virs 1500 iedzīvotājiem joprojām ir tikai 24 šūnās (1,5%) un joprojām
mazāk nekā piektdaļa (289) šūnu ir neapdzīvotas. Vidējais iedzīvotāju skaits ir 122
(samazinājums par 8 iedzīvotājiem).
Lai arī iedzīvotāju blīvuma izvietojuma dati sniedz būtisku informāciju
apdzīvojuma kontekstā, tomēr tie neļauj pilnībā izvērtēt notikušās pārmaiņas. 3.attēlā ir
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redzams 2012. un 2017. gada aglomerāciju teritorijas apvienojums un tās blīvuma
pārmaiņas (izmantoti 2011. un 2017. gada dati). Tas ļauj novērtēt pārmaiņas gan tajās
teritorijās, kuras vairs nav aglomerācijas sastāvā, gan tajās, kuras ir nākušas klāt (un arī
tajās, kuras ir nemainīgi bijušas daļa no aglomerācijas). Divi vislielākie kritumi ir bijuši
Rīgā – iedzīvotāju skaits samazinājies par 1508 un 1305 iedzīvotājiem. Rīgā lielākie
samazinājumi pārsvarā ir daudzdzīvokļu namu apkaimēs. Trešais lielākais kritums (arī
samazinājies par vairāk nekā 1000 iedzīvotājiem) ir Ogrē – 1053. Iedzīvotāju skaita
samazinājums ir kopskaitā 1703 šūnām (no 8840; 19,3 %).

3. attēls. Rīgas aglomerācijas iedzīvotāju blīvuma pārmaiņas laika periodā no 2011. līdz
2017. gadam (izveidojis autors, izmantojot CSP 2017; RDPAD 2012; RDPAD 2017)

Šūnas, kurās ir noticis samazinājums, ir atrodamas pat tajās teritorijās kam ar Rīgu
ir robeža. Šajās šūnas iedzīvotāju skaits ir samazinājies par vidēji 34 iedzīvotājiem.
Lielākajā daļā šūnu iedzīvotāju skaits ir palicis nemainīgs. Vairumā gadījumā tās
nav apdzīvotas vai arī abos gados iedzīvotāju skaits ir norādīts kā 5. Abos gadījumos
(2011. un 2017. gadā) šo vērtību šūnu skaita summa ir visai līdzīga. 5818 šūnās
iedzīvotāju skaits ir palicis nemainīgs (65,8%). Vairumā gadījumu tās nav apdzīvotas
vai arī abos gados iedzīvotāju skaits ir norādīts kā 5. Ņemot šo situāciju, šūnas, kurās
nav notikušas pārmaiņas, arī ir atrodamas visās teritorijās.
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1319 šūnās iedzīvotāju skaits ir palielinājies par 14,9% jeb vidēji par
19 iedzīvotājiem. Rīgā atrodas ne tikai šūnas ar lielākajiem kritumiem, bet arī ar
lielākajiem palielinājumiem. Visas 3 šūnas, kurās iedzīvotāju skaits ir palielinājies
vairāk par 600, atrodas Rīgā (pieaudzis par attiecīgi 699, 641 un 633 iedzīvotājiem).
Šūnas, kurās ir noticis pieaugums, arī ir atrodamas visās teritorijās. Tās gan ir lielākoties
raksturīgas teritorijām, kurām ir robeža ar Rīgu. No pilsētām var minēt Siguldu (it īpaši),
Jelgavu un Bausku.
Gan tajās teritorijās, kuras vairs nav aglomerācijas sastāvā, gan tajās, kuras ir
nākušas klāt, iedzīvotāju skaits ir visai mazs. Līdz ar to liela daļa teritorijas ir
neapdzīvota. Abos gadījumos visās teritorijās vairāk ir šūnu, kurās iedzīvotāju skaits ir
samazinājies. Aglomerācijas nomalē gan ir atsevišķas teritorijas, kur iedzīvotāju skaits
ir palielinājies. Kopumā visā teritorijā iedzīvotāju skaits samazinājies par
31 386 iedzīvotājiem. Savukārt uz 1 km2 samazinājums ir par 4 iedzīvotājiem.
Autoceļi šķērso 1677 šūnas, 711 (42,4%) no tām ir neapdzīvotas, 570 (34%)
iedzīvotāju skaits ir samazinājies (vidēji par 22 iedzīvotājiem) un 396 (23,6%) šūnās
iedzīvotāju skaits ir palielinājies (vidēji par 17 iedzīvotājiem). Kopumā iedzīvotāju
skaits šajās šūnās ir samazinājies par 5605 iedzīvotājiem.
Secinājumi
Rīgas aglomerācijai ir raksturīgs salīdzinoši zems urbanizācijas līmenis (vairums
šūnu atbilst lauku apdzīvojuma līmenim). Turklāt to daļēji var attiecināt arī uz vairākām
pilsētām. Liela daļa no to teritorijām ir mazapdzīvota.
Apdzīvojuma pārmaiņu tendences parāda, ka lielākais iedzīvotāju skaita
samazinājums ir pilsētās, it īpaši Rīgā, bet vienlaikus tur ir arī vislielākais pieaugums,
kas pārsvarā ir raksturīgs pilsētas nomalei. Tas norāda uz to, ka šīs teritorija var būt
tikpat pievilcīga kā piepilsētas.
Visnotaļ plašas un vienmērīgas teritorijas ar iedzīvotāju skaita pieaugumu ir
raksturīgas Rīgas robežteritorijām, lielākoties tuvāk robežai ar Rīgu. Tas liecina, ka
suburbanizācijas procesa attīstība nav vienmērīga. Aglomerācijas nomalē ir arī
atsevišķas teritorijas, kur iedzīvotāju skaits palielinās. Līdz ar to var secināt, ka tur
notiek kontrurbanizācijas procesi.
Par autoceļu ietekmi var runāt tikai saistībā ar apdzīvojumu (tā izvietojumu). Gan
2011., gan 2017. gadā mazāk nekā piektā daļa šūnu (kuras šķērsoja autoceļi) ir
neapdzīvotas. Te gan ir jāuzsver, ka vairumā gadījumu šajās teritorijās ir zems
iedzīvotāju blīvums un to vidējais blīvums ir nedaudz zemāks nekā aglomerācijā.
Apdzīvojuma (iedzīvotāju skaita) pārmaiņu kontekstā šādas ietekmes nav – tikai
nedaudz vairāk kā piektajā daļā aglomerācijas šūnu ir noticis pieaugums.
Pateicība
Raksts izstrādāts ar LU Efektīvas sadarbības projekta „Rīgas aglomerācijas
robežu precizēšana” atbalstu.
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Summary
In this research paper the population distribution (density) and its changes (grid data) are analyzed
as well as the impact of roads (national and local level; mobility aspect). Situation of 2011 and 2017 is
compared. Results indicate that in both cases low level of urbanization is prevalent, with half of the area
being populated by less than 300 people. Similarly large areas are uninhibited. Cities (especially Riga)
have experienced the biggest decrease. But it should be mentioned that the biggest increase has also been
in Riga; mostly in the outskirts of the city. Large areas of increase can indeed be found in territories that
border Riga (there are also some areas there that have experienced a decrease). Increase has also occurred
in some territories on the edge of agglomeration, suggesting that counter urbanization process takes place
there. Roads have an impact concerning the population distribution, as less than one fifth of cells that
roads cross are uninhibited (in both cases). It has to be mentioned that, in most cases there are less
300 people living in those cells and the average density is little lower compared to the entire
agglomeration. In most cells (711 out of 1677 or 42,4%) the total population has not changed and in 34%
of cells the total population has decreased.
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Anotācija. Pētījuma mērķis ir novērtēt demogrāfisko pazīmju nozīmi migrācijas rakstura veidošanā Rīgas
aglomerācijas iedzīvotājos. Tādējādi abu šo zonu migrācijā iesaistītie un neiesaistītie (mobilie – nemobilie)
iedzīvotāji tiek salīdzināti pēc dažādiem demogrāfiskiem raksturlielumiem (piem., dzimums, vecums,
etniskā piederība), lai skaidrotu saikni starp iekšzemes migrāciju un iedzīvotāju sastāva attīstību dažādās
Rīgas ietekmes zonās. Pētījumā izmantoti 2011. gada Tautas skaitīšanas dati par iedzīvotājiem, kas dzīvo
Rīgas aglomerācijā ietilpstošajās pašvaldībās. Pētījuma rezultāti parāda, ka augstāka varbūtība iesaistīties
iekšzemes migrācijā ir 1) vīriešiem, 2) gados jauniem iedzīvotājiem, 3) latviešiem un 4) iedzīvotājiem ar
augstāko izglītību.
Atslēgas vārdi: iekšzemes migrācija, ģeogrāfiskā mobilitāte, iedzīvotāju sastāvs, Rīgas aglomerācija.

Ievads
Latvijā, līdzīgi kā citās postsociālistiskajās valstīs Centrāleiropā un
Austrumeiropā, suburbanizācijas ietekmē vērojama lielpilsētu aglomerāciju izplešanās
(Tammaru et al. 2004; Ouredniček 2007; Krišjāne, Bērziņš 2012 u.c.). Iepriekšējo
pētījumu rezultāti liecina par intensīvu piepilsētas apdzīvojuma attīstību Rīgas
aglomerācijā un ar to saistītajām pārmaiņām iedzīvotāju sastāvā un mobilitātes
intensitātē (Bērziņš, Krišjāne 2008; Bērziņš 2011a). Mazāk ir pētīta migrācijas procesu
loma iedzīvotāju sastāva veidošanā (Bērziņš 2011b; Krišjāne et al. 2012; Burgmanis
2014). Tāpēc nepieciešami pētījumi par suburbanizācijas procesu ietekmē notikušajām
iedzīvotāju sastāva pārmaiņām Rīgas aglomerācijā, īpašu uzmanību pievēršot dažādiem
galvaspilsētas ietekmes areāliem – aglomerācijas iekšējai un ārējai zonai. Šis aspekts ir
maz pētīts gan piepilsētas apdzīvojuma attīstības, gan iedzīvotāju ģeogrāfiskās
mobilitātes kontekstā.
Latvijas teritorijai raksturīgās starpreģionu migrācijas plūsmas ir vērstas no valsts
perifērijas uz tās centrālo daļu – galvaspilsētu un tās ietekmes areālu – Rīgas aglomerāciju.
Savukārt aglomerācijas mērogā izteikti dominē ar Rīgu saistītās migrācijas plūsmas, kas
vērstas uz piepilsētu. Rīgas aglomerācija nav administratīvi noteikta teritoriāla vienība,
bet gan funkcionāls areāls, kā robežas un iekšējā struktūra var mainīties. Šajā pētījumā
ņemtas vērā aglomerācijas robežas, kas tika precizētas 2012. gadā, kad tās platība bija
7297,6 km2 jeb ~11% no valsts kopplatības (RD PAD 2012). Tajā pašā laikā
aglomerācijas pašvaldībās dzīvoja nedaudz vairāk par pusi no visiem Latvijas
iedzīvotājiem (Tautas skaitīšana 2011), kas norāda uz teritorijai raksturīgo visai augsto
apdzīvojuma blīvumu, kā arī ražošanas un pakalpojumu koncentrāciju.
Rīgas aglomerāciju kopumā raksturo augstāki ekonomiskie un sociāli
demogrāfiskie rādītāji, salīdzinot ar pārējo valsts teritoriju. Tomēr aglomerācijas
teritorija nav viendabīga un to veido trīs atšķirīgas daļas – Rīgas pilsēta (kodols), iekšējā
un ārējā zona. Tieši aglomerācijas zonu izpētei līdz šim ir pievērsta visai maza
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uzmanība, lai gan starp tām pastāv noteiktas atšķirības. Piemēram, laika periodā no
2000. līdz 2017. gadam iedzīvotāju skaits iekšējā zonā palielinājies par ~12%, kamēr
ārējā zona piedzīvojusi ~15% samazinājumu (CSP 2018). Tāpat atšķirīgas ir arī
iedzīvotāju ienākuma nodokļa vērtības, kas nonāk pašvaldību budžetos. 2016. gadā
iekšējās zonas pašvaldību budžetos tika ieturēti 780 eiro uz 1 iedzīvotāju, kamēr ārējā
zonā – par 230 eiro mazāk (RAIM 2017). Tas ietekmē apdzīvojuma un ekonomiskās
attīstības, kā arī iedzīvotāju migrācijas un sociāli demogrāfiskā sastāva atšķirības abās
zonās. Līdz šim suburbanizācijas procesi vairāk ietekmējuši aglomerācijas iekšējās
zonas attīstību un mazāk izpaudušies ārējā zonā. Tā rezultātā vērojamas ne tikai
aglomerācijas zonu funkcionāli telpiskās struktūras atšķirības, bet arī pārmaiņas
iedzīvotāju ģeogrāfiskajā mobilitātē un sastāvā.
Materiāli un metodes
Iedzīvotāju sastāva un mobilitātes rakstura izpētei izmantoti anonimizēti
individuālie 2011. gada tautas skaitīšanas dati par Rīgas aglomerācijas iekšējās un
ārējās zonas pašvaldībās 2011. gada 1. martā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri tika
klasificēti 2 grupās – 1) dzīvesvietu mainījušajos (mobilajos) un 2) dzīvesvietu
nemainījušajos. Pirmā grupa reprezentē iedzīvotājus, kas dzīvesvietu mainījuši laika
periodā no 2010. gada 1. marta līdz 2011. gada 1. martam, kamēr otrā grupa parāda tos,
kuri norādītā gada laikā nav pārcēlušies uz citu administratīvi teritoriālo vienību.
Kopumā, dzīvesvietu gada laikā mainījuši vien nedaudz vairāk kā 2% jeb
8954 iedzīvotāji no aglomerācijas zonās dzīvojošo kopskaita, kas ir visai zems rādītājs,
bet daļēji izskaidrojams ar ekonomiskās krīzes apstākļos sarūkošo iedzīvotāju
iekšzemes migrāciju.
Lai raksturotu iekšzemes migrācijā un svārstmigrācijā iesaistīto Rīgas
aglomerācijas zonu iedzīvotāju sastāvu, nosakot iedzīvotāju grupas ar augstāku
varbūtību iesaistīties mobilitātē, pētījumā izmantota binārās logaritmiskās regresijas
metode. Binārās logaritmiskās regresijas modelis ir datu analīzes tehnika, kur atkarīgais
mainīgais ir binārs, pieņemot vērtību 1 vai 0. Salīdzinot divus mainīgos un piešķirot
vērtību 1 (Y=1) tiem iedzīvotājiem, kuriem raksturīga, piemēram, augstākā izglītība.
Tikmēr nulles vērtība (Y=0) tiek piešķirta tiem, kuri šai grupai nekvalificēsies vai
tādiem respondentiem, kam ir cita veida izglītības līmenis. Rezultātā izveidotā
neatkarīgo pazīmju kopa raksturo dzīvesvietu mainījušo un nemainījušo iedzīvotāju
demogrāfisko sastāvu.
Rezultāti un interpretācija
Analizējot Rīgas aglomerācijas zonu iedzīvotāju sastāvu pēc demogrāfiskajām
pazīmēm, redzams, ka pastāv būtiskas atšķirības starp migrācijā iesaistīto un neiesaistīto
iedzīvotāju dzimuma, vecuma, etniskās piederības, ģimenes statusa un izglītības līmeņa
rādītājiem. Līdz ar to visas šīs demogrāfiskās pazīmes uzskatāmas par būtiskām
iedzīvotāju sastāva veidošanā un attīstībā. Interesanti, ka, piemēram, dažādi
ekonomiskie rādītāji (piem., ekonomiskās darbības sektors, piederība kādai no sociāli
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ekonomiskajām kategorijām) neuzrādīja statistiski būtiskas atšķirības starp abu grupu
iedzīvotājiem. Uz demogrāfisko raksturlielumu nozīmīgumu norādīja līdzīgs pētījums
par migrāciju Latvijā un arī aglomerācijas teritorijā (Bērziņš 2011a), kur dzīvesvietu
mainījušo grupa pārstāvēja migrantus ilgākā laika posmā.
Iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 24 gadiem ir vairāk tendēti uz pastāvīgo iekšzemes
migrāciju nekā iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 64 gadiem (1. attēls B). Tomēr šī grupa
nav uzskatāma par mobilāko, jo tās pārstāvjiem ir mazāka varbūtība iesaistīties
migrācijā nekā 25–34 gadus veciem iedzīvotājiem. To var skaidrot ar faktu, ka šai
vecuma grupai raksturīgāks augstāks vidējās izglītības līmenis nekā 15–24 gadus
veciem. Aglomerācijas zonās attiecīgi 25,9% no visiem iedzīvotājiem ar augstāko
izglītību, ir 25–34 gadus veci, kamēr jaunāko darbspējas vecuma grupu pārstāv 5,1% ar
šādu izglītības līmeni. Tāpat starp otrās vecuma grupas pārstāvjiem raksturīgs lielāks
augstākās sociāli ekonomiskās kategorijas pārstāvju īpatsvars (24,8% pret 9,1%). Šos
rādītājus iespējams skaidrot ar tradicionālajiem migrācijas motīviem. Šajā gadījumā
mobilitātes plūsmu rakstura veidošanā uz piepilsētām kā galvenie motīvi darbojas
mājokļa apstākļi un pievilcīgāka vide, bet uz pilsētām – darba un izglītības iespējas.
Tieši iedzīvotāju grupa vecumā no 25 līdz 34 gadiem ir ekonomiski stabilākā un
vienlaikus mobilākā suburbanizācijas procesa gaitā, pārceļoties uz aglomerācijas
pašvaldībām no pilsētām.
Salīdzinot iedzīvotāju sastāvu pēc to etniskās piederības, latviešiem ir lielāka
varbūtība iesaistīties mobilitātē, nekā Rīgas aglomerācijas zonu mazākumtautībām
(1. attēls C). Šeit jāmin, ka migrācijas veicināšanā nozīmīgu lomu spēlē citu tautiešu
klātbūtne teritorijā. Respektīvi, lielāka mazākumtautību mobilitātes intensitāte
raksturīga teritorijām, kur ir lielāks mazākumtautību īpatsvars. Iepriekšēji migrācijas
pētījumi pierāda, ka atšķiras iedzīvotāju mobilitāte pēc etniskās piederības reģionālā un
starptautiskā līmenī. Pirmajā gadījumā mazākumtautību iedzīvotājiem būs mazāka
varbūtība iesaistīties mobilitātē uz teritorijām, kurās ir lielāks pamatnācijas iedzīvotāju
īpatsvars (Tammaru et al. 2011), bet starptautiskās migrācijas gadījumā,
mazākumtautību pārstāvji būs vairāk tendēti doties prom no teritorijām, kurās dominē
pamatnācija (Ivlevs 2013).
Ja salīdzina dzīvesvietu mainījušos un nemainījušos iedzīvotājus pēc ģimenes
statusa, redzams, ka lielāka varbūtība iesaistīties pastāvīgās migrācijas procesā ir tiem
iedzīvotājiem, kas nav precēti (ieskaitot šķīrušos iedzīvotājus un atraitņus (-es)).
Neprecētiem iedzīvotājiem bez ģimenes tradicionāli ir vieglāk mainīt dzīvesvietu un
sākt dzīvi citā vietā, kamēr precētos iedzīvotājus ar viņu dzīvesvietu saista ne tikai pašu,
bet arī visu ģimenes locekļu darba, izglītības u.c. saites. Izņēmums ir migrācija no Rīgas
uz tuvējo piepilsētas teritoriju, saglabājot darbavietu vai nemainot mācību iestādi.
Tādējādi, kā norāda arī iepriekšējais pētījums par suburbanizāciju (Bērziņš 2011a),
viena no raksturīgākajām iedzīvotāju grupām dzīvei piepilsētā ir ģimenes ar bērniem.
Salīdzinot Tautas skaitīšanas datus, redzams, ka vairāk neprecēto migrantu ir starp tiem,
kas ieradušies no citiem reģioniem nevis no Rīgas, respektīvi, 53% pret 48,5%, norādot
uz pastiprinātu ģimeņu migrāciju no Rīgas uz piepilsētu.
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1. attēls. Rīgas aglomerācijas iekšējās un ārējās zonas iedzīvotāju varbūtība iesaistīties iekšzemes
migrācijā. Demogrāfiskās pazīmes (izveidojis autors, izmantojot Tautas skaitīšanas datus)

Arī izglītības līmenis ir viens no demogrāfiskajiem rādītājiem, kas ietekmē
migrācijas raksturu Rīgas aglomerācijas iekšējā un ārējā zonā. Lielāka varbūtība
iesaistīties migrācijā ir iedzīvotājiem ar augstāku izglītību (1. attēls E), ko iespējams
skaidrot gan ar suburbanizācijai raksturīgā iedzīvotāju sastāva, gan Rīgas pilsētas
nodarbinātības struktūras īpatnībām. Pirmajā gadījumā, runājot par migrantiem, kas
pārceļas no Rīgas uz piepilsētu, tie ir labāk situēti iedzīvotāji ar augstākiem vidējiem
ienākumiem (Bērziņš 2011a). Tikmēr migranti no Latvijas perifērijas, kas ierodas
aglomerācijas zonās, galvenokārt ir ar augstāko izglītību tādēļ, ka Rīgā dominējošā
nodarbinātība terciārajā sektorā vairāk piesaista augstākas izglītības speciālistus, kamēr
iedzīvotāji ar zemāku izglītību meklē primārā un sekundārā sektora darbības nozares
ārzemēs. Abos gadījumos Rīgas piepilsētas teritorija dažādu iemeslu dēļ piesaista
iedzīvotājus ar augstāku izglītību.
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Summary
Geographical mobility plays a significant role in forcing changes in population numbers. It also
affects formation and composition of the population of Latvia. This research sheds light on how specific
demographic characteristics of population composition affect the mobility behaviour of the external and
internal zone of the Riga metropolitan area. Both zones have been chosen for research because suburbs
can be considered as typical areas where the highest mobility and more intense changes in settlement
structure and population composition are characteristic.
2011 Population Census data have been used to assess the connection between geographical
mobility (mobile vs immobile residents) and the development of population composition, where
demographic characteristics such as age, gender and education level are considered.
The main results of this research suggest that demographic characteristics are significant
determinants of the mobility behaviour. Therefore, 1) males, 2) younger residents, 3) Latvians, and
4) those with the higher education, are more inclined to engage in the process of internal migration to the
suburbs.
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Anotācija. Pētījumā analizēta sarukšanas ietekme uz Ventspils Vecpilsētas vidi un pilsētas
inženierinfrastruktūru, kā arī noskaidrots amatpersonu viedoklis par pilsētas attīstības procesiem. Pētījumā
secināts, ka sarukšanas ietekmē Vecpilsētā nepilnīgi izmantotās ēkas un perforācijas caurumi veido
pamestus kvartālus, kā arī novērojama segregācija, Vecpilsētā koncentrējoties galvenokārt veciem
cilvēkiem, romu tautības pārstāvjiem, huligāniem un narkomāniem. Iedzīvotāju skaita samazināšanās arī
ietekmējusi pilsētas inženierinfrastruktūru, taču atbildīgajās institūcijās vēl nav veikti aprēķini, lai
noskaidrotu, kādai ir jābūt minimālajai jaudai, lai sistēma darbotos efektīvi. Ventspils pilsētas attīstības
stratēģija ir balstīta uz ekonomisku izaugsmi un cīņu ar sarukšanu, nevis pielāgošanos tai, ko daļēji apstiprina
amatpersonu intervijas.
Atslēgas vārdi: Ventspils, Vecpilsēta, rūkošas pilsētas, vides kvalitāte, ilgtspējīga attīstība, neizmantotas
ēkas.

Ievads
Lai gan urbanizācijas ietekmē pasaules pilsētām ir tendence palielināties,
vienlaikus pastāv arī tādas, kurās iedzīvotāju skaits samazinās. Pilsētu sarukšana ir
process, kas pasaulē tiek novērots jau kopš 19. gadsimta beigām. Tā ir definējama kā
iedzīvotāju skaita ievērojama samazināšanās. Galvenie pilsētu sarukšanas iemesli ir
suburbanizācija, iedzīvotāju migrācija uz ārzemēm un arī migrācija uz laukiem, kas ir
pretējs process urbanizācijai. Zinātniskajā literatūrā pilsētu sarukšanas termins pirmo
reizi parādījās 20.gs. 80. gados (Turok, Mykhnenko 2007), līdz tam uz to tika attiecināti
jēdzieni „iedzīvotāju skaita samazināšanās un novirze no normas”. Zinātniskajā
literatūrā pilsētu sarukšanas process tiek raksturots galvenokārt iedzīvotāju sastāva vai
telpisko struktūru pārmaiņu kontekstā, bet mazāka uzmanība tiek pievērsta šī fenomena
saistībai ar vidi.
Visas deviņas republikas pilsētas Latvijā ir rūkošas. Rīgā sarukšanas iemesls ir
suburbanizācija, taču pārējās astoņās pilsētās tā ir migrācija gan uz Rīgu un Pierīgu,
gan uz ārzemēm. Ventspilī pēdējo 18 gadu laikā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par
19% (CSP 2018). Depopulācija visbiežāk būtiski ietekmē tieši mazpilsētas. Pilsētu
izvēlētās attīstības stratēģijas sarukšanas apstākļos ir ļoti atšķirīgas, ir iespējama gan
sarukšanas fakta pilnīga noliegšana un orientēšanās uz izaugsmi, gan arī pielāgošanās
un uzsvars uz dzīves vides kvalitātes uzlabošanu. Latvijā pilsētu sarukšanas process un
tā ietekme uz vidi ir maz pētīta, tāpēc trūkst zinātniski pamatotu priekšlikumu pilsētu
attīstībai sarukšanas apstākļos.
Materiāli un metodes
Lai īstenotu pētījuma mērķi, tika veiktas strukturētas Ventspils amatpersonu
intervijas un Ventspils jauniešu daļēji strukturētas intervijas. Tika veikts vecpilsētas
apsekojums, lai uzskaitītu nepilnīgi izmantotās ēkas un perforācijas caurumus, kā arī
izmantota tālizpētes metode, lai iegūtu datus par ēku nojaukšanas jeb perforācijas
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caurumu rašanās laiku. Pētījumu noslēdza kartogrāfiskā materiāla izveide un rezultātu
analīze.
Rezultāti
Pētījuma ietvaros tika apsekota Ventspils vecpilsēta, lai identificētu nepilnīgi
izmantotas ēkas šajā teritorijā. Apsekojuma laikā kopumā konstatētas 40 ēkas, kas nav
pilnvērtīgi izmantotas savu funkciju pildīšanai. 3 ēkas tika klasificētas kā grausti,
13 ēkas – kā daļēji izmantotas, savukārt 24 – kā neizmantotas ēkas. Nepilnīgi izmantoto
ēku izvietojums Ventspils vecpilsētā nav vienmērīgs. Visvairāk šādu ēku ir vecpilsētas
centrālajā daļā, savukārt vismazāk – vecpilsētas rietumu daļā (1. attēls). Tas ir tādēļ, ka
vecpilsētas rietumu daļā ir mazāks apbūves daudzums, jo lielu platību aizņem
Esplanādes parks, Ventspils 4. vidusskolas teritorija un kapi, kā arī ar to, ka šajā
vecpilsētas daļā, atšķirībā no centrālās daļas, vairāk ir sastopamas jaunākas, kā arī
renovētas ēkas. 10 no nepilnīgi izmantotajām ēkām atrodas Pils ielā, kas savulaik bijusi
Ventspils pilsētas galvenā iela. Piecas – Užavas, Jāņa un Skroderu ielu krustojumā, radot
iespaidu, ka viss krustojums ir pamests, savukārt četras ēkas ir Lielās ielas posmā no
Pils ielas līdz Maiznieku ielai. Arī Kārļa un Marijas ielas krustojums rada neomulīgu
sajūtu, jo trīs no četrām ēkām krustojumā ir nepilnīgi izmantotas. Līdzīga situācija ir arī
Kuģinieku un Pils ielas krustojumā – divas no trim ēkām ir nepilnīgi izmantotas,
savukārt ceturtajā krustojuma pusē ir perforācijas caurums. Ir novērota tendence, ka
visbiežāk nepilnīgi izmantotas ēkas atrodas tuvumā kādai citai nepilnīgi izmantotai ēkai.
Respektīvi, tikai četras fiksētās ēkas bija tādas, kam pāri ielai vai relatīvā tuvumā
neatradās kāda cita nepilnīgi izmantota ēka. Tādējādi vecpilsētā attīstās tendence, ka
izzūd veseli krustojumi un arī kvartāli.
Teritorijas apsekojuma laikā vecpilsētā tika konstatēti 24 perforācijas caurumi, kur
kādreiz ir bijusi apūve. Izmantojot tālizpētes metodi, tika noskaidrots ēku aptuvenais
nojaukšanas laiks. Septiņi perforācijas caurumi radušies laika periodā no 27.06.1994. līdz
13.10.2004., septiņi laika periodā no 13.10.2004. līdz 05.06.2007., laika periodā no
05.06.2007. līdz 22.05.2010. – četri perforācijas caurumi, savukārt laika periodā no
22.05.2010. līdz 29.04.2014. tika nojauktas piecas ēkas. Viena nojaukta pēc 29.04.2014.,
precīzāk, 2015. gadā. Laika gaitā nojaukto ēku skaits vecpilsētā arvien palielinās. 21 gada
laikā tika nojauktas 24 ēkas, un tikai septiņas no tām ir nojauktas pirmajos desmit gados no
1994. līdz 2004. gadam, savukārt laika periodā no 2004. līdz 2015. gadam tika nojauktas
17 ēkas, kas ir par 10 ēkām vairāk nekā pirmajā gadu desmitā. Pārsvarā ēkas, ko nojauca,
bija dzīvojamā apbūve, taču, piemēram, perforācijas caurums Marijas ielā ir radies bijušās
rūpnīcas vietā. Perforācijas caurumi, tāpat kā nepilnīgi izmantotās ēkas, galvenokārt atrodas
vecpilsētas centrālajā daļā, visticamāk, tā paša iemesla dēļ kā nepilnīgi izmantotās ēkas. Arī
perforācijas caurumu kontekstā, tāpat kā ar nepilnīgi izmantotajām ēkām, izceļas kādreizējā
Ventspils galvenā iela – Pils iela. 8 no 24 jeb viena trešdaļa perforācijas caurumu atrodas
tieši šajā ielā. Vecpilsētas stāvoklis ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc ventspilnieki
neuzskata vecpilsētu par pievilcīgu dzīvesvietu. Pētījuma gaitā intervētie jaunieši atzina, ka
vecpilsētā dzīvot nevēlētos. Jauniešu minētie iemesli, galvenokārt, sakrita: vecpilsētas
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stāvoklis kopumā un ēku sliktais stāvoklis ir noteicošie faktori. Jauniešiem svarīga ir arī
drošība ikdienā, jo tiek minēts, ka vecpilsētas tukšuma dēļ tā ir kļuvusi par labvēlīgu vietu
noziedzības attīstībai, tur uzturas huligāni, narkotiku lietotāji un tirgotāji, kā arī romu
tautības pārstāvji.

1. attēls. Nepilnīgi izmantotās ēkas Ventspils vecpilsētā (autores dati, 2016)

Pētījumā analizēta arī iedzīvotāju skaita samazināšanās iespējamā ietekme uz
pilsētas inženierinfrastruktūru – ūdensapgādi un siltumapgādi. Laika periodā no
2006. līdz 2016. gadam iedzīvotāju skaits Ventspilī samazinājās par 18% (CSP 2017),
kas būtiski ietekmēja arī siltumapgādes sektoru – desmit gadu griezumā gada realizētās
siltumenerģijas daudzums samazinājās (2. attēls).
Ventspils pašvaldības SIA “Ventspils siltums” pārstāvja sniegtā informācija
liecina, ka 2016. gadā vidējais mēneša patēriņš bijis 18.81 MW, savukārt minimālais
mēneša vidējais patēriņš bija jūlija mēnesī - 6.1 MW - un ar šo patēriņu sistēma ir
darbojusies efektīvi. Nav zināms, kāda ir minimālā jauda, lai sistēma darbotos efektīvi,
neradot zaudējumus ne piegādātājiem, ne arī patērētājiem. Iedzīvotāju skaitam turpinot
samazināties, sistēmas neefektīva darbība ir tikai laika jautājums. Ņemot vērā to, ka
lielākajā daļā Ventspils pilsētas ir atļauta lokālu apkures sistēmu ierīkošana un
alternatīvu kurināmā veidu izmantošana (Ventspils pilsētas Dome 2012), kā potenciāls
risinājums gadījumā, ja draud sistēmas neefektīva darbība, būtu jaunu klientu piesaiste
un aicinājums pāriet no lokālas apkures sistēmas uz centralizētu. Ostas teritorijā,
savukārt, centralizētā siltumapgādes sistēma ir attīstāma un vienlaicīgi tiek atļauta arī
lokālās apkures sistēmu izmantošana. Rūpnīcās, kas atrodas ostas teritorijā, pašlaik tiek
izmantotas tikai lokālas apkures sistēmas, jo Ventspils siltums spēj nodrošināt mazāk
par pusi no nepieciešamās siltumenerģijas vienai rūpnīcai.
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2. attēls. Realizētās siltumenerģijas daudzums Ventspilī (2006.-2016.) (izveidojusi autore,
izmantojot interviju materiālus)

Kā liecina Ventspils pašvaldības SIA “Ūdeka” pārstāvja sniegtā informācija,
notekūdeņu attīrīšanas jauda vidēji ir 800 m3/h, taču reāli uz attīrīšanu tiek pārsūknēti
250 m3/h. Uzņēmumā vēl nav tikuši veikti aprēķini, kādai ir jābūt sistēmas noslodzei,
lai tā strādātu efektīvi bez papildus skalošanas, sūkņiem utt.
Analizējot interviju laikā iegūto informāciju, var secināt, ka iedzīvotāju skaita
samazināšanās ietekmē arī pilsētas infrastruktūru: gan siltumapgādi, gan arī
ūdensapgādi. Ūdensapgādes sistēma ir noslogota tikai par trešdaļu no visas iespējamās
kapacitātes un realizētās siltumenerģijas daudzums ilgākā laika posmā ir ievērojami
samazinājies, taču atbildīgajās institūcijās vēl nav sākts veikt aprēķinus, lai noskaidrotu,
kādai jābūt sistēmu minimālajai jaudai, lai tās varētu darboties efektīvi.
Pētījuma laikā, intervējot Ventspils Domes amatpersonas, tika noskaidrots, ka
Ventspils pilsēta ir orientēta uz izaugsmi. Sarukšanas fakts ir apzināts, jo kā pilsētas
attīstības virsmērķis tiek minēts iedzīvotāju skaita palielināšana, no kā izriet, ka pilsētas
attīstības politikas pamatā ir cīņa ar pilsētas sarukšanu, nevis, piemēram, sarukšanas
pieņemšana un sarukšanas pozitīvo aspektu izmantošana par labu pilsētai. Kā galvenie
instrumenti pilsētas iedzīvotāju noturēšanai un jaunu iedzīvotāju piesaistei tiek minēti
pašvaldības ieguldījumi izglītībā un pievilcīgas dzīves vides nodrošināšanā. Prioritāte ir
arī jaunu darba vietu izveide, taču kā viens no ieteikumiem efektīvai pilsētas attīstībai
sarukšanas apstākļos tiek minēta pāreja uz tehnoloģijām, kas, tieši pretēji, pieprasa
mazāk darbaspēka. Būtiska ir arī Ventspils brīvosta, kas galvenokārt ir pilsētas
ekonomiskās attīstības pamatā, jo gandrīz puse Ventspils pilsētas – 44% – ir ostas
teritorija, kas tiek pozicionēta kā vieta turpmākai attīstībai.
Secinājumi
Lai veicinātu Ventspils ilgtspējīgu attīstību sarukšanas apstākļos, turpmāk ir
nepieciešama sarukšanas pieņemšanas politikas integrēšana pilsētas pārvaldē, ja ne
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pilnībā, tad vismaz daļēji, apvienojot to ar šobrīd esošo cīņu pret sarukšanu, jo attīstība
ne vienmēr ir tas pats, kas kvantitatīva izaugsme.
Ņemot vērā pašlaik esošo neizmantoto ēku daudzumu vecpilsētā, būtiski ir
ierobežot jaunu ēku celtniecību, atbalstot neizmantoto ēku atjaunošanu, lai novērstu
situāciju, ka līdzās jaunām ēkām ir grausti. Jaunu ēku celtniecības ierobežošana
palīdzētu arī saglabāt vecpilsētu, kas ir Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis.
Lai uzlabotu dzīves kvalitāti Vecpilsētā un novērstu segregāciju, ir jāatjauno
nepilnīgi izmantotās dzīvojamās ēkas, kas piesaistītu arī turīgākus iedzīvotājus.
Perforācijas caurumi, savukārt, pēc iespējas jālabiekārto, piemēram, par skvēriem vai
bērnu rotaļu laukumiem.
Atsauces
Centrālā Statistikas Pārvalde (2018). Datubāzes. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/dati/statistikasdatubazes-28270.html (24.01.2018)
Turok, I., Mykhnenko, V. (2007). The Trajectories of European Cities, 1960-2005. Cities, 24(3),
165 – 182.
Ventspils pilsētas dome (2012). Pilsētas centralizētā siltumapgādes shēma. Pieejams:
http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/teritorijasplanojums/sadala/27072012/08_Siltumapgade.pdf
(24.02.2017)
Summary
This paper analyses the effect of shrinkage on the environment of the Old Town and the
infrastructure of the city and the opinion of the officials about the development of the city. It was
concluded that due to shrinkage, empty houses and perforated areas make abandoned blocks in the Old
Town of Ventspils, resulting in segregation, i.e. the Old Town being mostly inhabited by the elderly,
Romani people, hooligans, and drug addicts. The population decline has also affected the infrastructure
of the city, yet the responsible institutions have not calculated the minimal capacity for the system to be
efficient. The development strategy of Ventspils city is based on economic growth and fighting against
shrinking instead of adapting to it, which is partially acknowledged by the interviews with officials.

PSRS MILITĀRAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS IZPĒTE
LATVIJAS TERITORIJĀ
Juris Paiders

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: jpaiders@inbox.lv
Anotācija. Jautājumi par padomju militārā mantojuma objektiem, to militāro nozīmi, iekļaušanu un
izmantošanu mūsdienu kontekstā ir plaši apskatīti zinātniskajā literatūrā, tomēr Latvijā pieejamie
atslepenotie avoti tikai nosacīti atsedz dažādu militāru objektu specializāciju Aukstā kara laikā. Darbā tiek
vērtēti dažādi informācijas avoti par PSRS militāro infrastruktūru Aukstā kara laikā – atklātos izdevumos
publicētā informācija, publicētā un klasificētā statistika, PSRS ģenerālštāba topogrāfiskās kartes u.c. ASV
izlūkdienestu atslepenotā informācija u.c. materiāli. Darbā tiek secināts, ka, ņemot vērā cenzūras
ierobežojumus, padomju laika atklātos iespieddarbos publicētajos materiālos nav nozīmīgas informācijas,
ko varētu izmantot, lai novērtētu PSRS militārās sfēras mērogu un militārā sektora ietekmi uz ekonomikas
attīstību. Padomju laika PSRS Ģenerālštāba topogrāfiskās kartes pilnībā neatklāj informāciju par PSRS
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militāro objektu izvietojumu. Nozīmīgi avoti PSRS militārās infrastruktūras izpētē ir ASV atslepenotā
informācija 1994.–1997. gada ortofoto attēli un Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000.
Atslēgas vārdi: PSRS militārās bāzes, klasificēta informācija, slepena informācija, topogrāfiskās kartes,
cenzūra.

Ievads
Pēc 2. pasaules kara PSRS militārās bāzes aizņēma 10% Latvijas kopējās platības
un bija izvietotas 600 dažādās vietās (Burlakovs, Vircavs 2011). Militārā sektora
patēriņa daļa PSRS iekšzemes kopproduktā, kas lielā mērā attiecināma arī uz Latvijas
tautsaimniecību, 20. gadsimta 80. gadu vidū tiek vērtēta no 18,8% līdz pat 30%
(Simonov 2015). Militārā sektora nozīmes novērtējums joprojām ir apgrūtināts pat tad,
ja pētniekiem ir pieejama PSRS laika slepenā statistika, jo norēķinos par piegādāto
produkciju PSRS militārā rūpniecība maksāja 3–4 reizes zemākas cenas par tām, kas
tika maksātas civilajā sektorā (Simonov 2015). Informācija par tiem PSRS armijas
objektiem, kas tika atgūti pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, ir visai detalizēta un
zināma (Upmalis et al. 2006; Upmalis et al. 2011). Tomēr dokumentācija par padomju
armijas izvešanu no Latvijas teritorijas neatklāj to, kas tika izvests no Latvijas līdz
1991. gadam un tikai nosacīti atsedz dažādu militāru objektu specializācijas maiņu
Aukstā kara laikā.
Jautājumi par padomju militārā mantojuma objektiem, to militāro nozīmi,
iekļaušanu un izmantošanu Austrumeiropā un bijušajās padomju republikās mūsdienu
kontekstā ir plaši apskatīti zinātniskajā literatūrā (Harrison 2012; Jarv et al. 2013 u.c.).
Latvijā, pētot informāciju, kas PSRS laikā bija slepena vai īpaši slepena, ir plaši veikta arī
ar PSRS Valsts Drošības komiteju saistīto un agrāk slepeno dokumentu zinātniskā izpēte
(Jansons 2003; Bergmanis, Zālīte 2004; Stukāns et al., 2016 u.c.). Tā kā Latvijas arhīvos
maz ir saglabājies LPSR VDK centrālā “aparāta” svarīgāko organizatorisko un pastāvīgo
darbību reglamentējošo dokumentu (Zelmenis 2015 u.c.), tad īpaši tiek aplūkota pieeja
PSRS laika slepeno dokumentu izpētei (Jansons 2005 u.c.) Diemžēl pētnieki var izmantot
tikai nedaudz PSRS drošības iestāžu pavēļu, jo atslepenotas un publicētas ir tikai dažas
no tām. Pilnīgi visas PSRS drošības iestāžu pavēles atrodas vienīgi Krievijas Federālā
drošības dienesta arhīvā, un tās joprojām ir slepenas (Jansons 2016), tāpēc zinātniskā
izpēte jāveic, izmantojot pieejamos arhīvu materiālus.
Diemžēl pagaidām nav informācijas, ka Latvijas rīcībā būtu daudz PSRS laika
slepeno vai īpaši slepeno dokumentu par PSRS militarizācijas apmēriem, militārajiem
plāniem utt. Ja neņem vērā dažas publikācijas (Krūmiņš 2012; Krūmiņš 2017), tad
padomju laika militarizācijas apmēru izvērtējums Latvijā tiek apskatīts visai reti.
Informācijas slepenības ietekme uz statistikas un kartogrāfiskajiem avotiem
PSRS laikā informācija tika sadalīta atbilstoši tās atļautajam izmantošanas
veidam. Zemākais slepenības līmenis bija “Dienesta lietošanai” (ДСП – Для
служебного пользования), kas ietvēra plānošanas vai valsts civilās pārvaldes
vajadzībām nepieciešamo informāciju, kuru bija aizliegts publicēt atklātos
iespieddarbos. Uzraksts “slepeni” nenozīmēja, ka attiecīgajā dokumentā patiešām ir
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valsts noslēpums. Statuss “slepeni” tika lietots tiem dokumentiem, ar kuru palīdzību
varēja identificēt, piemēram, slepenu objektu atrašanās vietu. Ar klasifikāciju “slepeni”
tika marķēti arī dokumenti, kuru saturs bija pretrunā ar oficiālajiem vērtējumiem vai
ideoloģiskajām dogmām.
Savukārt neklasificētā – brīvi pieejamā – informācija tika nošķirta publicējamā un
nepublicējamā informācijā. Publicēšanai aizliegto tēmu, objektu un informācijas sarakstu
noteica PSRS Galvenās pārvaldes instrukcijas valsts noslēpumu aizsardzībai atklātos
iespieddarbos (PSRS atklātajos 2008; Atklātajos iespieddarbos 1976 u.c.), kas tika regulāri
atjauninātas un bija klasificētas kā slepenas.
Nepublicējama informācija, kas netika klasificēta ar zemāko slepenības līmeni –
“dienesta lietošanai” – bija atklāta, bet to bija aizliegts publicēt. Publicējamai informācijai
bija vairāki izplatīšanas līmeņi. Cenzūras aizliegumi pakāpeniski, līdz pat 1989. gada
februārim, kad tika sākta pakāpeniska atteikšanās no cenzūras, tika palielināti.
Publicētās tautsaimniecības statistikas vajadzībām tika atlasīti dati vai to
matemātiskie aprēķini (pieauguma procenti), kas bija derīgi propagandas un ideoloģijas
vajadzībām un neatklāja padomju militārā vai ekonomiskā potenciāla vājās puses.
Padomju laikā publicētajiem statistikas krājumiem bija jāņem vērā visi cenzūras
ierobežojumi, līdz ar to padomju laikā publicētie statistikas krājumi neatsedz nedz
militāra sektora izvietojumu, nedz militāro patēriņu pat apkopotā formā. Militārās
rūpniecības vai militārā sektora patēriņa apjomi nav iegūstami arī no statistiskas
krājumiem, kas bija klasificēti dienesta lietošanai. Statistika “dienesta lietošanai” bija
paredzēta plānošanas un pārvaldes (tostarp militāras pārvaldes) vajadzībām, un to
publicēt bija aizliegts. Salīdzinot līdzīgu datu apjomu klasificētiem (Statistikas biļetens
1986 u.c.) un publicētiem (Latvijas PSR 1987 u.c.) statistikas datiem, var secināt, ka
informācija pamatā sakrīt. Publicētājā statistikā neiekļāva datus, kas nevairoja
optimismu, liecināja par negatīvām tendencēm utt. Šī informācija tika iekļauta tikai
statistikas krājumos, kas bija paredzēti dienesta lietošanai.
Padomju slepenās militārās kartogrāfijas zinātniskā izpēte vairāk ir fokusējusies uz
to, kā Rietumvalstu militārie un stratēģiskie objekti tika dešifrēti un atainoti padomju
topogrāfiskajās kartēs (Kent, Davies 2013; Davies, Kent, 2017 u.c.). Lai gan uz PSRS
civilajiem mērķiem lietotajām PSRS Ģenerālštāba topogrāfiskajām kartēm bija uzraksts
“slepeni”, tajās nebija informācijas, kas būtu klasificēta kā valsts noslēpums. PSRS
Ģenerālštāba topogrāfiskajās kartēs parasti nenorādīja un neidentificēja militāros
objektus, pretgaisa aizsardzības sistēmas ēkas un būves, militāros lidlaukus un pat civilo
lidlauku konfigurāciju. Šādas informācijas izpaušana ārvalsts pārstāvim PSRS
Kriminālkodeksā tika klasificēta kā smagākais iespējamais noziegums – Dzimtenes
nodevība. PSRS Kriminālkodeksa 59. pants Dzimtenes nodevība par valsts vissvarīgāko
militāro noslēpumu definēja pat “vispārinātus datus par lidlauku tīklu, par to kvalitātes
stāvokli un lidlauku uzņemšanas spējām” (Vītols 1965).
2015. gada 22. decembrī ASV Nacionālās drošības arhīvs (National Security
Archive) publiskoja 1959. gadā sagatavoto ASV kodolmērķu sarakstu (SAC Atomic
1959), kurā ir norādīti svarīgākie militārie mērķi un to ģeogrāfiskās koordinātes.
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Gatavojoties iespējamai militārai konfrontācijai ar PSRS, militārie mērķi tika sagrupēti
to svarīguma secībā. Vissvarīgākais mērķis Latvijas teritorijā ir apzīmēts ar „Rīga
rietumi” (56 grādi 55 minūtes ziemeļu platums un 23 grādi un 59 minūtes austrumu
garums), kura koordinātes aptuveni sakrīt ar pašreizējās lidostas Rīga novietojumu, un
tam iznīcināšanas secībā bija 149. kārtas numurs. Spilves lidlaukam bija 191. kārtas
numurs utt. ASV publiskotajā PSRS teritorijā esošo militārās aviācijas mērķu sarakstā
ir norādīti 16 mērķi (norādot ģeogrāfiskās koordinātes līdz pat minūtei), kas tika
identificēti kā militāras vai dubultās nozīmes lidlauki. No tiem PSRS Ģenerālštāba
topogrāfiskajās kartēs vispār nebija norādīti nedz Spilves, nedz Rumbulas, nedz
Jēkabpils, kā arī Vaiņodes, Ventspils un pārējie lidlauki. Četrpadsmit no sešpadsmit
1959. gadā iespējamiem lidlaukiem vai aviācijas bāzēm Latvijas teritorijā varēja
identificēt, izmantojot 90. gadu sākumā izdoto Latvijas topogrāfisko karti mērogā
1:10 000 (Topokarte, bez datējuma) un Latvijas 1. posma ortofoto kartes (VZD Latvijas
bez datējuma). Vienīgais lidlauks, kuru no 20. gadsimta septiņdesmito gadu vidus sāka
attēlot PSRS Ģenerālštāba topogrāfiskajās kartēs mērogā 1:50 000, bija lidosta Rīga
(Bijušās PSRS 42 bez datējuma). No 2017. gada sākuma ir brīvi pieejami vairāki miljoni
ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) agrāk slepeno dokumentu, kuros ar
izlūkošanas pavadoņu uzņemto fotoattēlu palīdzību bija identificējami militārie un
militāras nozīmes industriālie objekti PSRS teritorijā.
PSRS laikā publicētās kartes nevar tikt izmantotas kā avots korektai
tautsaimniecības un militārā sektora ģeogrāfijas izpētei, jo slepenās instrukcijas par
atklātajos iespieddarbos, radio un televīzijas raidījumos publicēšanai aizliegtajiem
datiem 1970. gada redakcijas 67. paragrāfa 2.d. un 1976. gada redakcijas 70. paragrāfa
2.d. aizliedza publicēt PSRS teritorijas kartes jebkurā mērogā, ja tajās bija atzīmēti
“aizsardzības rūpniecības uzņēmumi, militārie un citi slēgtie objekti” (PSRS atklātajos
2008; Atklātajos iespieddarbos 1976). Visām pēc 1964. gada atklātajos iespieddarbos
publicētajām kartēm precizitāte nedrīkstēja pārsniegt PSRS oficiālās 1:2 500 000
mēroga kartes precizitāti (PSRS atklātajos 2006; Atklātajos iespieddarbos 1976). No
1976. gada bija aizliegts ar atsauci vai jebkādā citā veidā norādīt, ka visās publicētajās
kartēs tiek izmantota PSRS oficiālā 1:2 500 000 mēroga kartes pamatne (Atklātajos
iespieddarbos 1976). Pilsētu (un ciematu) plānos bija aizliegts parādīt militāros un
rūpniecības objektus, noliktavas un tamlīdzīgas celtnes, koordinātes un ģeogrāfiskos
tīklus. Pilsētu un ciemu plānojumu bija atļauts parādīt tikai shematiski (Atklātajos
iespieddarbos 1976).
Pēc tam, kad plaši sāka lietot no kosmosa veiktos fotouzņēmumus, PSRS
lielākoties pārtrauca praksi nenorādīt uz topogrāfiskajām kartēm ēku grupas. Tās, kas
bija dabā, bet nebija attēlotas topogrāfiskajās kartēs, varētu radīt pretiniekā interesi
noskaidrot, vai tie ir kādi īpaši slepeni militāri objekti. Aptuveni no 20.gs. 60. gadu
beigām PSRS topogrāfiskajās kartēs dažkārt tika attēlotas no satelītu uzņēmumiem
vizuāli identificējamas militāras nozīmes ēkas, par kurām tika sniegta maldīga
informācija, uzdodot tās par civilas nozīmes ēkām. Piemēram, Dobeles tuvumā izvietotā
24. tanku divīzijas bāze (mūsdienās Gardene), kas tika uzcelta 20.gs. 60. gadu sākumā,
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PSRS topogrāfiskajā kartē mērogā 1:50 000 (karte tiek klasificēta kā slepena), kas tika
izdota 1975.–1977.g., Dobele 2 ēku kontūras tika apzīmētas kā meža izstrādātāju
ciemata (ļeshoz) ēkas (Bijušās PSRS bez datējuma).
Iespējama kara gadījumam PSRS militārās kartes tika glabātas divdesmit piecās
militāro karšu krātuvēs (Davies 2005b). Slepenās kartes, kas glabājās Baltkrievijas,
Krievijas un Ukrainas teritorijā, nonāca Krievijas kontrolē (Davies 2005b), savukārt
Latvijas krātuvē glabājās aptuveni 6000 tonnu slepeno militāro karšu, kuras 1992.g. tika
pavēlēts iznīcināt. No iznīcināšanai nolemtā apjoma vairākas tonnas slepeno
kartogrāfisko materiālu nonāca privātā apritē (Davies 2005b). Visticamāk, ka līdz
1992. gadam PSRS militāro karšu krātuvēs tika veikta slepeno materiālu nošķiršana,
pārvietojot uz Krieviju vai pilnībā iznīcinot Krievijas pilsētu detalizētos topogrāfiskos
plānus mērogā 1:10 000 un 1:25 000, jo 2005. gadā nevienā Lielbritānijas karšu
kolekcijā nebija PSRS topogrāfisko karšu, kurās būtu attēlota kaut viena Krievijas
pilsēta šādā detalizētā mērogā (Watt 2005).
Secinājumi
Ņemot vērā cenzūras ierobežojumus, padomju laika atklātajos iespieddarbos
publicētajos materiālos nav nozīmīgas informācijas, kas būtu izmantojama, lai novērtētu
PSRS militārās sfēras mērogu un militārā sektora ietekmi uz ekonomikas attīstību.
Ņemot vērā militāro objektu attēlošanas ierobežojumus, padomju laika PSRS
Ģenerālštāba topogrāfiskās kartes neatklāj informāciju par PSRS militāro objektu
izvietojumu.
Viens no nozīmīgākajiem avotiem PSRS militārās infrastruktūras un divējādās
nozīmes objektu identifikācijai ir PSRS armijas objektu pārņemšanas dokumentācija,
uzreiz pēc Latvijas neatkarības atgūšanas veiktie ortofoto attēli un izdotā Latvijas
topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000.
Arvien lielāku nozīmi PSRS militārās infrastruktūras un divējādās nozīmes
objektu identifikācijā un to nozīmes maiņā (Aukstā kara laikā) iegūst ASV atslepenotā
informācija par svarīgākajiem PSRS militārās nozīmes objektiem Latvijā.
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Summary
Questions about the Soviet military heritage objects, their military significance, their inclusion and
their use in contemporary context are widely discussed in the scientific literature, however, the declassified
sources available in Latvia do not cover the specialization of different military objects during the Cold War.
Various sources of information about the military infrastructure of the USSR during the Cold War information published in open publications, published and classified statistics, USSR military (General
Staff) topographic maps, US intelligence declassified sources etc. are evaluated.
The paper concludes that in the light of restrictions on censorship, materials published in Sovietera printed materials do not contain important information that could be used to assess the scale of the
military sphere of the USSR and the impact of the military sector on economic development. Soviet-era
USSR General Staff topographic maps do not fully cover information on the location of Soviet military
installations. Significant sources for USSR military infrastructure research are US intelligence
information, orthophoto images of Latvia and a topographic map of Latvia in the scale of 1:10 000.

“KOMFORTABLAIS KOMUNISMS”: RĪGAS DZĪVOJAMĀS
TELPAS ATVEIDS PADOMJU PERIODA MĀKSLAS FILMĀS
Jānis Matvejs

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts:
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Anotācija. Raksta mērķis ir izzināt Rīgas dzīvojamo telpu diskursu padomju perioda kinematogrāfijā, kā
arī novērtēt galvenās pārmaiņas dzīvojamajā apbūvē. Atsevišķas, ar nodomu izvēlētas, kinematogrāfiskās
metodes tiek lietotas padomju mākslas filmās, dzīvojamo platību atklājot kā politiski pārvaldītu telpu ar
skaidri raksturotām telpiskām funkcijām un iedzīvotāju kategorijām, kurām šo telpu ir atļauts apdzīvot.
Pētījumā veiktā filmu analīze tiek salīdzināta ar pilsētvides un dzīvojamās telpas pārmaiņām laika periodā
no 1945. līdz 1990. gadam. Pētījumā novērtētās 82 mākslas filmas atklāj to, ka Rīgas dzīvojamā telpa ir
nozīmīga padomju kino sastāvdaļa, būtiski ietekmējot padomju pilsētvides uztveri.
Atslēgas vārdi: interjers, mikrorajoni, padomju periods, kino, Rīga, reprezentācija.

Ievads
Par vizuālo reprezentāciju tiek uzskatīts attēls, kurā ir ietverts ierobežots
vēstījuma kopums (Hall 2009), savukārt filmas nav nejaušs attēlu atveids, bet gan
pilsētvidē pastāvošo sociālo procesu raksturojums (Creswell, Dixon (ed.) 2002).
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Kultūras ģeogrāfija tiecas pilsētas attēlus un tajā notiekošos procesus raksturot kā daļu
no kultūras ainavas. Pilsētvides reprezentācija filmās ir viena no nozīmīgākajām
pieejamajām kultūras ģeogrāfijā, sniedzot pētniekiem iespēju skaidrot pilsētu ar
paņēmieniem, kādus nepiedāvā tradicionālās dabas un sociālās zinātnes (Lukinbeal,
Zimmermann (ed.) 2008; Rose 1996; Rose (ed.) 2007; Sanders 2007; Sidaway 2002).
Dzīvojamā telpa ir nozīmīga un nemitīgi mainīga pilsētvides sastāvdaļa, kas
ģeogrāfiem telpas raksturojumam liek meklēt arvien jaunas pētniecības metodes.
Kinematogrāfija ir specifiska dzīvojamās telpas reprezentācijas forma. Neatkarīgi no
žanra, vēstījuma un izmantotajiem tehniskajiem paņēmieniem, filma vienmēr raksturo
noteiktu laika periodu (Hay 1997), kā arī atveido pilsētvidi un tajā esošos procesus.
Kino pētniece Eva Mazierska (Ewa Mazierska) norāda, ka sociālisma filmu izpēte
sniedz iespēju atrast pretrunas oficiālajā padomju vēsturē un tās kinematogrāfiskajā
reprezentācijā (Mazierska 2014). Pētījuma mērķis ir raksturot Rīgas dzīvojamās telpas
atveidu vienā no pretrunīgākajiem periodiem Latvijas vēsturē – padomju periodā. Lai gan
vairāki autori savos pētījumos uzmanību ir veltījuši Rīgas pilsētvides attīstībai, līdz šim
nav veikts neviens pētījums, kurā tiktu raksturota Rīgas dzīvojamās telpas atveide
padomju perioda mākslas filmās.
Pētījuma starpdisciplinārais raksturojums
Saikne starp kino un pilsētu ir pastāvējusi vienmēr, pilnveidojot indivīda telpisko
uztveri. Tomēr tikai 20. gadsimta 90. gados tika sākti pirmie pētījumi, kas vērsa
uzmanību uz kino un pilsētas savstarpējās ietekmes raksturojumu (Prokhorov 2001).
Kultūras ģeogrāfi ir veidojuši teorētisko raksturojumu savstarpējai saiknei starp strauji
attīstošos pilsētvidi un mūsdienu kino (Kraftl, Horton 2009). Savos pētījumos ģeogrāfi
bieži atsaucas uz franču sociologa Žana Bodrijāra (Jean Baudrillard) pilsētas telpas
jēdzienu – “screenspace”, kur robeža starp patieso un atveidoto telpu kļūst nenosakāma
(Smith 2015).
Pēdējā laikā interese par padomju dzīvojamās telpas attīstību ir palielinājusies,
atklājot saikni starp politisko varu, ekonomisko raksturu un inovativitāti dzīvojamās
telpas izveidē. Šis periods ietver arī citu, Latvijas sabiedrībā nepieredzētu, pilsētvides
fenomenu – strauju dzīvojamo teritoriju jeb mikrorajonu attīstību. Iepriekš veiktie
padomju telpas un kino pētījumi apskata atsevišķas filmas, atklājot tajās esošos
pilsētvides elementus, sociālo raksturojumu un politisko ietekmi pilsētas izveidē. Filmu
raksturojumam lielākoties ir izmantota satura analīze, atklājot vairākus starpnozaru
aspektus: filmas subjektu kā telpas izzinātāju (Novikova 2008), padomju pilsētvidi kā
psiholoģiski pārveidotu telpu (Näripea 2003); nacionālās identitātes meklējumu
(Näripea 2012); vispārēju dzīvojamās telpas aprakstu (Mazierska 2008). Tomēr neviens
no iepriekš veiktajiem pētījumiem nesniedz aprakstošu liecību tam, kā vizuāli ir
atveidota dzīvojamā telpa padomju kinematogrāfijā.
Pētījuma metodes
Pētījumā tika izmantotas šādas metodes:
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1. Literatūras apskats – sociālisma pilsētvides un dzīvojamās telpas izveides
raksturojums. Papildus uzmanība tika vērsta uz ģeogrāfijas nozarē
izmantotajiem kinematogrāfiskajiem pētījumiem.
2. Padomju mākslas filmu satura analīze, izmantojot A. R. Hazana (Hazan et al.
1994) analītisko pētījuma metodi, katru padomju perioda mākslas filmu
sadalot piecu minūšu intervālos un dzīvojamās telpas atveidi katrā no šiem
intervāliem fiksējot iepriekš izveidotā datu bāzē.
3. Padomju filmu periodizācija, izmantojot M. Gentiles un O. Sjēberga
dzīvojamo rajonu būvniecības piecu pakāpju modeli (Gentile, Sjöberg 2010).
4. Iegūto datu apstrāde un konceptuālo iezīmju interpretācija.
Padomju dzīvojamās telpas izveide
Padomju mājokļu būvniecība sākās 20. gadsimta 50. gados ar pilsētas centrālajā daļā
nelielās grupās izvietotiem dzīvokļu blokiem (Gentile, Sjöberg 2010). Lai gan sākotnēji
iedzīvotāji bija spiesti uzturēties pārpildītos dzīvokļos, 1956. gadā Padomju Savienības
Komunistiskās partijas 20. kongress Maskavā par vienu no galvenajiem mērķiem izvirzīja
dzīvojamās telpas pieejamības nodrošināšanu ikvienam Padomju Savienības iedzīvotājam
(Bunkše 1997; French (ed.) 1995; Grava 1993), Staļina laika augstceltnes un mājokļu
kvartālus nomainot pret pieticīgām dzīvojamām ēkām pilsētas nomalē (French (ed.) 1995;
Gentile, Sjöberg 2006; Gentile, Sjöberg 2010; Ruoppila 2004).
Jauno dzīvokļu konstrukcija tika izgatavota ātri, tomēr būvniecības straujais
process ievērojami pasliktināja dzīvojamos apstākļus līdz pat padomju perioda beigām
(Grava 1993). Sākotnēji dzīvokļi tika ierīkoti savstarpēji paralēli vai perpendikulāri
izvietotās piecstāvu ēkās (French 1995; Reid 2006), bet 20. gadsimta 60. gadu vidū šīs
ēkas tika nomainītas pret deviņu vai divpadsmit stāvu dzīvokļiem, tādējādi ietaupot
būvniecības izdevumus (Alexandrova et. al. 2004). Šajā posmā tika veicināta arī sociālā
un etniskā segregācija, gados vecākiem un vietējiem iedzīvotājus saglabājot dzīves vietu
pilsētas centrālajā daļā, turpretim jaunāko paaudzi un iebraucējus izmitinot mikrorajonu
dzīvokļos pilsētas nomalē (Hall 2009; Ruoppila 2004). Padomju dzīvokļu izbūve bija
iespēja pārveidot sabiedrību, īpaši uzsverot sabiedrības un partijas vienotību, kā arī
nepieciešamību pēc sociālās hierarhijas (Gerasimova 2002; Grava 1993; Reid, 2006).
Lai nodrošinātu sociotelpisko homogenitāti, katrs dzīvojamais rajons tika aprīkots ar
līdzīgu servisu sistēmu, kas bija pieejama visiem apkaimes iedzīvotājiem.
Dzīvojamās telpas iezīmes padomju perioda kinematogrāfijā
Dzīvojamās telpas atveidei padomju kino ir sarežģīts raksturs, jo lielai daļai
mākslas filmu sižets ir balstīts literāros darbos (Mazierska 2014). Padomju perioda kino
dzīvojamā telpa lielākoties tiek atveidota pasīva un nošķirta no galvenā varoņa, savukārt
pilsētas telpa tiek atklāta perfekta un pilnīga, nepieļaujot pilsētas patvaļīgu attēlojumu
(Prokhorov 2001). Padomju kino izvairās no nepilnīgas telpas atveides: nekārtīgiem
iekšpagalmiem, netīrām ielām, marginālām kopienām vai pretrunīgiem pilsētvides
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objektiem, turpretim pilsēta tiek attēlota no augšas vai attāluma, veidojot idealizētu
padomju telpas uztveri (Näripea 2003; Näripea 2004).
Laika periodā no 1945. gada līdz 50. gadu beigām dzīvojamā telpa tiek atveidota
kā utopiska un monotona, turpinot Staļina laikam raksturīgo milzīgo ēku atveidu
(Kaganovsky 2013). 20. gadsimta 60. gados pilsētas atveide filmās ir antimonumentāla
un spontāna, galvenajam varonim pilsētu pieredzot kustībā caur to (Prokhorov 2001).
20. gadsimta 60. gadu beigās un 70. gados padomju kino dzīvojamo telpu atveido
harmonisku (Kaganovsky 2013). Šī perioda filmas vēsta par indivīda ierobežotajām
iespējām pārvaldīt dzīvojamo telpu un nepieciešamību pieņemt esošos apstākļus
jaunajos mikrorajonos (Näripea 2012), savukārt galvenie varoņi glorificē dzīvojamo
rajonu, skolu un slimnīcu straujo būvniecības procesu (Mazierska 2008). Filmās, kas
uzņemtas 70. gados, padomju pilsēta atveidota mierīga, iedzīvotājiem visvairāk laika
veltot savu darba pienākumu veikšanai (Novikova 2015), turpretim dzīvoklis ir kļuvis
par sociālo epicentru, kur varonis jūtas gan pasargāts, gan izjūt nicinājumu pret
pastāvošajiem dzīvojamiem apstākļiem (Mazierska 2008).
Sākot ar 80. gadiem, padomju kino pilsētu atveido distopisku, reprezentējot
pārapdzīvotos mikrorajonus, satraukumu par nacionālās identitātes zaudējumu un
bezmērķīgu kustību cauri pilsētai (Novikova 2008). Šajā periodā filmas pamazām
pārtrauc monotonas arhitektūras atveidi, kinematogrāfisko uzmanību vēršot uz aizliegtu
pilsētas formu reprezentāciju: koka arhitektūru, nekārtīgām apkaimēm un neizmantotām
telpas vienībām (Näripea 2003; Novikova 2015).
No kara nopostītas telpas līdz mikrorajonam: pētījuma rezultāti
Pētījums ietver 82 filmu analīzi. Rīgā uzņemto filmu saraksts pētījuma veikšanai
tika iegūts, izmantojot Nacionālā Kino centra datu bāzi. Apkopoto filmu klasifikācijas
pamatā ir M. Gentiles un O. Sjēberga pētījums par Daugavpils dzīvojamās apkaimes
būvniecības piecu pakāpju attīstības modeli. Padomju kinematogrāfiskā materiāla
novērtējumam tika izmantota A. R. Hazana, et al. filmu pētījuma metode, katru filmu
sadalot piecu minūšu intervālos.
Lai gan pirmajā periodā (1945–1957) daļa no resursiem tika novirzīta sociālisma
arhitektūras, it īpaši militārās un aizsardzības vienību, izveidei, dzīvojamā telpa mākslas
filmās lielākoties atveidota kā daļa no lauku, nevis pilsētas ainavas. Tikai divās šī perioda
mākslas filmās (Cēloņi un sekas, V. Krūmiņš 1956; Kā gulbji balti padebeši iet,
P. Armands 1957) tiek atveidots dzīvoklis Rīgā. Lauku dzīvojamā telpa ir kara nopostīta,
ar minimālu telpisko iekārtojumu, kā arī tajā uzturas tikai vecākā paaudze. Pretstats lauku
ainavai mākslas filmās ir dzīvojamā telpa Rīgas centrā, atveidojot starpkaru posma
labklājību un inteliģences ikdienu. Atšķirībā no dzīvojamās telpas laukos, kurā iedzīvotāji
samierinās ar jaunajiem politiskajiem apstākļiem (Dēli, A. Ivanovs 1946), Vecrīgas
dzīvoklis ir kļuvis par sociālās nevienlīdzības telpu, piemēram, atšķirīgs telpas atveids
dažādu profesiju pārstāvjiem, savukārt citas Rīgas daļas tiek atveidotas marginālas –
greznas Vecrīgas fasādes kinematogrāfiskās ainas tiek nomainītas ar piepilsētas
strādnieku apkaimi (Kā gulbji balti padebeši iet, P. Armands 1957).
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Otrais periods (1958–1964) raksturojams ar industrijas attīstību, veicinot
dzīvojamās telpas nodrošināšanu, kā arī sekmējot urbanizācijas procesu. Šajā periodā
tika analizētas 7 mākslas filmas, kurās atveidotas mikrorajonu, Vecrīgas un Rīgas centra
dzīvojamās telpas. Dzīvojamā telpa Rīgas centrā un Vecrīgā tiek atklāta divējāda:
filmās, kurās atveidots starpkaru periods, dzīvoklis ir plašs, ar grezniem telpiskiem
elementiem, to saistot ar tā laika inteliģenci (Latviešu strēlnieka stāsts, P. Armands
1958), turpretim filmās, kurās tiek atveidots padomju periods, dzīvojamā telpa ir šaura,
vāji apgaismota un aprīkota tikai ar nepieciešamākajiem mājsaimniecības
priekšmetiem. Divās šī perioda mākslas filmās (Šķēps un roze, L. Leimanis 1959; Kārkli
pelēki zied, G. Piesis 1961) pirmo reizi tiek atveidotas padomju laika jaunceltnes. Filmās
padomju dzīvojamie rajoni ir kvalitatīvi atšķirīgi, ar plašākām istabām un jaunākajām
elektroniskajām ierīcēm, reprezentējot gados jaunus un progresīvus padomju ideoloģijai
pakļautus iedzīvotājus. Par to liecina arī filmas “Šķēps un roze” galvenās varones
Daigas izteikums, iekārtojoties dzīvoklī “Āgenskalna priežu” apkaimē: “Mums jādzīvo
tik labi, kā neviens pasaulē vēl nav dzīvojis,” tādējādi uzsverot jaunā laikposma
telpiskās izmaiņas.
Trešajā periodā (1965–1971) turpinājās primāro uzņēmumu attīstība, lai mazinātu
patēriņa preču un servisa deficītu. Šie apstākļi veicināja jaunu dzīvojamo rajonu izveidi.
Dzīvojamā telpa tika apskatīta 15 mākslas filmās. Šī perioda filmās dzīvojamās telpas
atveidei tiek izmantotas vairākas mākslinieciskās filmēšanas metodes, piemēram,
epizodes kadrēšana filmā caur spoguli, tādējādi paplašinot padomju mikrorajonu
dzīvojamo telpu. Divās mākslas filmās tika identificēta dzīvojamā telpa jaunceltnēs (Četri
balti krekli, R. Kalniņš 1967; Meldru mežs, E. Lācis 1971), tomēr informācijas trūkuma
dēļ par filmēšanas vietu un dzīvojamās telpas fragmentāro atveidu filmā, precīzu
mikrorajonu atrašanās vietu nebija iespējams noteikt. Mikrorajoni šī perioda mākslas
filmās ir neatņemama pilsētas daļa, savukārt iekšpagalms un ieeja daudzstāvu dzīvokļu
ēkā ir kļuvusi par sociālā konflikta telpu. Padomju periodā būvētā dzīvoklī tiek iesākta
jauna sociokulturāla pieredze – sālsmaizes tradīcija, kas tiek atveidota arī vēlāko periodu
mākslas filmās, kad jauno dzīvesvietu apciemo mājokļa iemītnieku draugi un paziņas.
Šī perioda mākslas filmās ievērojami ir mazinājusies Vecrīgas dzīvojamās telpas
atveide, to saistot ar nabadzīgākiem iedzīvotājiem vai mazāk ietekmīgiem un ar
radošumu saistītiem amatiem, piemēram, māksliniekiem. Vecrīgas telpa filmās ir
atveidota šaura, tumša un ar minimālu telpisko iekārtojumu (Divi, M. Bogins 1965). Arī
dzīvoklis Rīgas centrālajā daļā no greznas inteliģences telpas iepriekšējā periodā, šī
laika mākslas filmās tiek atveidots kā koplietošanas dzīvoklis, iedzīvotājiem dalot
gaiteņa sistēmu un virtuvi. Sociālo parādību pētniece Katarīna Gerasimova (Katerina
Gerasimova) koplietošanas dzīvokļus Padomju Savienībā salīdzina ar telpiskās
struktūras institucionalizēšanas procesu, īstenojot horizontālu telpas pārvaldīšanas
sistēmu (Gerasimova 2002). Kā tiek norādīts filmā “24–25 neatgriežas” (A. Brenčs,
1968), kaimiņi koplietošanas dzīvoklī nezina, kas norisinās apkārt, tomēr tie vienmēr
visu dzird, tādējādi atveidojot nozīmīgu padomju perioda dzīvojamās telpas iezīmi –
privātās un publiskās telpas robežu saplūšanu.
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Ceturto periodu (1972–1985) raksturo gan preču un dzīvojamās telpas trūkuma
novēršana, gan arī neapmierinātības par dzīves kvalitāti palielināšanās. Šajā periodā tika
analizētas 43 mākslas filmas. Mikrorajonu atveide filmās ir palielinājusies, tos attēlojot
kā sociālu un atpūtas vidi ar vairākām telpas vienībām: pagalmu, rotaļu laukumu un
parku (Dāvana pa telefonu, A. Brenčs 1977). Padomju filmās atveidoto mikrorajonu
dzīvojamo telpu ir iespējams salīdzināt ar franču filozofa Mišela Fuko sociālo teoriju
par panoptikumu, kur galvenais filmas varonis ir sargs, tam racionāli, caur logu vai
atrodoties uz balkona, novērojot utopisko ārtelpu (Pēdējā indulgence, A. Neretniece
1985). Šī perioda beigās dzīvojamo telpu iemītnieki mikrorajonos ir atveidoti
neapmierināti, pakļaujot tos vairākām ar ēku saistītām tehniskajām nepilnībām – telpu
šaurībai, ēku vienveidībai un būvniecības materiālu sliktajai kvalitātei (Novēli man
lidojumam nelabvēlīgu laiku, V. Brasla 1980), piemēram, filmas “Laika prognoze
augustam” (J. Ločmele 1983) galvenajam varonim Ilmāram uzsverot: “Atkal nav ūdens!
Kāpēc nav ūdens?”
Šajā periodā ir palielinājusies koplietošanas dzīvojamo telpu atveide Rīgas centrā,
īpaši uzsverot telpas sadales un kaimiņattiecību problemātiku. Arī dzīvojamā telpa
laukos tiek atveidota vairāk, galvenokārt kopā ar Rīgas centra un mikrorajonu epizodēm,
uzsverot nepieciešamību izbēgt no pilsētvides (Trīs dienas pārdomām, R. Kalniņš
1980). Vairākās mākslas filmās lauku dzīvojamās telpas elementi – galds viesistabā, uz
kura atrodas rupjmaizes klaips, kā arī gados vecāki iemītnieki, raksturo ģimenes,
saskaņas un tradīciju telpu, un ir pretstats modernajai, ierobežotajai un sarežģītajai
dzīvojamajai telpai Rīgā. Tikai divas šī perioda mākslas filmas atveido Vecrīgas
dzīvojamo telpu.
Piektajā periodā (1986–1991) sākās pārejas process no centrāli plānotās
ekonomikas uz tirgus ekonomiku. Arī politiskās reformas un nacionālās atmodas kustība
mainīja uztveri par dzīvojamo telpu, lielu uzmanību pievēršot nepieciešamībai pēc dzīves
apstākļu uzlabošanas un ekoloģiskiem risinājumiem. Visas 10 šī perioda mākslas filmas
ietver tēmas, kurās tiek risināta sociāla problemātika. Mākslas filmās vienādā apjomā tiek
atveidota dzīvojamā telpa mikrorajonā, Rīgas centrā un ārpus galvaspilsētas. Pretēji
iepriekšējiem periodiem, sākot ar 20. gadsimta 80. gadu beigām dzīvojamās telpas atveide
filmās ir mazinājusies, lielākoties rādot virtuvi kā no ideoloģijas brīvu sarunu telpu, bet
sievieti kā kārtības nodrošinātāju dzīvoklī (Dubultnieks, R. Pīks 1986; Svītas cilvēks,
A. Rozenbergs 1987). Virtuve, kuru pārvalda sieviete, vēstī par padomju sabiedrības
attīstību modernas un racionālas pārvaldes struktūras virzienā (Reid 2005). Šajā periodā
režisori tiecas atveidot padomju vizuālajā reprezentācijā aizliegtās pilsētas daļas:
privātmāju rajonus, nepabeigtus dzīvokļus un novārtā atstātas apkaimes (Par mīlestību
pašreiz nerunāsim, V. Brasla 1988).
Secinājumi
Šis pētījums izskaidro paņēmienu kopumu, kādā dzīvojamā telpa tika atveidota
padomju perioda kino. No 20. gadsimta 40. gadu vidus līdz 50. gadu beigām filmās
atveidotas lauku un Rīgas centra dzīvojamās telpas, atklājot kara radītās sekas un
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veidojot atsauci uz starpkaru perioda greznajām iekštelpām. 20. gadsimta 60. gadu kino
tiek atainots jauns telpisks fenomens – dzīvojamā telpa mikrorajonu jaunceltnēs, to
idealizējot un attiecinot uz progresīviem padomju iedzīvotājiem. Šajā periodā
ievērojami mazinās Vecrīgas dzīvojamās telpas atveide, to saistot ar nabadzīgākajiem
iedzīvotājiem, telpas attēlojot tumšas, šauras un nekoptas, turpretim iepriekš greznie
Rīgas centra īres nami ir kļuvuši par koplietošanas dzīvokļiem, kuri tiek sovjetizēti,
zaudējot privātās un publiskās telpas robežu un kļūstot par “publiska privātuma” telpu.
20. gadsimta 70. un 80. gadu filmās dzīvokļi mikrorajonos ir telpa, kurā
paslēpties no utopiskās padomju ikdienas, kā arī telpa, kurā tiek veicināta ideja par
pretošanos pastāvošajai kārtībai. Šī perioda filmās padomju iedzīvotājs ir pārņemts ar
mājokļa labiekārtošanas un mājīguma nodrošināšanas ieceri. 20. gadsimta 80. gadu
beigās Rīgas un lauku dzīvojamās telpas atveide kļūst dihotoma: Rīgas vide ir moderna
un pakļauta politiskai pārvaldei, reprezentējot komunisma nākotni, turpretim lauku
dzīvojamā telpa ir veids, kā izbēgt no pilsētas vienveidības.
Pētījumā tiek atklāts, ka mikrorajoni bieži ir attēloti padomju mākslas filmās, kļūstot
par nozīmīgu pilsētvides daļu, tomēr dzīvojamā telpa mikrorajonos nav kinematogrāfiska,
un tās atveide ir ierobežota, izvairoties no nepilnību attēlošanas, tā vietā atveidojot
plašākas un greznākas telpas laukos un Rīgas centra īres namos. Lai gan padomju kino
nav īstenojis tā galveno mērķi – mainīt uztveri par padomju dzīvojamo telpu, atveidojot
to nevainojamu un bez jebkādiem trūkumiem, ir iespējams apgalvot, ka padomju kino ir
nozīmīga pilsētvides tehnoloģisko sasniegumu, kā arī padomju sabiedrības raksturojuma
un gaidu pēc pārmaiņām pastāvošajā politiskajā iekārtā liecība kinematogrāfijā.
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Summary
The aim of this article is to interpret the discourse of residential spaces of Riga through the films
of the Soviet period and to examine essential changes in residential structure. Specific image of cinematic
formal techniques is used in relation to the urban and residential structures. The results of movie review
are compared with changes in the residential development between 1945–1990. 82 movies display that
residential spaces are frequently portrayed in the Soviet cinema and they forma an integral part of the
Soviet urban perception.
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MIGRĀCIJAS IZPĒTES PIEREDZE PADOMJU LATVIJĀ
Pārsla Eglīte

Anotācija. Raksts sniedz atskatu uz migrācijas īpatnībām un tās izpētes iespējām padomju varas gados, kad
Latvija piedzīvoja masveida imigrāciju galvenokārt no Krievijas un Baltkrievijas tuvējiem apgabaliem. Tā
izraisīja iedzīvotāju vecumsastāva izkropļojumus gan izcelsmes, gan jaunajās mītnes vietās, kas sekmēja
vienās drīzāku, otrās vēlāk sekojošu pārlieku novecošanos. Lai noklusētu notiekošās kolonizācijas sekas,
datu pieejamība par to tika ierobežota, bet sagatavotās publikācijas politiski cenzētas.
Atslēgas vārdi: imigrācija, migrantu vecumsastāvs, migrācijas demogrāfiskās sekas, politiskā cenzūra.

Apzīmētājs padomju attiecas gan uz politisko iekārtu laikposmā no 2. pasaules
kara beigām līdz valsts neatkarības atjaunošanai, gan pētāmās parādības norises
īpatnībām un sekām šais apstākļos, gan tās pētniecības iespējām un šī darba secinājumu
uztveri varas pārstāvju vidū.
Pirmajā padomju varas gadā Latvijā – 1940./1941. – skaitliski būtiska migrācija
vēl nenotika, ja neņem vērā kādu politisku darboņu un armijas daļu ierašanos, par kuru
daudzumu ziņu nav. Savukārt 14 tūkstošu vietējo iedzīvotāju izsūtīšana uz attālākiem
PSRS austrumu apvidiem nav īsti uzskatāma par migrāciju, jo pēdējā tiek saprasta kā
dzīvesvietas maiņa pēc indivīda paša lēmuma, kaut arī dažādu draudu, ekonomisko vai
citu ārējo apstākļu ietekmē (Multilingual ...1982, 92).
Tūlīt pēc karadarbības izbeigšanās Latvijas teritorijā sākās gan demobilizēto
padomju armijas karavīru un īpaši virsnieku izmitināšana Rīgā un citās pilsētās, gan
civiliedzīvotāju masveida ierašanās no karadarbībā un vācu okupācijas darbībā vairāk
izpostītiem kaimiņrepubliku apvidiem. Tie apmetās paši un tika izmitināti ne vien uz
rietumiem no padomju varas aizbēgušo Latvijas iedzīvotāju atstātajos mājokļos, bet arī
palikušo dzīvokļos, izvietojot tajos, it kā pārāk lielā platībā, nelūgtos kaimiņus. Cilvēki
to redzēja un bija spiesti pieciest (Okupācijas ... 1999, 349-376). Darba vietās un
pakalpojumu iestādēs arvien biežāk saziņa notika vienīgi krievu valodā.
Pret notiekošo rusifikāciju un nesamērīgo mašīnbūves attīstību, lai gan tai
nepieciešamo resursu Latvijā nebija, iestājās daļa vadošos amatos nokļuvušo latviešu,
piemēram, E. Berklavs, un arī pētnieki. Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta
direktora P. Dzērves 1959. gadā sagatavotajā izpētes programmā “Latvijas PSR tautas
saimniecības attīstības perspektīvas” bija uzsvērta darbaspēka bilances saspringtība.
Atzīts, ka “turpmākā tādu nozaru un ražotņu attīstīšana, kas balstās uz tādu izejvielu
izmantošanu, kas pievestas no tālienes, kurām nav pastāvošu ražošanas jaudu un vietējo
darba resursu, no ekonomiskā viedokļa nav uzskatāma par mērķtiecīgu (Latvija
padomju… 2001, 237 – 238). Šīs nostādnes pārbaudei īpaši izveidota komisija ar
Vissavienības iestāžu pārstāvjiem tās sastāvā atzina programmu par aplamu un tās
īstenošanu par spējīgu nodarīt lielu kaitējumu PSRS tautsaimniecības attīstībai kopumā.
P. Dzērve tika atbrīvots no amata, tāpat viņa domubiedrs, toreizējais Ministru Padomes
priekšsēdētāja vietnieks E. Berklavs un daži citi tā dēvētie nacionālekonomisti. Taču
republikas kolonizācija turpinājās.

91

ĢEOGRĀFIJA KOPĪGAI NĀKOTNEI LATVIJAS SIMTGADĒ

1961. gada vasarā tiku pieņemta darbā minētajā institūtā. Līdz tam tā sastāvā
pastāvējušais un manis iecerētais Ekonomiskās ģeogrāfijas sektors bija tikko pārcelts uz
universitāti, tāpēc nonācu Darba resursu sektorā. Viens no darba uzdevumiem bija darba
resursu pirmsplāna prognožu izstrāde republikas kārtējam piecgades plānam.
Kā zināms, katra bilance sastāv no divām daļām: pirmā – paredzamo resursu no
dažādiem avotiem pieauguma iespēju aprēķins, otra – šo resursu izlietojuma veidi.
Darba resursu bilances pirmajā daļā – darbaspējīgo iedzīvotāju skaits bāzes gadā un
plāna periodā no dabiskā pieauguma (darbspējas vecumu sasniegušo skaita no agrāk
dzimušām paaudzēm un prognozes periodā mirušo vai pensionējušos skaita starpības)
un tolaik par mehānisko dēvētā pieauguma – migrācijas, speckontingenta (armijā
dienējošo un ieslodzīto skaita) un teritoriālajām pārmaiņām (pagastu, apriņķu robežu
maiņu, pilsētu tiesību piešķiršanu u.tml.). Bilances pirmās daļas izstrādēs mehāniskā
pieauguma vietā rēķinājāmies tikai ar varbūtējām migrācijas pieauguma pārmaiņām, jo
dienējošo un ieslodzīto skaits bija slepens. Otrajā bilances daļā paredzamo darbaspējīgo
un darba gaitas varbūtēji turpinošo pensionāru skaitu dalīja atbilstoši nodarbinātības
veidiem – mācībām, darbu tautsaimniecības dažādās nozarēs vai mājsaimniecībā.
Toreiz pastāvējušajā Valsts plāna komisijas Darba resursu nodaļā rīkojās citādi.
Vispirms vāca visu ministriju paredzētās prasības pēc darbaspēka un tad meklēja
darbaspējīgo papildinājuma iespējas šo prasību kopuma apmierināšanai. Padomju
Latvijā, kur arvien lielāka rūpniecības un transporta uzņēmumu daļa bija Vissavienības
un nevis republikas pakļautībā, darbaspēka pieprasījuma plāni vienmēr pārsniedza tā
paredzamo dabisko pieaugumu. Tādēļ visos piecgades plānos PSRS Valsts plāna
komisijai tika prasīts migrācijas pieaugums Latvijas PSR augošo plānu izpildei (Latvija
padomju ... 2001, 171).
Mūsu darbā grūtības radīja vajadzīgo izejas datu trūkums par iedzīvotāju skaitu,
vecumsastāvu un kustību. Pat pēc Staļina nāves (1953. gadā) un viņa personības kulta
nosodījuma Kompartijas XX kongresā 1956. gadā Latvijas CSP izdotajā datu krājumā
1957. gadā par republikas tautsaimniecību tikai 3 nelielas tabulas 2 lappusēs bija
veltītas iedzīvotāju skaitam 1930. un 1935. gadā vecajās robežās, bet 1940. un 1956. –
jaunajās (bez bijušā Abrenes apriņķa 5 pagastiem), kā arī dabiskajam pieaugumam
atsevišķos gados no 1950. līdz 1955. gadam un sešu lielāko pilsētu iedzīvotāju skaitam
(Latvijas PSR ...1957, 7–8). Arī pirmās pēckara tautskaites datu krājumā (Итоги ...
1962) atrodams tikai visu Latvijas iedzīvotāju – vīriešu un sieviešu, pilsētās un laukos
– skaits 5 gadu vecumgrupās un šo pašu grupu bez vecuma norādes dalījums pēc
dzimtās valodas: latviešu, krievu vai citās. Trūka migrācijas izpētei derīgo datu par
dzimšanas un iepriekšējo dzīvesvietu, kā arī dzīvošanas ilgumu pašreizējā vietā.
Kaut cik noderīgi dati bija atrodami vienīgi atklātai publicēšanai aizliegtajā
krājumā – tikai dienesta lietošanai (Численность ... 1961; Численность ... 1966).
tādiem bija neliela tirāža, visi eksemplāri numurēti un glabājami seifā. Man arī tika
piešķirtas tiesības tādus izmantot, bet publikācijās nedrīkstēja būt pat norādes uz tajos
atrodamo datu avotu, ne tikai kādi skaitļi no tiem. Ar tādiem priekšnosacījumiem, sākot
ar 1971. gadu, t.i., pēc 1970. gada tautskaites, sāka iznākt arī ikgadējo statistisko datu
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krājums par iedzīvotāju dabisko un mehānisko kustību, kur bija atrodamas ļoti noderīgas
ziņas – par iebraukušo migrantu izbraukšanas vietām: savienotajām republikām un pat
apgabaliem ar lielāko pārcēlušos skaitu (Естественное ... 1972). Tikai 1990. gadā
ikgadējais statistikas datu krājums par iedzīvotāju kustību sāka iznākt latviski un bez
publicēšanas ierobežojumiem. Bet tad jau imigrācija no grūstošās PSRS un
vissavienības iestāžu diktāts beidzās.
60. gados visai pieticīgos publicētos datus papildināja Statistikas pārvaldes
uzkrāto pierakstīšanās dzīvesvietā lapiņu papildapstrāde par 1959.–1965. gadu (Эглите
1967, 6, 10-11). Tas deva iespēju raksturot migrācijas atšķirīgo intensitāti pēc
pārcelšanās attāluma un tās izraisīto iedzīvotāju skaita pārdali no attālākiem Latvijas
rajoniem par labu Rīgai un Pierīgai. Tā kā migrē galvenokārt 20–30 gadu veci, tātad
visauglīgākā vecuma cilvēki, dzimstība izbraukšanas vietās mazinājās. Taču jaunajās
apmešanās vietās tā nepalielinājās, jo dzīvokļu celtniecība būtiski atpalika no migrācijas
pieauguma, un dzīves telpas trūkuma dēļ bērnu skaits tika ierobežots ne tikai iebraucēju,
bet arī vietējo ģimenēs. Tas pats notika arī starprepubliku migrācijā. Latvijā visvairāk
cilvēku iebrauca no tuvējiem Krievijas un Baltkrievijas apgabaliem – Pleskavas,
Vitebskas, Kaļiņingradas. Arī tajos saruka jaunāko vecumgrupu īpatsvars un tātad arī
dzimstības līmenis, kā arī iespējas ilgstoši radīt lielu izceļotāju skaitu.
Gribot negribot raisījās secinājums, ka jauno darbavietu izvietojums galvenokārt
Rīgā un tās tuvumā (Jelgavā, Ogrē, Olainē) kavē pārējo pilsētu attīstību un pilnīgāku
attālāko apvidu darbaspēka ataudzi un izmantošanu ne vien Latvijā, bet arī tai tuvējos
izbraukšanas apgabalos. Šo apsvērumu dēļ nebija lietderīga jaunu darbavietu veidošana
rūpniecības uzņēmumos, kas izmanto no citām republikām ievestās izejvielas un
darbaspēku, bet produkciju izved uz tām. Tas pilnībā sakrita ar minēto
nacionālekonomistu nostādni, kaut arī netiku ar to iepazīstināta.
Kā jau zinātnē, lietotās metodikas un izmantoto datu apraksts, kā arī iegūtie
secinājumi bija jāizliek uz papīra. Tos izklāstīju īpašā 72 lpp. garā brošūrā ar 7 tabulām
un 6 kartoshēmām (Эглите 1967). Tā kā tajā bija iekļauti vienīgi dienesta lietošanas
izdevumos publicētie dati, arī šo darbiņu izdeva 100 numurētos eksemplāros, pieticīgi
drukātus rotaprinta tehnikā (1. attēls).
Jau pēc 1970. gada tautskaites ar pilnīgāku datu atklātu izdošanu (Латвийская
ССР …1971) sagatavoju publicēšanas nosacījumiem atbilstošu rakstu Latvijas Zinātņu
akadēmijas vēstīm par migrācijas ietekmi uz apmaiņas teritoriju iedzīvotāju
vecumsastāvu un ataudzes iespējām (Eglīte 1972). Visās zinātniskajās iestādēs tolaik
darbojās pāris kolēģu ekspertīzes komisijas vērtējumam, vai rokrakstā nav publicēšanai
liegtu datu. Tad to apsprieda institūta zinātniskā padome, un ar tās labvēlīgu atzinumu
varēja iesniegt redakcijā. Pirms salikuma tekstu vēl pārbaudīja Galvenā literatūras
pārvalde, kā dēvēja cenzūru. Mans raksts tai bija licies aizdomīgs (2. attēls).
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1. attēls. Pētījums par migrāciju “Dienesta lietošanas” vajadzībām

2. attēls. Migrācijas intensitāte uz Rīgu 1965. gadā (Эглите 1967)

Toreizējais institūta direktora vietnieks zinātniskā darbā Pēteris Guļāns man darīja
zināmu, ka par to ticis spriests Latvijas Kompartijas Centrālajā komitejā, un ieteica
pameklēt, vai kas līdzīgs nav publicēts kāda cita padomju pētnieka darbā. Neatradu, jo
nevienā citā republikā nebija tik liela migrācijas un tik maza dabiskā pieauguma. Tāpēc
arī tajās bija mazākas notiekošās vecumsastāva novecošanās izpausmes un paredzamās
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sekas. Attaisnoties nespēju. Sekoja, pēc H. Stroda vārdiem, “politiskās represijas”:
turpmākajos 3 gados neviens Latvijas preses izdevums manus rakstus nelūdza un
iepriekš iesniegtos neiespieda. Vēstures institūta kolēģes, braucot Zinību biedrības
lektoru grupā uz kādu no rajoniem, man pat apjautājās, vai neesmu pazemināta amatā.
Nebiju. Un tad 1975. gadā “Cīņā” pēkšņi parādījās mans jau agrāk iesniegtais raksts par
brīvā laika izlietojumu. Tātad biju apžēlota (3. attēls).
Tikai pēc Latvijas neatkarības atgūšanas publicētajos iepriekš slepeno dokumentu
kopijās atradu sava “prese lieguma” iemeslu. Toreizējās “Glavļita” (Galvenā literatūras
pārvalde) vadītājas ikgadējā slepenajā atskaitē Latvijas Kompartijas “Cekai” (Centrālā
komiteja); līdzās Latvijā visnotaļ cienījamu rakstnieku darbu kritikai mans darbs tika
minēts kā izdošanai nevēlams. Tajā esot minēts, ka starprepubliku migrantu izglītības
līmenis esot zemāks nekā vietējiem, un šādu apgalvojumu trimdas latvieši varētu izmantot
pretpadomju aģitācijai (PSRS politiskā ... 2011, 231).

3. attēls. Publicēšanai nevēlamā rokraksta fragments ar cenzora piezīmēm

Man pašai šī grēka darba eksemplāra vairs nebija, jo autora kā parasti saglabātais
bija mistiski pazudis no vāciņiem darbavietas grāmatu skapī ... Atradu citu – pat ar kāda
vērtētāja piezīmēm teksta malās – jau mūsdienās Misiņa bibliotēkas retumos. Izrādījās,
ka atmiņa mani nebija vīlusi: Glavļita priekšnieces atskaitē minētās norādes par iebraucēju
zemāko izglītību tur nebija ... Tātad: ja rokrakstā nebija iegansta aizliegt publicēšanu, tad
tas bija jāizdomā, lai tikai atklāti neparādītos teksts, kur pievērš uzmanību nesamērīgajai
imigrācijai ar visām tās sekām. Tādas tikai mūsdienās sāk izjust arī viena otra cita Eiropas
Savienības valsts (Lutz, Scherbow 2003), un arī Latvijā nebūt ne visas jau pārvarētas.
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Summary
This article focuses on the peculiarities of migration and its research possibilities during the Soviet
era, when Latvia experienced massive immigration mainly from regions of Russia and Belarus that were
in close proximity. That led to distortion of population age composition both in the places of origin and
in the new places of residence. As a result there was excessive aging, which occurred sooner in the places
of origin, and later in the new places of residence. To constrain the effects of ongoing soviet policy, the
availability of data was limited, but prepared publications were politically censored.

IEDZĪVOTĀJU MIGRĀCIJAS IEZĪMES UN NOTEICOŠIE
FAKTORI LATVIJAS REĢIONOS
Juris Krūmiņš, Aleksandrs Dahs, Atis Bērziņš
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Anotācija. Kopš valsts neatkarības atgūšanas 1991. gadā, Latvijas demogrāfiskā attīstība ir raksturojama ar
ievērojamām atšķirībām starp valsts centrālo daļu un perifērijas reģioniem. Pašvaldību līmeņa statistiskie
dati liecina, ka sociāli ekonomiskās atšķirības mēdz variēties atkarībā no pētāmā demogrāfiskā indikatora,
kaut gan kopumā tie demonstrē līdzīgas telpiskās iezīmes un stabilu tieksmi uz diverģenci. Demogrāfisko
indikatoru grupā pieaugošu interesi piesaista iedzīvotāju iekšzemes un starptautiskās migrācijas procesu
statistiskie rādītāji. Īpašu uzmanību šajā aspektā pelna nedeklarētā migrācija, kuru ir iespējams novērtēt,
aprēķinot starpību starp deklarēto un faktisko iedzīvotāju skaitu. Izvērtējot ekonometrisko modeļu
rezultātus, autori analizē migrācijas procesu atšķirības Latvijas pašvaldībās un galvenos migrāciju
ietekmējošos faktorus. Modelēšanas rezultāti liecina, ka, pētot starpību starp deklarēto un faktisko
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iedzīvotāju skaitu, ir jāņem vērā nozīmīga modeļa kļūdas daļa, kas ir pakļauta telpiskai autokorelācijai. Tas
norāda uz telpiski korelētu faktoru klātbūtni, kas spēj ietekmēt nereģistrētās migrācijas procesu. 2016. gada
iedzīvotāju aptaujas rezultātu analīze sniedz papildus ieskatu nedeklarētās migrācijas procesos reģionos.
Atslēgas vārdi: cilvēka ģeogrāfija, migrācija, telpiskā analīze.

Ievads
Latvijas demogrāfiskajai attīstībai ir raksturīga būtiska telpiska nevienlīdzība.
Vislielākās atšķirības šai ziņā pastāv starp valsts centrālo daļu (galvenokārt Rīgas un
Pierīgas teritorijas) un perifēriju (pierobežas un piejūras pašvaldībām). Lai gan šīs
atšķirības lielā mērā nosaka arī lietotie demogrāfiskie indikatori, tomēr kopumā tām
piemīt līdzīgas telpiskās izplatības iezīmes un stabila tieksme uz diverģenci. Kopš Latvijas
iestāšanās Eiropas Savienībā pastiprināta pētnieku interese tika pievērsta iedzīvotāju
iekšzemes un starptautiskās migrācijas procesiem un ar tiem saistītām sociāli
ekonomiskām problēmām (piem., Eglīte 2008). Arī 2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti
apstiprināja nozīmīgu emigrācijas lomu valsts un tās reģionu depopulācijas norisēs. Tie
akcentēja nepieciešamību labāk izprast nedeklarētās migrācijas apjomu, ko iespējams
novērtēt kā starpību starp deklarēto un faktisko iedzīvotāju skaitu pašvaldībās.
Šī pētījuma mērķis ir ar ekonometrisko modeļu palīdzību analizēt galvenos
migrāciju ietekmējošos faktorus reģionālā aspektā un spriest par migrācijas procesu
telpiskām iezīmēm. Modelēšanas rezultāti parāda, ka, pētot starpību starp deklarēto un
faktisko iedzīvotāju skaitu, ir jāņem vērā nozīmīga modeļa kļūdas daļa, kas ir pakļauta
telpiskai autokorelācijai. Tas norāda uz nezināmu telpiski korelētu faktoru klātbūtni, kas
spēj ievērojami ietekmēt iedzīvotāju izvēli attiecībā uz nereģistrēto migrāciju.
Aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka Latvijas reģionu iedzīvotāju migrācija ir
komplekss process, kas veidojas un mainās gan sociāli ekonomisku faktoru, gan vides
apstākļu ietekmē.
Dati un izpētes metodes
2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti sniedz pētniekiem detalizētus datus par
demogrāfisko situāciju un tās pārmaiņām valstī un tās reģionos (CSP 2012). Šie rezultāti
arī apstiprināja Mihaila Hazana un Kaia Filipsa jau iepriekš paustās bažas par zemu
novērtēto emigrācijas apjomu gan Latvijā kopumā, gan tās reģionos (Hazans, Philips
2010). Konstatētā starpība starp faktisko iedzīvotāju skaitu (saskaņā ar CSP aprēķiniem)
un deklarēto iedzīvotāju skaitu (pēc PMLP datiem) parādīja patieso nedeklarētās
iedzīvotāju emigrācijas apjomu un rosināja iedzīvotāju skaita novērtēšanas statistisko
metožu precizēšanu. Drīz pēc tautas skaitīšanas rezultātu publicēšanas Valsts reģionālās
attīstības aģentūra aprēķināja jaunu reģionālo demogrāfisko indikatoru “atšķirība starp
PMLP un CSP datiem” (VRAA 2013) (1. attēls).
Tomēr turpmākajos gados šim indikatoram un ar tā lietošanu saistītām problēmām
netika pievērsta pietiekama pētnieku uzmanība.
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1. attēls. Atšķirība starp PMLP un CSP iedzīvotāju skaita datiem 2013. gadā (%). Avots:
Autoru izstrāde, izmantojot CSP un PMLP datus

Salīdzinājumā ar nedeklarētās migrācijas apjomu (ko ir iespējams netieši novērtēt,
aplūkojot jau minēto atšķirību starp PMLP un CSP iedzīvotāju skaita datiem) deklarētās
migrācijas apmērs (pēc PMLP Iedzīvotāju reģistra datiem) Latvijas pašvaldībās pēdējos
gados ir bijis visai neliels (2. attēls), bet uzrādīja nedaudz atšķirīgu telpisko struktūru.
Tas ļauj spriest par abu minēto procesu atšķirīgām iezīmēm un ietekmes faktoriem.
Migrācijas procesu analīzei nepieciešamo neatkarīgo mainīgo skaits ir ierobežots.
To nosaka statistisko datu pieejamība pašvaldību līmenī. Analīzē izmantotie sociāli
ekonomiskie indikatori ir ņemti no Teritoriālās attīstības un plānošanas informācijas
sistēmas Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (turpmāk – RAIM), kas apkopo un
uzkrāj statistisko informāciju par teritoriālajām vienībām.

2. attēls. Iedzīvotāju skaita pārmaiņas deklarētās migrācijas rezultātā 2013. gadā (%).
Avots: Autoru izstrāde, izmantojot CSP un PMLP datus

Ņemot vērā, ka Latvijas pašvaldībām ir raksturīga demogrāfisko procesu telpiskā
autokorelācija (Dahs 2016), klasisko lineāro modeļu pielietošana nav efektīva un
nesniedz pietiekami detalizētu informāciju par migrācijas procesu norisi (Krejnikova
2013). Lai izpētītu deklarētās un nedeklarētās migrācijas ietekmes faktorus, ņemot vērā
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arī telpiskās dimensijas lomu, autori izvērtē gan klasiskā Lineārās regresijas modeļa
(LM), gan Telpiskās kļūdas modeļa (Spatial error model (SEM)) rezultātus. SEM
modeļa pielietošana ļauj novērtēt ārējo faktoru telpisko ietekmi, papildus iekļaujot
telpiski svērtās kļūdas neatkarīgu parametru vienādojuma labajā pusē (LeSage 1997).
Tā kā tiem piemīt spēja attēlot telpiskās struktūras ietekmi uz pētāmajiem procesiem,
telpiskie modeļi arvien biežāk tiek pielietoti migrācijas procesu izpētē reģionālajā
līmenī (Lewandowska-Gwarda 2014 vai Scardaccione et al 2010).
Apzinoties ekonometriskās analīzes ierobežojumus, kā arī, ņemot vērā ierobežoto
pieejamo ietekmes faktoru skaitu, kvantitatīvo analīzi papildina 2016. gada Latvijas
iedzīvotāju aptaujas rezultātu analīze, kas sniedz arī papildus informāciju par
nedeklarētās migrācijas procesiem pašvaldībās. Minētā aptauja tika veikta Valsts
pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.4 projektā 2016. gada sākumā visos Latvijas
reģionos, lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli par migrācijas un iedzīvotāju ataudzes
jautājumiem. Pavisam tika aptaujāti 2049 Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji (Rīgā 667,
Pierīgā 357, Kurzemē 281, Zemgalē 235, Vidzemē 208 un Latgalē 301 respondents).
Izlases aptaujas dati tika svērti, lai atbilstu CSP aprēķinātajam Latvijas reģionu
iedzīvotāju sastāvam pēc dzimuma, vecuma un tautības.
Ekonometriskās analīzes rezultāti
Lineārā modeļa un Telpiskās kļūdas modeļa aprēķinu rezultāti attiecībā uz
migrācijas pārmaiņu indikatoriem un dažiem to ietekmes faktoriem doti 1. tabulā.
1. tabula. Sociāli ekonomisko faktoru ietekme uz reģionālajiem migrācijas indikatoriem
Latvijā 2009.–2013. gadā (LM un SEM rezultāti)

Lineārais modelis (LM)
Parametri

ES struktūrfondi un
kohēzijas fondi (EUR) uz
1 iedzīvotāju
Citi ES fondi (EUR) uz 1
iedzīvotāju
Ārvalstu tiešās
investīcijas uz 1
iedzīvotāju
Pašvaldību izdevumi
sociālajam atbalstam uz 1
iedzīvotāju
Pašvaldības iekasētais
IIN uz 1 iedzīvotāju
Bezdarba līmenis
λ (telpiski korelēta kļūda)

Telpiskās kļūdas modelis
(SEM)

Starpības starp PMLP
Starpības starp PMLP
un CSP iedzīvotāju Deklarētās migrācijas un CSP iedzīvotāju Deklarētās migrācijas
skaita datiem izmaiņas
izmaiņas (%)
skaita datiem izmaiņas
izmaiņas (%)
(%)
(%)

-0.00215 *

0.00036 *

-0.00219 **

0.00036 *

0.00065

0.00015

0.00088

0.00016

0.00012

-0.00006

0.00021

-0.00006

0.01203 `

-0.00556 *

0.00540

-0.00584 *

-0.00147

0.00179 ***

-0.00164

0.00180 ***

0.02783

-0.02615 **

-

-

0.01880
0.36608 **

-0.02679 **
0.08630

Statistiskā nozīme: 0 ‘ *** ’ 0.001 ‘ ** ’ 0.01 ‘ * ’ 0.05 ‘ ’ ’ 0.1 ‘ ’ 1
Avots: Ar CSP un PMLP datiem pamatoti autoru aprēķini.
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Abi modeļi parāda lielu iekasētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) uz vienu
iedzīvotāju un bezdarba līmeņa ietekmi uz deklarētās migrācijas pārmaiņām novados.
Tāpat ir pozitīva ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieguldījumu ietekme uz abiem
rezultatīvajiem rādītājiem. Šādu ieguldījumu rezultāti (uzlaboti sabiedriskie
pakalpojumi, publiskā infrastruktūra u.c.) sniedz vislielāko labumu iedzīvotājiem, kas
faktiski dzīvo noteiktā novadā vai tā tiešā apkārtnē (Bell et al. 2015).
Specializēts Telpiskās kļūdas modelis parāda, ka, pētot starpību starp CSP un PMLP
iedzīvotāju skaita datiem, ir jāņem vērā nozīmīga modeļa kļūdas daļa, kas ir pakļauta
telpiskai autokorelācijai. Šāds rezultāts norāda uz noteiktu telpiski korelētu faktoru
klātbūtni, kas spēj ievērojami ietekmēt iedzīvotāju lēmumus par nedeklarēto migrāciju.
Iedzīvotāju aptaujas rezultātu interpretācija
Lai iegūtu papildu informāciju par nedeklarētās migrācijas iezīmēm un apjomu,
autori analizē 2016. gada iedzīvotāju aptaujas rezultātus. Īpaša uzmanība pievērsta
respondentu atbildēm uz jautājumiem, kas saistīti ar migrācijas faktoriem (2. tabula).
Aptaujas rezultāti liecina, ka dažādu pilsētu un novadu iedzīvotājiem, kuri plāno
mainīt dzīvesvietu, ir gan kopīgi, gan atšķirīgi viedokļi. Latvijas mazpilsētu un lauku
teritoriju iedzīvotāji biežāk minēja dzīvesvietas maiņas iemeslus “darbs”, “mācības” un
“ģimenes apstākļi”. Lauku teritoriju iedzīvotāju migrācijas lēmumus lielā mērā ietekmē
arī “pakalpojumu pieejamība” un “atrašanās vieta”, kas atbalsta ekonometriskās
modelēšanas secinājumu par pozitīvu ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieguldījumu
ietekmi uz migrācijas dinamiku.
2. tabula. Iedzīvotāju atbildes uz jautājumu: “Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc plānojat
pārcelties uz citu dzīvesvietu?” (pieļaujamas ne vairāk kā trīs viena respondenta atbildes)

Avots: Ar 2016. gada EKOSOC-LV iedzīvotāju aptaujas rezultātiem pamatoti autoru
aprēķini
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Analizējot datus reģionu griezumā, var saskatīt, ka darbs ir vissvarīgākais faktors,
kas var mudināt iedzīvotājus mainīt dzīvesvietu. Interesantākus rezultātus sniedz arī
atsevišķiem reģioniem raksturīgu faktoru izpēte. Piemēram, Vidzemes iedzīvotājus
interesē lielāka pakalpojumu pieejamība, savukārt Latgales iedzīvotājus satrauc satiksme
un sasniedzamība, kas parāda šo reģionu iedzīvotāju specifiskos izaicinājumus migrācijas
kontekstā. Šo faktoru klātbūtne daļēji izskaidro SEM modeļa rezultātus attiecībā uz
nezināmu un telpiski korelētu nedeklarētās migrācijas faktoru klātbūtni.
Laika periodā kopš Latvijas pievienošanās ES darba meklējumos ārvalstīs
visbiežāk devušies mazpilsētu (12.1%) un lauku teritoriju (11.4%) iemītnieki. Trešo
vietu šajā sarakstā ieņem rīdzinieki (8.8%).
Secinājumi
Ekonomiskajiem faktoriem – nodarbinātības un ienākumu līmenim ir svarīga
loma migrācijas procesos. Pastāv pozitīva ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda
ieguldījumu ietekme uz deklarēto un nedeklarēto migrāciju, ko netieši apstiprina arī
iedzīvotāju aptaujas rezultāti. Mazpilsētu un lauku teritoriju iedzīvotāju izvēli attiecībā
uz migrāciju lielā mēra ietekmē arī tādi faktori kā mācības un ģimenes apstākļi.
Nedeklarētas migrācijas izpētē izmantotā telpiskā modeļa rezultāti liecina par
nezināma ietekmes faktora (vai faktoru) klātbūtni ar ļoti augstu telpiskās korelācijas
līmeni. Šo situāciju vismaz daļēji var izskaidrot ar aptaujas rezultātos identificētu
kvalitatīvu faktoru klātbūtni. Piemēram, atsevišķu reģionu iedzīvotāju migrācijas
procesos liela nozīme ir pakalpojumu pieejamībai vai satiksmei un sasniedzamībai.
Papildus konstatēts, ka mazpilsētu un lauku teritoriju iedzīvotāji ir biežāk
uzturējušies ārvalstīs saistībā ar darba jautājumiem.
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Summary
Since the restoration of independence in 1991, spatial demographic development in Latvia has
been characterised by a widening core (central area of the country: capital city Riga and Pieriga region)
and periphery (surrounding regions and counties) gap. Regional municipal statistics testify that observed
demographic dichotomy differs by indicator used, but is consistent in terms of spatial distribution and
demonstrates stable deviating trends. Among the most interesting and significant are the indicators
associated with internal and external migration. Attention is drawn to the constructed indicator “missing
declared population” (difference between declared or registered and factually estimated population
number, hereafter - MDP), which to the large extent illustrates the volume of undeclared migration in the
regions. By reviewing results of the relevant econometric models, authors analyse causes of the observed
disparity. A high significance of the spatially correlated error term for the MDP indicator underlines the
presence of an unaccounted external spatially correlated factor(s) affecting the MDP rate in the local
municipalities. Evaluation of 2016 survey results about inhabitants’ perceptions concerning current
regional demographic changes and challenges provide further hints on the nature and complexity of the
underlying undeclared migration processes.

APMIERINĀTĪBA AR DZĪVI UN ĢEOGRĀFISKĀ MOBILITĀTE:
TEORĒTISKAIS IETVARS
Līga Feldmane, Elīna Apsīte-Beriņa, Ģirts Burgmanis
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Anotācija. Rakstā aplūkots apmierinātības ar dzīvi jēdziens, kuru arvien vairāk izmanto kā nozīmīgu
subjektīvās pašsajūtas jeb labjutes rādītāju dažādu zinātņu virzienu pētījumos. Mūsdienās ģeogrāfijā
apmierinātības ar dzīvi vērtējums tiek lietots kā komplekss indikators, kas parāda dažāda mēroga teritoriju
attīstības pakāpi daudz precīzāk nekā tradicionāli izmantotie ekonomiskie rādītāji. Plašais saistīto pētāmo
jautājumu loks ģeogrāfijā ļauj skaidrot ne tikai sociālekonomisko attīstību, bet arī mobilitātes telpiskās
likumsakarības. Tāpēc raksts veltīts iepriekšējo pētījumu apkopojumam par apmierinātību ar dzīvi, labjutību
un dzīvesvietas maiņu kā ģeogrāfiskās mobilitātes sastāvdaļu.
Atslēgas vārdi: ģeogrāfiskā mobilitāte, apmierinātība ar dzīvi, dzīves kvalitāte, subjektīvā labjutība.

Ievads
Pēdējās četrās desmitgadēs pētījumu skaits par iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi
(life satisfaction) vai līdzīgiem subjektīvās pašsajūtas rādītājiem – dzīves kvalitāte
(quality of life), labjutība (well-being), laime (happiness) un labklājība (welfare) dažādās
zinātņu nozarēs ir strauji palielinājies (Realo, Dobewall 2011). Iemesls apmierinātības ar
dzīvi starpdisciplināro pētījumu aktualitātes pieaugumam saistīts ar domas maiņu
teritorijas attīstības vērtēšanas pieejā. Ekonomisko rādītāju – IKP, iespējas attīstītajās
valstīs kompleksi atspoguļot teritorijas attīstības pakāpi, aizvien vairāk tiek apšaubītas
(Proto, Rusticini 2013), apliecinot, ka mūsdienu sarežģītajā pasaulē vairs nepietiek ar
vienkāršiem un viendimensionāliem indikatoriem, lai izdarītu vispārinošus secinājumus.
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Tā, piemēram, “Īsterlina paradokss” (Easterlin paradox) nosaka, ka teritorijās ar augstu
IKP ne vienmēr iedzīvotāji būs laimīgi un apmierināti ar dzīvi (Easterlin 1995).
Ģeogrāfijā pētījumi par apmierinātību ar dzīvi ir aktuāli, jo ne tikai atklāj noteiktas
teritorijas iedzīvotāju vēlmi līdzdarboties sabiedriskajās aktivitātēs, sniegumu darba
vietā, veselību, mūža ilgumu un ienākumu līmeni (Diener, Diener 2002, Lyubomirsky
et al. 2005), bet arī ļauj novērtēt veikto teritorijas plānošanas pasākumu un realizēto
iniciatīvu efektivitāti (Marans 2002), izprast dzīvesvietas izvēles motivāciju (Golledge,
Stimson 1987) un noteikt reģionālās migrācijas un attīstības telpiskās likumsakarības
(Kemp et al. 1997). Latvijā iedzīvotāju subjektīvās pašsajūtas rādītāju un to ietekmes
uz lēmumu pieņemšanu pētījumu ģeogrāfijā (piemēram, Bērziņš, Krišjāne 2008),
salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, ir maz, tomēr to skaits strauji palielinās, apliecinot,
ka šie starpdisciplinārie pētījumi ir aktuāli.
Latvijā atzīstamu tematisko pētījumu pēdējos gados ir veikusi Centrālā statistikas
pārvalde, kas tāpat kā līdzīgos pētījumos Eiropā vērtējusi dzīves kvalitāti lielajās
pilsētās (Dzīves kvalitāte pilsētās 2017). Pētījumā veiktajā aptaujā iekļauti jautājumi par
iedzīvotāju kopējo apmierinātību ar dzīvi, finansiālo stāvokli un dzīvesvietu. Līdz ar to
arī Latvijā ir iespēja analizēt pašlaik ģeogrāfijā aktuālus jautājumus. Rakstā tiks aplūkoti
pašlaik aktuālie dzīves kvalitātes pētniecības jomas jēdzieni, to interpretācija
teorētiskajā literatūrā, kā arī saistība ar iepriekšējiem pētījumiem ģeogrāfijas jomā, kas
skar dzīvesvietas izvēli un iedzīvotāju migrāciju.
Kas ir apmierinātība ar dzīvi: jēdzieni un skaidrojumi
Mūsdienās apmierinātība ar dzīvi tiek uzskatīta par vienojošu elementu citiem
kontekstuāli līdzīgiem jēdzieniem: dzīves kvalitāte, laime un labjutība, kuru nozīmes
savstarpēji pārklājas. Plašākā izpratnē apmierinātība ar dzīvi ir subjektīvās pašsajūtas
rādītājs, kas ļauj novērtēt cilvēka dzīves kvalitāti attiecībā pret izvirzīto kritēriju (Diener
et al. 1985). Pētījumos, lai izmērītu apmierinātību ar dzīvi, lielākoties tiek izmantotas
divas pieejas. Pirmā ietver ideju, ka labjutība ir dažādu savstarpēji saistītu cilvēka dzīves
aspektu (ģimene, darbs, veselība, utt.) novērtējumu kombinācija (Kau, Wang 1995).
Otra pieeja uzsver cilvēka demogrāfisko rādītāju un materiālo vērtību nozīmi
apmierinātībā ar dzīvi vērtējumā (Keng et al. 2000). Pētījumi pēdējos 40 gados dažādās
valstīs apliecina, ka attīstītajās valstīs, lai gan auguši materiālie resursi uz vienu
iedzīvotāju, nav mainījies apmierinātības ar dzīvi vērtējums (Easterlin 1995).
Demogrāfs Ričards Īsterlins (Richard Easterlin), kura vārdā arī nosaukts jēdziens
‘Īsterlina paradokss’ (Easterlin 1974), pētot sakarību starp iedzīvotāju laimes sajūtu,
apmierinātību ar dzīvi un ekonomiskajiem procesiem secināja, ka valsts IKP lielums
nav saistīts ar lielāku iedzīvotāju laimes sajūtu. Lai gan iedzīvotāji ar augstākiem
ienākumiem bieži ir laimīgāki, tomēr tas nenozīmē, ka, augot iedzīvotāju ienākumiem,
palielināsies arī laimes sajūta. Ienākumu palielinājums rada jaunu materiālo vēlmju
kāpumu, un līdz ar to apmierinātība ar savu labklājību nevairojas. (Easterlin 2001).
Dziļāku skaidrojumu minētajam paradoksam piedāvā psihologi, norādot, ka cilvēka
uzmanība pārspīlēti saista vēlamo ienākumu palielinājumu ar laimi (Kahneman et al.
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2006). Lai arī ilgtermiņā apmierinātība ar dzīvi ir ciešāk saistīta ar veidu, kā tiek
izmantots brīvais laiks, tomēr lielākā daļa cilvēku ar augstiem ienākumiem to pavada
strādājot. Līdz ar to lielāki ienākumi saistās arī ar augstāku stresa un spriedzes līmeni.
Dažādās zinātnes nozarēs, pakāpeniski attīstoties pētījumu virzienam par cilvēku
apmierinātību ar dzīvi, tiek izšķirti arī citi līdzīgi jēdzieni, kas pēc pētnieku domām
precīzāk varētu konceptualizēt subjektīvas labjutības vērtējumu. No citiem biežāk
pētījumos aplūkotajiem līdzīgajiem jēdzieniem jāmin laimes jēdziens (happiness), kuru
pētījumos izmanto arvien biežāk. Turklāt strauji aug arī pētījumi par cilvēku laimes sajūtu,
un dažos avotos pat tiek piedāvāta jauna zinātnes joma – zinātne par laimi (science of
happiness), kuras mērķis būtu izmērīt laimes sajūtu, identificēt tās galvenos ietekmējošos
faktorus un noteikt to relatīvo nozīmību (Ballas, Tranmer 2012). Lai gan sākotnēji šis
jēdziens daudzus desmitus gadu tika saistīts ar psiholoģijas zinātni, pēdējos gados tas tiek
aplūkots starpdisciplināros pētījumos psiholoģijā, ekonomikā, socioloģijā, politikā,
vadības zinātnē un arī ģeogrāfijā. Literatūrā (David et al. 2014) laime tiek raksturota
(1) kā veselais saprāts, kas atspoguļo indivīda labklājību vai (2) kā labjutības hedoniskais
jeb prieka aspekts. Veenhovens (1991) laimi definējis kā stāvokli, kuru sasniedzot,
indivīds vērtē savu kopējo apmierinātību ar dzīvi kā labvēlīgu. Viņš laimes jēdzienu lieto
kā sinonīmu apmierinātībai ar dzīvi un definē kā stāvokli, kad cilvēkam ir skaidrs dzīves
novērtējums. Starp atpazīstamākiem laimes pētniekiem minams arī britu ekonomists
Ričards Lajards (Richard Layard), kas turpinājis Īsterlina ideju par nemateriālo lietu
ietekmi uz laimes sajūtu (Layard et al. 2006; Layard 2014), kā arī Freijs un Stucers (Frey,
Stutzer 2002), kas arī plaši pētījuši laimes sajūtu ekonomikas disciplīnas perspektīvā.
Saskaņā ar Pitaua un viņa kolēģu domām (Pittau et al. 2009), jēdziens
apmierinātība ar dzīvi (life satisfaction) nav tas pats, kas laime: tie abi ir saistīti ar
personīgo jeb subjektīvo labjutību, tomēr būtu jāuztver kā dažādi jēdzieni. Pitau un viņa
kolēģi norāda, ka, uzdodot jautājumu, cik laimīgi ir cilvēki, tie visbiežāk iedomājas par
gaistošu pašreizējā emocionālā stāvokļa jēdzienu, kamēr apmierinātību ar dzīvi biežāk
uztver kā vispārēju un daudz stabilāku dzīves uzplaukumu. Savukārt indivīda subjektīvā
labjutība ietver abus: gan emocionālo, gan kognitīvo novērtējumu, un dažādi cilvēki to
uztver atšķirīgi. Tas izskaidro, kādēļ dažās valstīs apmierinātības pētījumos tiek
novērota, piemēram, zema apmierinātība ar dzīvi, lai gan laimes sajūta tai pašā laikā ir
augstā līmenī.
Jēdziens labjutība savukārt ir kā apvienojošs termins vairākiem jēdzieniem, kas
saistīti ar indivīda labsajūtu, un tas ietver arī tādu jēdzienu kā subjektīvā labjutība
(subjective well-being, citur lietots arī kā individual well-being) (David et al. 2014; Ballas,
Tranmer 2012). Subjektīvā labjutība tiek skaidrota kā lietderības funkcijas faktori, kas var
tikt izmērīti (piemēram, patēriņš, algas un nomas maksas, apbūves zeme, vietējās ērtības)
un kurus pieņemts saistīt ar dzīves kvalitāti (Ballas, Tranmer 2012).
Ģeogrāfiskā mobilitāte un apmierinātība ar dzīvi
Ģeogrāfijā apmierinātības ar dzīvi jēdziens galvenokārt saistīts ar dzīves kvalitātes,
dzīvesvietas izvēles un migrācijas pētījumiem. Pētījumos pilsētu ģeogrāfijā aizvien plašāk
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tiek aplūkots dzīves kvalitātes jēdziens. Dzīves kvalitāte ir komplekss jēdziens, kuru veido
katra cilvēka individuāls subjektīvs un objektīvs skatījums uz cilvēka, dabas un kultūras
veidoto vidi dažādos mājokļa, apkaimes u.c. mērogos (Stimson, Marans 2011). Diskusijās
par teritorijas dzīves kvalitātes vērtējumu kā subjektīvās labjutības indikatoru plaši tiek
apspriests tā saturs. Līdz šim pētniekiem nav izdevies rast vienotu viedokli par indikatora
saturu. Dzīves kvalitātes indikatoram jāietver objektīvie (sekundāri dati par noziedzības,
sabiedriskā transporta sistēmas u.c. teritoriju raksturojošiem lielumiem) un subjektīvie
rādītāji (teritorijas dzīves vides un pieejamo ērtību novērtējums).
Vairāki autori savos pētījumos atklājuši sakarības starp dzīvesvietu un iedzīvotāja
apmierinātību ar dzīvi kopumā. Piemēram, iedzīvotāju aptauja Eiropas valstīs liecina, ka
pastāv atšķirība starp apmierinātību ar dzīvi valstu un reģionu starpā (Pittau et al. 2010).
Ziemeļeiropas valstīs, piemēram, Dānijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, Īrijā un Somijā,
iedzīvotāju apmierinātības līmenis ir stabilāks un konstanti augstāks, savukārt
Dienvideiropas valstīs – Spānijā, Portugālē, Itālijā, Grieķijā – tas ir zemāks. Lai arī
pētījumā tika analizēti dažādi reģionu individuālie un dažādi ieņēmumu un nodarbinātības
līmeni raksturojošie rādītāji, tomēr tika atklāts, ka pastāv arī neizskaidrojama reģionālā
līmeņa ietekme uz apmierinātību ar dzīvi. Tas apliecina, ka ģeogrāfiskā vieta ir jāņem
vērā kā iedzīvotāju apmierinātības ar dzīves līmeni ietekmējošs faktors. Turklāt tika
noskaidrots, ka nabadzīgajās valstīs un reģionos apmierinātība ar dzīvi ir vairāk saistīta ar
ekonomiskiem faktoriem, turpretim bagātajos reģionos vairāk saistīta ar nemateriālajām
vērtībām jeb ’kultūras‘ faktoru. (Pittau et al. 2010)
Balla un Tranmers (Ballas, Tranmer 2012) pētījumā par iedzīvotāju laimes un
labjutības sajūtu Lielbritānijā noskaidrojuši, ka iedzīvotāji, kas dzīvo pašreizējā
dzīvesvietas adresē vairāk nekā 5 gadus, kopējo labjutību novērtējuši augstāk par vidējo,
salīdzinot ar iedzīvotājiem, kas dzīvesvietā dzīvo mazāk par gadu. Pēc pētnieku domām,
minētie rezultāti norāda uz to, ka persona jūtas labāk un savu dzīvi vērtē labāk, ja ir
dzīvojusi konkrētajā dzīvesvietā ilgāku laiku un izveidojusi ap sevi plašu sociālo tīklu.
Tāpat daļai cilvēku labjutība tomēr ir saistīta arī ar finansiālu stabilitāti un labklājību.
Minētajā pētījumā tika noskaidrots, ka cilvēki, kas savu mājokli nomā no privāta
īpašnieka vai vietējās varas iestādēm, savu labjutības līmeni vērtē zemāk nekā personas,
kam mājoklis ir īpašumā, savukārt faktors, ka mājoklis ir īpašumā, pozitīvi ietekmē
personas laimes sajūtu. Pētījumā tika secināts, ka laimes sajūtu ietekmē cilvēki, kas
dzīvo konkrētajā teritorijā, nevis teritorija pati par sevi.
Pēdējos gados, augot starptautiskās un iekšzemes migrācijas apjomam, viens no
nozīmīgākajiem virzieniem subjektīvās pašsajūtas pētījumos ir ģeogrāfiskās mobilitātes
un apmierinātības ar dzīvi saiknes izpēte. Līdzīgi kā teritorijas attīstības novērtējumā arī
migrācijas motīvu pētījumos tādi teritorijas ekonomiskās aktivitātes rādītāji kā darba
vietu skaits un atalgojuma līmenis ne vienmēr spēj izskaidrot iedzīvotāju pārvietošanās
cēloņus starp valstīm vai apdzīvotajām vietām. Pētījumi attīstītajās valstīs liecina, ka
daudz lielāka nozīme motivācijā migrēt un izvēlēties dzīvesvietu var būt pieejamo ērtību
(amenities) un kopējās dzīves kvalitātes atšķirības teritorijās (Ferguson et al. 2007,
Hamm et al. 2017). Ņemot vērā straujo tehnikas attīstību, mūsdienās cilvēkiem, kas
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vēlas uzlabot savu dzīves kvalitāti, ir relatīvi viegli mainīt dzīvesvietu. Dzīvesvietas
maiņa bieži ir saistīta ar ekonomiskiem faktoriem un izmaksu – ieguvumu analīzi, kuras
pamatā ir vēlme uzlabot savu dzīves līmeni, labklājību. (Switek 2016). Tomēr daži
pētnieki uzskata, ka cilvēki nevar uzlabot savu labjutību, tikai mainot dzīvesvietu
(Ballas, Tranmer 2012, citēts Hoehn et al. 1987).
Pētījumā Lielbritānijā noskaidrots, ka dzīvesvietas maiņa izraisa cilvēkā laimes
sajūtu (Nowok et al. 2013). Turklāt īpaši aktuāli tas ir gadā, kad notiek pārcelšanās uz
jaunu mājokli, jo iedzīvotāji migrē galvenokārt, lai uzlabotu savus dzīves apstākļus (ne
vienmēr ekonomiskie iemesli). Līdz ar to dzīvesvietas maiņa rada īslaicīgu laimes sajūtu
un pēc gada subjektīvais pašsajūtas vērtējums mazinās, atgriežoties iepriekšējā līmenī.
Līdzīgus rezultātus parāda arī pētījumi Ķīnā un Amerikas Savienotajās Valstīs (Knight,
Gunatilaka 2010; Bartram 2011). Savukārt tie, kas maina dzīvesvietu vairākas reizes, ir
nelaimīgāki par tiem, kas migrē tikai vienu reizi. Bez tam migrācija lielos attālumos
sniedz līdzīgu laimes sajūtu, kā migrācija nelielā attālumā, lai gan pārcelšanās un
iedzīvošanās izmaksas jaunajā dzīvesvietā ir augstākas. Pētījumos, kuros salīdzināta
apmierinātība ar dzīvi starp Austrumeiropas migrantiem, kuri pārcēlušies uz
Rietumeiropas valstīm un tiem, kuri palikuši dzimtenē, konstatēts, ka laimīgāki ir tie,
kuri pametuši dzimteni (Bartram 2013). Lielākoties tas tiek saistīts ar to, ka laimes
sajūtu ietekmējusi dzīvesvietas maiņa. Tāpat novērots, ka pastāv ievērojamas atšķirības
starp etniskajām grupām, piemēram, migranti no Krievijas, Turcijas un Rumānijas ir
laimīgāki par dzimtenē palikušajiem, kamēr migranti no Polijas ir ievērojami mazāk
laimīgi par palicējiem.
Pētījumā par Zviedrijas jauniešu iekšzemes migrāciju tika atklāts, ka migrācija
kopumā rada pozitīvas pārmaiņas uz iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi (Switek 2016).
Turklāt apmierinātības ar dzīvi noturība ir atkarīga no tā, kāds bijis personas mērķis
mainot dzīvesvietu. Laika posmā, kas ilgst no brīža, kad mainīta dzīvesvieta līdz
6 gadiem, apmierinātība ar dzīvi aug gan personām, kuras migrējušas darba dēļ, gan
migrantiem, kuri to darījuši ar darbu nesaistītu apstākļu dēļ. Savukārt ilgākā laika
periodā no 6 līdz 10 gadiem – nozīmīgs palielinājums apmierinātībā ar dzīvi novērots
tikai personām, kuras pārcēlušās darba dēļ.
Vairāki pēdējos gados veikti pētījumi Eiropas valstīs (Betz, Simson 2013; Ivlevs,
Veliziotis 2017; Akay et al. 2014) apliecina, ka pretēji visbiežāk negatīvajai attieksmei
pret migrantiem, imigrācijas plūsma rada pozitīvu efektu vietējo iedzīvotāju
apmierinātībā ar dzīvi, subjektīvo labjutību un laimes sajūtu. Pētījumā Vācijā (Akay et al.
2014) tika noskaidrots, ka imigrācija būtiski pozitīvu ietekmi uz apmierinātību ar dzīvi
izraisīja gados jaunajos un vidēja vecuma vietējos iedzīvotājos. Citā pētījumā Anglijā
(Ivlevs, Veliziotis 2017) atklāja, ka imigrācijas rezultātā apmierinātība ar dzīvi
palielinājās mājsaimniecībās ar augstākiem ienākumiem, savukārt samazinājās
mājsaimniecībās ar zemākiem ienākumiem. Gados vecākiem iedzīvotājiem un
iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem iebraucēji pastiprināja konkurenci darba tirgū,
līdz ar to samazinot iespējas iegūt zemākās kvalifikācijas darbus. Tāpat nevar nešaubīgi
apgalvot, ka visi vietējie iedzīvotāji ir apmierināti ar imigrantu pieplūdumu un apkārtnes
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iedzīvotāju etniskās daudzveidības palielināšanos. Kā noskaidrots Lielbritānijā (Longhi
2014), baltādainie briti, kas dzīvo teritorijās, kurās ir liela etniskā daudzveidība, kopumā
ar dzīvi ir mazāk apmierināti, nekā tie, kuru dzīvesvietās etniskā daudzveidība ir zema.
Starp iebraucējiem un melnādainajiem britu tautības pārstāvjiem minētā sakarība netika
novērota. Migrācija ietekmē ne tikai pārmaiņas migranta apmierinātībā ar dzīvi, bet arī
palicēju laimes sajūtu un apmierinātību ar dzīvi.
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Summary
Paper is devoted to life satisfaction which increasingly is used as important indicator for subjective
wellbeing researches in various fields. Currently life satisfaction in geography is used as complex indicator,
which shows level of territorial development more precise than traditionally used economic indicators. Wide
field of related research questions in geography allow explanations not only to socioeconomic development,
but also spatial regularities of mobility. Thus this paper seeks to provide research overview on life
satisfaction, well –being and relocation as part of geographic mobility.
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Anotācija. Pētījumi par jauniešu migrācijas formu daudzveidību Eiropā raksturo migrācijas dažādību.
Pētījuma mērķis ir atspoguļot jauniešu individuālās migrācijas pieredzes būtiskākās tendences, atklājot
remigrantu ieguvumus un izaicinājumus. Pētījumā izmantoti dati no ES programmas Apvārsnis 2020
(Horizon 2020) projekta YMOBILITY, kas norisinājās laika periodā no 2015. līdz 2018. gadam deviņās
Eiropas Savienības valstīs, tostarp Latvijā. Rakstā apkopota migrācijas pieredze un ieguvumi, ko sniedz
starptautiskā migrācija, un kas ir ieguldījums jauniešu personības izaugsmē.
Atslēgas vārdi: Jauniešu migrācija, migrācijas pieredze, remigrācija, Eiropa.
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Ievads
Mūsdienās migrācijai Eiropā raksturīga migrācijas formu un plūsmu
daudzveidības palielināšanās. To ietekmē labklājības līmeņa atšķirības starp valstīm,
darba tirgus ierobežojumu atcelšana, studiju iespējas, zemas transporta un komunikāciju
izmaksas, migrantu neformālo un formālu tīklu attīstība un valstu un darba devēju
politika imigrantu nodarbināšanā (Hooghe et al. 2008; King 2012).
Migrācijas pētniecībā palielinās interese par remigrācijas procesiem.
Atpakaļmigrācijas pētījumus apgrūtina fakts, ka teorētiskā pieeja migrācijas pētījumos
sākotnēji tika veidota, lai skaidrotu migrāciju kā vienreizēju notikumu, bet ne atkārtotu
vai vairākkārtēju notikumu. Pētījumi par atpakaļmigrāciju un to ietekmējošiem
galvenajiem faktoriem aktualizējās 20.gs. 70.–80. gados saistībā ar viesstrādniekiem
Eiropā (Gmelch 1980; Cassariono 2004). Migrācijas pētījumos tradicionāli īpaša
uzmanība ir bijusi pievērsta ekonomiskajiem un ar darba tirgu saistītajiem jautājumiem.
Mūsdienās migrācijas pētījumos vairāk tiek vērtēta neformālo sociālo tīklu, ģimenes un
draugu loma. Tāpat tiek skatīts, kā migranta transnacionālā pieredze ietekmē migrāciju
un migrācijas lēmumu pieņemšanas procesu.
Iepriekšējos pētījumos bieži tika vērtēti darba tirgus ieguvumi uzņemošajās jeb
galamērķa valstīs (Anderson et al. 2006; Clark, Drinkwater 2008; Dustmann et al. 2011;
Pollard et al. 2008), kamēr daudz mazāk ir zināms par ietekmi tajās valstīs un reģionos,
no kuriem cilvēki izceļoja, un migrantu nodarbinātību pēc atgriešanās (Lang et al.
2016). Tāpat pētījumi parāda, ka migranti bieži atstāj savas valstis ar ieceri kādreiz tajās
atgriezties un ka migrācija ir tikai pagaidu posms viņu dzīvē (Vertovec 2009). Jauniešu
atgriešanās savās izcelsmes valstīs ir visai maz pētīta (King 2018). Pētījuma mērķis ir
atspoguļot jauniešu migrācijas pieredzes būtiskākās tendences, parādot migrantu
ieguvumus un izaicinājumus.
Atgriešanās kā mobilitātes forma
Dažādas mobilitātes formas ir aizstājušas ilgtermiņa migrāciju. Vienkāršotais
priekšstats par migrāciju, kam seko atgriešanās, ir aizstāts ar izpratni par migrāciju kā
daļu no ilgāka mobilitātes procesa, kas var sasaistīt starptautisko ar iekšzemes
pārvietošanos (King, Skeldon 2010), kā arī ar īslaicīgu mobilitāti un pārvietošanās
secību. Līdz ar to daudzveidīgās mobilitātes formas ir jāskata līdztekus pastāvīgai
migrācijai (Hatton, Williamson 1998; Favell et al. 2007), ko parasti raksturo nevis
vienkārša pārvietošanās no vienas vietas uz otru, bet gan sarežģīts pārvietošanās
kopums, uz priekšu, atpakaļ un tālāk (Skeldon 2012). Tas notiek migrācijas sistēmās,
kas savieno valstis un reģionus (Fawcett, 1989). Lēmumu par atgriešanos bieži ietekmē
ekonomiski apsvērumi, kas jāskata kā ieguvums no ārvalstīs iegūtajām prasmēm un
dzīvošanas izmaksām (dzīves dārdzība, mājoklis) dažādās vietās (Dustmann, Weiss
2007; Dustmann et al. 2011). Papildus šiem ekonomiskajiem apsvērumiem, atgriešanās
migrāciju ietekmē arī bažas par drošību, bērnu izglītošanu, veselību, kultūras atstumtību
un sociālo integrāciju (Cassarino 2004) vai atsvešināšanos (Gmelch 1980), kā arī
migrantu ilgas pēc mājām (Kļave, Šūpule 2015; Sandu et al. 2017). Šajā skatījumā
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atgriešanās migrācija var nebūt migrācijas procesa beigas, bet gan atkārtots posms,
tālāka pārvietošanās vai cirkulārās migrācijas priekštecis (Cassarino 2004; King 2012).
Transnacionālisma laikmetā termini "atgriešanās migrācija", "pagaidu migrācija" un
"cirkulārā migrācija" pārklājas, un robežas starp tām dažreiz ir neskaidras (Carling,
Erdal 2014). Atgriešanās vizītes izcelsmes valstī vai arī cirkulārā migrācija tiek uztverta
kā transnacionāla prakse, kas vairākos veidos mijiedarbojas ar iespējamo atgriešanos
(Burrell 2009; King et al. 2013; Lulle 2014). Faists un kolēģi ( Faist et al. 2013) norāda,
ka transnacionālisms tiek saprasts kā transnacionāla prakse četrās "transnacionālās
dzīves sfērās" – ģimenes, sociokultūras, ekonomiskajā un politiskajā. Mūsdienu
pētījumos par migrantu tīkliem un transnacionālismu tiek uzsvērts, ka tehnikas
sasniegumi ir ļāvuši migrantiem veidot un uzturēt saiknes, kas savieno izcelsmes un
galamērķa valstis ar lētāku un ātrāku transportu, internetu, mobilajiem sakariem un
satelīta televīziju, tāpat to ļāvuši arī institucionālie ietvari un neformālie kanāli naudas
un preču pārsūtīšanai (Larsen et al. 2006). Tas ir paplašinājis migrantu iespējas veicināt
savu piederību, veidot "divkāršu identitāti", iegūt dubultpilsonību, ceļot turp un atpakaļ,
strādāt un vienlaikus veikt uzņēmējdarbību tālās vietās (Portes et al. 1999; Cassarino
2004; Vertovec 2009; de Haas 2005).
Jauniešu migrācija
Aplūkojot gados jauno iedzīvotāju migrāciju, jāņem vērā svarīgs posms pašu
jauniešu dzīvē, kad notiek pāreja no jauniešu uz pieaugušo statusu. Šajā periodā jaunieši
ir ieguvuši izglītību, sāk darba gaitas, veido ģimenes (Corijn, Klijzing 2001, King 2018).
Tas jāņem vērā, aplūkojot migrantu lēmumu atgriezties. Tāpat jauniešu migrācijai,
salīdzinot ar vecāka gadagājuma migrantu grupām, biežāk ir raksturīgs pagaidu raksturs.
(Tverdostup, Masso 2016)
Turklāt atgriešanās var arī nebūt migrācijas secīgs noslēgums, bet gan jaunas
migrācijas priekštecis. Tas notiek tāpēc, ka iepriekšējā (uzkrātā) migrācijas pieredze un
sociālie tīkli var būt pamats, lai turpmāk dotos uz ārzemēm (Balaž et al. 2004). Tomēr
joprojām vērojams informācijas trūkums par jaunākajām atgriešanās migrācijas
tendencēm Eiropā un it īpaši postsociālisma valstīs Centrālajā un Austrumeiropā.
Dati un metodes
Pētījumā izmantoti dati no ES programmas Apvārsnis 2020 (Horizon 2020)
projekta YMOBILITY, kas norisinājās laika posmā no 2015. līdz 2018. gadam deviņās
Eiropas Savienības valstīs, tostarp Latvijā. Projekts, kura laikā tika pētīta jauniešu
migrācija Eiropā, fokusējās uz jauniešu pieredzi mikro līmenī, darba tirgus un reģionu
iespējām, piesaistot vai zaudējot cilvēkus vecumā no 16 līdz 35 gadiem. Latvija,
Slovākija un Rumānija pārstāvēja Austrumeiropas valstu grupu, no kurām cilvēki
pārsvarā emigrē. Dienvideiropas valstis – Itālija, Spānija, kā arī Īrija ir gan migrantus
sūtošās, gan uzņemošās valstis, bet Lielbritānija, Vācija un Zviedrija tika izraudzītas kā
ekonomiski attīstītākās valstis, kuras piesaista migrantus. Rakstā iekļautā rezultātu daļa

110

ĢEOGRĀFIJA KOPĪGAI NĀKOTNEI LATVIJAS SIMTGADĒ

raksturo būtiskāko jauniešu migrācijas pieredzi, kas atspoguļo tendences, kas parāda
dažādu jauniešu migrantu grupu ieguvumus un izaicinājumus.
Projekta ietvaros šajās valstīs tika aptaujāti 30000 respondenti vecumā no 16 līdz
35 gadiem, no kuriem 3851 bija atpakaļmigranti. Projekta ES vecajās dalībvalstīs
2944 tika aptaujāti remigranti, bet 907 – jaunajās ES dalībvalstīs.
Lai vispusīgāk izzinātu migrantu individuālo pieredzi, tika veiktas arī padziļinātas
strukturētās intervijas ar remigrantiem pēc viņu atgriešanās dzimtenē. Remigranti tika
izraudzīti atbilstoši dzīvesvietai: valstu galvaspilsētu un perifēros reģionos. Tālāk tie
tika atlasīti pēc iepriekšējās nodarbošanās ārvalstīs: studenti, augsti kvalificēti
speciālisti un citās profesijās strādājošie.
Remigrantu vidū dominējošā ir vecuma grupa 26–35 gadi. ES vecajās dalībvalstīs
respondentiem nedaudz lielāks ir vīriešu īpatsvars (50,4%), bet jaunajās dalībvalstīs
lielāks ir sieviešu īpatsvars (53,4%). Pēc ģimenes stāvokļa atgriezušos vidū abās valstu
grupās dominē vieni un bez bērniem dzīvojošie (49,7% un attiecīgi 45,2% jaunajās ES
dalībvalstīs). Nākamā grupa ir precējušies vai ar partneri kopā dzīvojošie, kuriem ir
bērni. Lielākas atšķirības ir vērojamas, raksturojot remigrantus pēc izglītības līmeņa.
Jauno dalībvalstu respondentu vidū lielākais īpatsvars ir jauniešiem ar vidējo izglītību
(38,4%), bet ES vecajās dalībvalstīs – respondentiem ar pirmā līmeņa augstāko izglītību
(35,7%). Vidējais uzturēšanās ilgums ārzemēs abām grupām būtiski neatšķiras. Visiem
remigrantiem tas vidēji ir 27.58 mēneši.
1. tabula. Respondentu remigrantu raksturojums

Vecums
dzimums
Ģimenes
stāvoklis

Izglītības
līmenis

37,3%
62,7%
50,4%
49,6%

Atgriezušies
ES jaunajās
dalībvalstīs
31,5%
68,5%
46,6%
53,4%

49,7%

45,2%

48,7%

2,9%

4,6%

3,3%

18,7%

12,8%

17,3%

27,5%

32,4%

28,6%

1,2%

5,0%

2,1%

1,6%

3,4%

2,0%

9,0%
22,6%
35,7%
31,1%

38,4%
19,4%
20,5%
18,3%

15,9%
21,8%
32,1%
28,1%

Atgriezušies ES
vecajās dalībvalstīs

Pazīme
16 – 25
26 – 35
vīrieši
sievietes
viens/-a bez bērniem
vientuļais vecāks
precējies (-usies) vai dzīvo ar
partneri
precējies (-usies) vai dzīvo ar
partneri un ar bērniem
šķīries vai atraitnis
pamatizglītība
vidējā izglītība
profesionālā vidējā izglītība
pirmā līmeņa augstākā izglītība
otrā līmeņa augstākā izglītība

Visi
kopā
35,9%
64,1%
49,5%
50,5%

Ieguvumi un izaicinājumi Eiropas jauniešu atpakaļmigrācijā
Lai raksturotu migrācijas pieredzi, tika izmantots respondentu vērtējums par
viņiem svarīgiem ieguvumiem 5 ballu Likarta skalā, sākot ar vērtējumu 1, kas liecina,
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ka respondentam tas nav svarīgs, līdz 5, kas respondenta vērtējumā tiek uzskatīts par
ļoti svarīgu. Lai salīdzinātu jauno un veco ES dalībvalstu migrācijas pieredzes atšķirīgo
vērtējumu, tika izmantots neparametriskais Mann-Whitney U tests, kas parāda, vai
atbilžu atšķirības starp šīm abām grupām ir būtiskas. Respondentu atbildes tika ranžētas
pēc to vidējās vērtības.
Pieredze un ieguvumi, ko sniedz starptautiskā migrācija, ir ieguldījums katra
cilvēka individuālajā kapitālā. Pētījuma rezultāti par jauniešu migrāciju Eiropā parāda,
ka remigranti gan jaunajās, gan vecajās ES dalībvalstīs visaugstāk novērtē to, ka ir
ieguvuši lielāku pārliecību par savām spējām. Te nav vērojamas būtiskas atšķirības starp
abām valstu grupām. Tāpat nav ievērojamu atšķirību, analizējot svešvalodu apguvi, lai
gan, nosakot svešvalodu prasmes pēc nozīmības, jaunajās un vecajās dalībvalstīs tās tiek
vērtētas atšķirīgi. Jaunajās ES valstīs tās ierindo 3. vietā. Lai gan pastāv vērā ņemamas
atšķirības, salīdzinot vidējo vērtējumu, abās valstu grupās remigranti augstu novērtē, ka
ārzemēs ir iegūtas spējas tikt galā ar jauniem izaicinājumiem. Būtiski atšķiras vērtējums,
kas raksturo spējas adaptēties jaunā kultūrvidē, vērtējums par jaunu prasmju ieguvi un
kvalifikācijas apguvi. Iegūtās migrācijas pieredzes vērtējums parāda, ka tai ir svarīga
nozīme remigranta pašapziņas un pašpārliecinātības nostiprināšanā.
2. tabula. Remigrantu migrācijas pieredzes vidējais vērtējums (1– nav svarīgi līdz 5 – ļoti
svarīgi)

Ieguvumi
Kvalifikācijas
iegūšana
Jaunu prasmju apguve
Spēja tikt galā ar
jauniem
izaicinājumiem
Svešvalodu apguve
Lielāka pārliecība par
sevi
Spēja adaptēties jaunā
kultūrvidē

Vecajās ES
dalībvalstīs

Jaunajās ES
dalībvalstīs

3,43

3,06

4,06
4,27

Atšķirību
būtiskums MannWhitney U tests

Rangi
6

6

,000

3,87
4,19

4

5

,000

1

2

,036

4,03
4,20

3,99
4,20

5
2

3
1

,381

4,17

3,89

3

4

,705
,000

Remigrantu interviju rezultāti parāda, ka migrācijas laikā iegūtajai individuālajai
pieredzei kopumā ir pozitīvs vērtējums. Svešvalodas apgūšanu un pilnveidošanu
ārzemēs vairums remigrantu gan jaunajās, gan vecajās ES dalībvalstīs vērtē pozitīvi un
uzskata par ieguvumu. Augstu tiek vērtēta pašapziņa, kas gūta, dzīvojot ārzemēs, un tā
tiek uzskatīta par vienu galvenajiem ieguvumiem līdzās svešvalodu zināšanām.
Ārzemēs gūtā pieredze dod iespēju sazināties ar cilvēkiem no citām valstīm. Apgūstot
citas kultūras, tie, kuri ir atgriezušies, ir tolerantāki pret līdzcilvēkiem, apkārtni un
notikumiem pasaulē.
Tai pašā laikā citu ieguvumu pozitīvais vērtējums ir atšķirīgs remigrantiem ar
dažādu nodarbinātības statusu. Bijušie studenti ir ne tikai uzlabojuši valodas prasmes,
bet arī apguvuši studiju programmas, kas sniedz lielākas starptautiskās karjeras iespējas.
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Aptaujātie remigranti kopumā norādīja, ka viņi ir noslēguši līdzšinējo migrācijas posmu
un ka tuvākā gada laikā plāno palikt savā izcelsmes valstī. Remigranti, kuri ārvalstīs
strādājuši, norāda, ka migrācijas pieredze ir nodrošinājusi ar dažādām (gan formālām,
gan neformālām) prasmēm un iemaņām, kas izrādījušās noderīgas pēc atgriešanās
dzimtenē. Daudzi norāda uz lielāku pašpārliecinātību par sevi un spējām gūt
panākumus, kā arī darboties nepazīstamā vidē un sazināties ar svešiem cilvēkiem.
Palielinājusies personiskās kompetences izpratne un paļāvība uz saviem spēkiem, kas
jāvērtē kā pozitīvs migrācijas ieguvums.
Augsti kvalificēti remigranti, kuriem migrēšanas laikā bija galamērķa valsts
valodas prasme labā līmenī, norādīja uz profesionālās karjeras izaugsmes iespējām un
iespēju darboties globālā līmenī. Daudzi intervijās apliecina, ka pēc atgriešanās viņu
starptautiskā pieredze darba tirgū tikusi novērtēta. Daudzos gadījumos svešvalodu
prasme, galvenokārt angļu valodas zināšanas, uzskatītas par priekšrocību.
Lai gan dažās intervijas tika minēta arī neapmierinātība ar dzīves apstākļiem
ārvalstīs, nespēja pieņemt atšķirīgo, tomēr remigranti šo dzīves posmu neuzskata par
neveiksmīgu, bet gan norāda, ka tas viņus ir pamudinājis atgriezties dzimtenē un
pārvērtēt dzimtās vietas un sociālo kontaktu nozīmi. Tāpat tiek uzsvērta ārvalstīs iegūto
neformālo prasmju vai “mīksto prasmju” nozīme (piemēram, tolerance, spēja uzņemties
risku un uzņēmējdarbības spējas).
Ārvalstīs iegūtā personiskā un sociālā pieredze tika īpaši novērtēta kā personīgas
izaugsmes forma. Starptautiskā pieredze sniedza jauniešiem iespēju dzīvot vieniem –
neatkarīgi no vecākiem – un iespēju pārbaudīt savas prasmes. Šis aspekts bieži vien ir
saistīts ar plašāku skatījumu, kas izveidojies, dzīvojot ārpus ierastās "komforta zonas",
īpaši lielajās Eiropas pilsētās.
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Summary
Research on the variety of youth migration forms in Europe characterizes the diversity of
migration. The aim of this study is to disclose the most important trends in the experience of individual
youth migration, revealing the gains and challenges of the return migrants. This study uses data from the
EU program Horizon 2020 project YMOBILITY, which took place from 2015 to 2018 in nine European
Union countries, including Latvia. The article summarizes the experience of migration and the gain of
international migration and what contributes to the growth of young people's personalities.
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