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INVESTIGATION OF SURFACE WATER – GROUNDWATER
INTERACTIONS IN THE SALACA HEADWATERS USING WATER
STABLE ISOTOPES
Alise Babre, Andis Kalvāns, Aija Dēliņa, Konrāds Popovs, Jānis Bikše
University of Latvia, Faculty of Geography and Earth Sciences, e-mail: alise.babre@lu.lv
Annotation. This paper presents the first results of a monthly stable isotope monitoring programme
covering the most important surface and groundwater types in the Salaca River basin, as well as
precipitation.
Preliminary results show that a significant difference exists between isotopic values of different water
types; particularly prominent is the evaporation signature of the water emerging from Lake Burtnieks.
Keywords: hydrogeology, stable water isotopes, precipitation, river Salaca.

Introduction
The ratios of the stable isotopes in the water are a natural conservative tracer of
the hydrological cycle with the exception when condensation of water vapour or
evaporation from open water surface takes place (Mook 2001). During evaporation
remaining liquid water is enriched in heavy isotopes.
The aim of this research is to characterise the isotopic values of different water
types in the Salaca River basin and test if their contribution can be identified in the
Salaca River runoff. The isotopic signature of primary inputs postulated to be
precipitation water and discharge from the Lake Burtnieks are compared to the water
sampled from Salaca River and its tributaries and groundwater discharging into it.
Study area
The study region is the drainage basin of the Salaca River from Lake Burtnieks
(source) to bridge near Vīķi in the northern Latvia (Figure 1). The discharge of the
Salaca River in the study region is dominated by the Lake Burtnieks that given its large
surface area (40.06 km2; Apsīte et al 2012) has a moderating effect on the discharge
fluctuations. The total drainage area of the lake is 2215 km2, while the rest of the surface
drainage area in the study region is 684 km2. The largest tributaries of the Salaca in the
studied area are Ramata and Iģe.
Glacial deposits of the Pleistocene glaciations form upper part of the geological
section within study area. Their thickness varies from few meters up to 40 meters in
elevated territories. The predominantly plain terrain is covered by glacial (gQ3ltv),
glaciolimnic (lgQ3ltv), glaciofluvial (fQ3ltv) and peat deposits (bQ4), as numerous
raised bogs are found there. Devonian sandstone aquifers of Burtnieki and Arukila
Formations are found below the Quaternary cover. Groundwater from the Burtnieks
aquifer is directly discharging to the Salaca River.
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Figure 1. Study area and location of sampling points

Materials and methods
A monthly groundwater and surface water stable isotope monitoring programme
was initiated on August 2015. The programme is designed to cover most of the
important surface and groundwater types in the study region (for locations see Figure 1):
(1) groundwater and surface water in the raised bogs (PP, P1 and PU1); (2) free-surface
groundwater in sandy soils that might be biased towards the recharge of the depleted
autumn-winter precipitation (GAA1); (3) free-surface groundwater in glacial loam (till)
soils, including artificially drained agricultural lands that is likely to be closer to the
weighted mean of the yearly precipitation in comparison to the groundwater in the sandy
soils (RU1, RU2 and RU3); (4) water emerging from the Lake Burtnieks that is fed by
a mix of groundwater and precipitation water and seasonally modified by the
evaporation from free surface (S1); and (5) Burtnieks and Arukila confined aquifers: an
integral value controlled by the local recharge conditions, likely more closely related to
the sandy-soil groundwater (GAU1).
Water samples were collected in 25 ml HDPE double-cap bottles and stored
refrigerated until analysis. Delta oxygen-18 and delta deuterium were measured in all
samples. Analysis was performed in Environment Dating Laboratory at the University
of Latvia on Picarro laser cavity ring down spectrometer. The repetitiveness of particular
data set is ±0.07‰ for δ18O and ±0.5‰ for δ2H respectively, however it is suggested to
use result error ±0.2‰ for δ18O and ±1‰ for δ2H (Clark, Fritz, 1997). All samples were
measured against internal laboratory standard calibrated against international standard
i.e., VSMOW (Vienna standard mean ocean water).
Results
During five months’ observation period 57 monthly samples were collected from
15 sampling points. Due to unusually low groundwater level in case of shallow wells
7
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near Ramata (RU1, RU2 and RU3) or technical problems in case of precipitation traps
some sampling points have discontinuous observations.
The slope of precipitation line at the Ramata station is 7.50 (Figure 2) that is
similar to long-term Riga meteoric water line (RMWL) with slope of 7.45
(IAEA/WMO, 2014). Evaporation probably didn’t affect the results as all precipitation
samples fit on calculated line with correlation factor 0.99.

Figure 2. δ18O and δ2H values by sampling groups
In legend: sample groups, R2 – correlation factor, p – slope of the correlation line

Isotope values of surface water samples are spread within a wider range if
compared to precipitation (Figure 2) even though correlation between surface samples
is significant i.e., 0.89. Observed values in rivers form essentially different regression
slope 3.9. Such a shift can be explained by evaporation from the river or from the source
of river. In case of rivers Ramata and Pigele impact of raised bog discharge can be the
case. In case of the Salaca River the main impact is evaporation at the river source – the
Lake Burtnieks. It is found that downstream from the Salaca River source
(SV1 observation point) the evaporation signal is diluted by admixture of more depleted
water.
The Govsala spring (GAA1) shows constant isotope values in time i.e., range is
0.1‰ for δ18O and 0.2‰ for δ2H, even narrower than receptiveness of measurements.
Observed temperature and electric conductivity are constant as well indicating longer
travel time of recharged water. Isotope values of Govsala spring plot on precipitation
line, therefore we suggest direct meteoric recharge for Govsala spring.
Wells show similar regression slope as surface water samples with a slight shift
toward precipitation values i.e., slope is 4.8. Wells are within the widest range of isotope
values compared to other groups and show more depleted values than surface water
samples. The most depleted well samples represent groundwater samples from shallow
Govsala (GAU1) well in the Burtnieks formation.
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The evaporation signal appear in samples from raised bog (PP, PU1) as well as in
the samples from small river draining it (PV1). It remains unclear if the evaporation
signal from the raised bog can be separated from the evaporation signal of the lake.
Difference between the spring and the well at Govsala station (GAA1 and GAU1)
is almost 1‰ for δ18O and 5‰ for δ2H, although both the well and the spring show
constant values during the observation period. The isotopic signal, as well as different
electrical conductivity values (518 and 118 µS/cm respectively) clearly points to different
groundwater sources. Probably the Govsala spring (GAA1) emerging from Devonian
sandstones represent locally recharged unconfined groundwater. The Govsala well
(GAU1) on the other hand more likely represent the regionally recharged confined
groundwater.
The isotope values of the Salaca River water become more depleted as the autumn
progressed. Significant shift in values between October and November corresponds to
the end of the dry period in November and air temperature drop limiting the evaporation.
Persistent pattern of downstream depletion of stable isotope values are found along the
Salaca River.
Acknowledgments
This research is supported by the National Research Programme EVIDENnT
(contract No. 10-4/VPP-2/19) subproject “Groundwater Research”.
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Summary
During this study stable isotopes are found to be a useful tool to identify distinct water
components and their evolution, although longer observation period is needed to draw robust
conclusions.
The water emerging from the Lake Burtnieks at the source of River Salaca at late summer
and autumn has a strong evaporation signal, which is gradually diluted downstream.
Precipitation trend of Ramata observation station show equal slope as observed in Riga
weather station 7.50 and 7.45 respectively.
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LAUKA INFILTRĀCIJAS TESTU AUTOMATIZĒŠANA
Jānis Bikše, Konrāds Popovs, Aija Dēliņa, Andis Kalvāns
Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: Janis.Bikse@lu.lv
Anotācija. Infiltrācijas mērījumi lauka apstākļos ir nozīmīgs informācijas avots, lai novērtētu ģeoloģiskās
vides ūdens infiltrācijas ātrumu in-situ apstākļos. Šāda veida eksperimenti tiek izmantoti ļoti plaši gan
lauksaimniecības, gan urbanizētas vides problēmu risināšanā.
Šajā pētījumā tiek prezentēts veids, kā iespējams automatizēt lauka infiltrācijas testu veikšanu dubultā
gredzena infiltrācijas testa metodei ar krītošu ūdens līmeni, izmantojot pētījumā uzbūvētu automātisku
līmeņa mērīšanas, apstrādes un datu saglabāšanas sistēmu. Uzbūvētā iekārta tika testēta lauka apstākļos
astoņos skatrakumos, kas atrodas divos poligonos, kas pārstāv augšdevona Gaujas un Amatas svītu
smilšakmens nogulumus. Katrā skatrakumā veikti divi eksperimenti – homogēnā smilšakmens virsmā un
smilšakmens virsmā ar plaisu.
Ar iekārtu iegūtie rezultāti ļauj novērot infiltrācijas atšķirības starp Gaujas un Amatas svītu smilšakmens
nogulumiem, kā arī rezultāti liecina par lielāku ūdens infiltrācijas ātrumu plaisainā smilšakmenī, nekā
homogēna smilšakmens nogulumos. Pēc granulometrisko analīžu rezultātiem noteiktais graudu efektīvais
diametrs d10 korelē ar iegūtajām infiltrācijas ātruma vērtībām (R2=0,86), norādot uz granulometriskā
sastāva smalkās frakcijas ievērojamu ietekmi uz infiltrācijas īpašībām.
Atslēgas vārdi: dubultā gredzena infiltrometrs, filtrācijas īpašības, granulometriskais sastāvs.

Ievads
Pētījuma darba mērķis ir izstrādāt dubultā gredzena infiltrācijas testa iekārtas
automatizētu sistēmu mērījumu veikšanai un pārbaudīt iekārtas lietderību veicot lauka
eksperimentus.
Dubultā gredzena lauka infiltrācijas mērījumu veikšana ir izplatīta
lauksaimniecības nozarē (Chen, Wuing 2002; Gregory u.c. 2005), lai noteiktu grunts
filtrācijas īpašības. Tests tiek lietots arī urbanizētā vidē, lai noteiktu grunts kompresijas
un grunts tehnogēnā sastāva ietekmi uz lietus ūdens infiltrāciju (Gregory u.c. 2006), kā
arī lietus ūdens infiltrācijas baseinu novietojuma plānošanai (Bean, Dukes 2015).
Dubultā gredzena infiltrācijas testa mērījumus parasti nolasa manuāli, kas prasa
nepārtrauktu iekārtas operatora uzmanību un līdz ar to pieļauj operatora kļūdas
iespējamību. Testa automatizēšana šāda veida kļūdas var samazināt, tāpēc parādās
mēģinājumi metodi automatizēt (Arriaga u.c. 2010; Fatehnia u.c. 2016).
Materiāli un metodes
Pētījuma gaitā tika izgatavota dubultā gredzena infiltrācijas iekārta, kā arī šai
iekārtai pielāgota automatizēta mērījumu veikšanas sistēma. Pēc iekārtas izstrādāšanas
tā pārbaudīta lauka apstākļos skatrakumos atsegtā gruntī.
Dubultā gredzena infiltrācijas tests
Šajā pētījumā izmantots dubultā gredzena infiltrācijas tests ar krītošu ūdens
līmeņa sistēmu. Testā lietotā iekārta sastāv no diviem gredzeniem, kas ievietoti viens
otrā, tie ievietoti gruntī līdz 10 cm dziļumā, un tajos tiek ieliets ūdens tā, lai abos
gredzenos būtu vienāds līmenis. Kvazistacionāro infiltrācijas ātrumu var noteikt,
panākot grunts pilnīgu piesātinājumu ar ūdeni. Mērījumi tiek veikti tikai iekšējā cilindrā,
jo ārējais cilindrs kalpo kā buferis, kas liedz iekšējā cilindra ūdenim filtrēties uz sāniem,
10
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tādējādi nodrošinot pēc iespējas vertikālu plūsmu (Gregory u.c. 2005). Krītoša ūdens
līmeņa tests paredz uzpildīt gan iekšējo, gan ārējo gredzenu ar ūdeni vienādā līmenī, kas
parasti ir no 5 līdz 20 cm, (Arriaga u.c. 2010), kam seko iekšējā cilindra līmeņa
nolasījumi ik pēc noteikta laika. Ja ūdens līmenis ārējā cilindrā nokrītas ātrāk par
iekšējo, tad nepieciešams to uzpildīt līdz iekšējā cilindra līmenim, lai ūdens spiediens
uz grunti būtu vienāds.
Dubultā gredzena infiltrācijas iekārta
Dubultā gredzena infiltrācijas iekārta izgatavota no 3 mm bieza nerūsējošā tērauda,
ņemot vērā standarta ASTM D3385-09 (ASTM D3385 2009) norādījumus. Iekšējais un
ārējais diametrs gredzeniem ir attiecīgi 15 cm un 30 cm diametrā, apakšējā daļā izveidoti
zobiņi, kas ļauj gredzenu iegriezt vidēji sacementētā gruntī. Abos gredzenos vienā malā
izveidots 8 mm liels caurums, kas paredzēts spiediena sensora pievienošanai.
Dubultā infiltrācijas gredzena metodes automatizācijas sistēma
Automatizācijas nolūkos tika izgatavota sistēma, kas automātiski reģistrē ūdens
līmeni dubultā gredzena iekšējā cilindrā, attēlo mērījumu ekrānā, kā arī saglabā
mērījumus, mērījumu datumu, laiku un eksperimenta numuru ar konkrētu laika intervālu
zibatmiņā.
Ūdens līmeņa mērījumu veikšanai izmantots “Honeywell” kompānijas spiediena
sensors HSCDNAN001PG, kura mērījumu diapazons ir 0–1 psi, jeb 0-70,4 cm ūdens
staba augstums un kura precizitāte ir 0,25% no nolasījuma. Datu ievadei, apstrādei un
saglabāšanai izmantots vienplates dators Raspberry Pi, bet aktuālo datumu un laiku
nodrošina modulis DS1307. Sistēma nodrošina iespēju fiksēt spiediena vai ūdens
līmeņa vērtību pat ar sekundes intervālu, kas ļauj detalizēti sekot ūdens infiltrācijas
ātruma pārmaiņām eksperimenta gaitā. Iekārtu iespējams ilglaicīgi darbināt ar 12 Voltu
svina skābes akumulatoru.
Pēc iekārtas izstrādes tika veikta tās kalibrācija laboratorijas apstākļos, izmantojot
10 kalibrācijas punktus starp laboratorijā uzstādīto ūdens līmeni un iekārtas nolasīto
līmeni, tika iegūta kalibrācijas līkne ar Pīrsona korelācijas koeficienta vērtību
R2=0,9998.
Iekārtas izmēģinājuma poligoni
Pētījuma gaitā uzbūvētā iekārta tika izmēģināta lauka apstākļos divos poligonos:
Lodes māla karjerā augšdevona Gaujas svītas (D3gj) smilšakmens nogulumos un Mazās
Ellītes apkārtnē, Liepas paliksnī augšdevona Amatas svītas (D3am) smilšakmens
nogulumos. Abos poligonos tika izveidoti 4 skatrakumi katrā vismaz viena metra
dziļumā. Katrā skatrakumā tika veikti lauka infiltrācijas mērījumi uz netraucētas
smilšakmens virsmas, kā arī uz vizuāli identificējamas plaisas smilšakmenī. Papildus
katrā skatrakumā tika paņemti smilšakmens paraugi granulometrisko analīžu veikšanai
no homogēnas smilšakmens daļas. Pēc granulometriskās analīzes, kas tika veikta ar
iekārtu Retsch AS 200, rezultātiem katram paraugam tika noteikts efektīvais graudu
diametrs d10, atbilstoši Todd un Mays (2005) norādītajai metodikai.
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Rezultāti un diskusija
Lauka darbos tika iegūti piesātinātas grunts infiltrācijas mērījumi divos dažādos
poligonos, kopā astoņos skatrakumos, katrā skatrakumā divos dažādos apstākļos – uz
homogēna smilšakmens un uz vizuāli identificējamas plaisas. Katram mērījumam tika
veikti vismaz pieci atkārtojumi, līdz grunts piesātinājums sasniedza maksimumu un
infiltrācijas ātrums kļuva laikā nemainīgs. Par ticamo rezultātu tiek uzskatīts katrā
mērījumu sērijā pēdējais veiktais eksperiments. Kvazistacionāras infiltrācijas (qs)
rezultāti apkopoti 1. tabulā, kur skatrakumu vietas 1001 līdz 1004 apzīmē Gaujas svītas
smilšakmens skatrakumus Lodes karjerā, bet 3001–3004 apzīmē Amatas svītas
smilšakmens skatrakumus pie Mazās Ellītes.
1. tabula. Infiltrācijas testu rezultāti
qs, m/dnn
Skatrakuma vieta
bez plaisas uz plaisas
1001
11,71
11,97
1002
9,85
10,10
1003
13,70
14,02
1004
9,77
10,04
3001
2,68
6,56
3002
5,73
6,20
3003
0,12
0,30
3004
2,45
2,95

qs uz plaisas pret qs bez
plaisas vērtību attiecība
1,02
1,03
1,02
1,03
2,45
1,08
2,49
1,20

1. attēls. Infiltrācijas ātruma atkarība no efektīvā graudu diametra d10

Rezultāti liecina, ka visos skatrakumos infiltrācijas ātrums uz plaisām vienmēr ir
lielāks nekā homogēnā smilšakmenī. Šī atšķirība visizteiktākā ir Amatas svītas
smilšakmens skatrakumos, kuros infiltrācijas ātrums uz plaisām skatrakumos 3001 un
3003 ir vairāk kā divas reizes lielāks nekā homogēnā smilšakmenī (1. tabula), savukārt
Gaujas svītas smilšakmens skatrakumos šī atšķirība ir mazāk izteikta. Gaujas
smilšakmens piesātinātas grunts kvazistacionārās infiltrācijas (qs) vidējā vērtība ir
11,4 m/dnn, bet Amatas svītas smilšakmenim šī vērtība ir 3,38 m/dnn.
12
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Salīdzinot infiltrācijas testu rezultātus ar efektīvo graudu diametru (1. attēls),
redzama korelācija (R2=0,8605 visai datu kopai), kas atbilst literatūrā norādītajam, ka,
jo mazāks ir efektīvais graudu diametrs (d10), jo sliktākas ir terigēnā ieža filtrācijas
īpašības (Todd, Mays 2005).
Secinājumi
Pētījums prezentē pieeju, kā automatizēt lauka infiltrācijas mērījumus, kā arī
pierāda automatizēta infiltrācijas eksperimenta sistēmas lietderību infiltrācijas datu
iegūšanai ar dubultā gredzena infiltrācijas metodi, samazinot operatora iesaistīšanu
mērījumu veikšanā un tādējādi samazinot kļūdas iespējamību. Iegūtie rezultāti liecina
par izstrādātās iekārtas spēju identificēt atšķirības starp divu dažāda granulometriskā
sastāva smilšakmens infiltrācijas īpašībām. Pētījumā tika iegūti dati, kas apstiprina
efektīvā graudu diametra (d10) korelāciju ar iežu filtrācijas īpašībām, bet neizskaidro tās
pilnībā, norādot uz citu faktoru ietekmi. Izstrādātā iekārta pierāda iespēju noteikt
filtrācijas īpašību atšķirības starp homogēnu smilšakmeni un smilšakmeni ar vizuāli
novērojamām plaisām, pēdējam novērojot paaugstinātas infiltrācijas vērtības.
Pateicība
Pētījums izstrādāts EVIDENnT projekta "Pazemes ūdeņi un klimata scenāriji"
apakšprojekta "Pazemes ūdeņu pētījumi" ietvaros.
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Summary
Double ring infiltrometer tests are useful source of infiltration data when in-situ
measurements are necessary. Such tests are used in many disciplines including agriculture, soil
science, geology, flood risk management and many more.
This paper presents a method of using a double ring infiltrometer with an automatized
measurement system, reducing the need for human assistance. A falling head system was used.
The constructed infiltrometer system was field tested on two polygons representing sandstone
from the Upper Devonian Gauja and Amata Formations. Eight test pits were dug in total, with
ten tests conducted in each pit: five on homogenous sandstone and five on sandstone showing
visible fissure.
Results were supportive of the usefulness of the constructed double ring infiltrometer
system. A difference in infiltration rate was detected between the two sandstone formations, as
well as a higher rate of infiltration in the fissured sandstones. The correlation (R2=0.86) between
effective grain size (d10) and infiltration rate indicates a high impact of grain size distribution on
infiltration.

ELEMENTAL COMPOSITION OF HUMIC ACIDS FROM RAISED BOG
PEAT PROFILES
Māris Kļaviņš, Oskars Purmalis, Inese Silamiķele
Department of Environmental Sciences, University of Latvia,
e-mail: maris.klavins@lu.lv; oskars.purmalis@lu.lv; inese.silamikele@lu.lv
Annotation. Peat profiles serve as archives for environmental change and soil composition research, and
the recent, as well as historic, accumulation of elements in peat profiles depending on the intensity of
anthropogenic pollution has been widely studied. The ability of peat to accumulate major and trace
elements depends on the character of element supply, functionalities in the peat structure conducive to
metallic ion binding, pH reactions, the presence of oxygen, complex compounds, inorganic ions and many
other factors. The aim of this study was to determine the major and trace element distribution in humic
acids (HAs) in two well-characterized ombrotrophic peat profiles of Eipurs Bog and Dzelve Bog in Latvia
and analyse factors affecting the element concentration in humic acids with respect to peat. The study
demonstrates that humic acids are an important – but, for many elements, non-major – factor affecting
the accumulation of elements. Trace element concentrations in peat and in peat humic acids depend not
only on human-induced pollution (causing the accumulation of elements in upper bog layers). For several
toxic trace elements (for example, arsenic, lead and others), natural processes are of key importance.
Keywords: humic acids, peat, trace and major elements, X-ray fluorescence spectroscopy.

Introduction
The presence of major and trace elements in peat is an essential indicator of peat
genesis and organic matter humification processes, and it is also important for the
industrial use of peat (Fuchsman 1980). The upper peat layer of ombrotrophic bogs
receives chemical elements only from the atmosphere, thus reflecting the presence of
these elements in the air (Shotyk et al. 1998). Trace element accumulation in peat
profiles has been used for reconstructing changes in human pollution and for tracking
the sources of anthropogenic pollution and characterizing its intensity. The recent as
well as historic accumulation of many trace elements in peat profiles depending on the
14
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intensity of anthropogenic pollution has been widely studied (Shotyk 2002; Orru et al.
2006; de Vleeschouwer et al. 2007). The ability of peat to accumulate major and trace
elements depends on the character of element supply (whether in particulate or ionic
form), potency of metal ions to bind functionalities in the peat structure, pH reaction,
oxygen presence, presence of complexing compounds, inorganic ions and many other
factors (Shotyk 2002; Orru et al. 2006). Researchers have hypothesized that the main
factor affecting the accumulation of metals in peat profile are humic substances (Gondar
et al. 2005; Zaccone et al. 2007; Zaccone et al. 2008; Zaccone et al. 2009).
Humic substances (HSs) are a general category of naturally occurring, biogenic,
heterogeneous organic substances that can be generally characterized as yellow to black
in colour, of high molecular weight and refractory to degradation (Stevenson 1994).
Depending on their solubility, humic substances can be grouped into humic acids (HAs)
(the fraction insoluble in water under acidic conditions pH < 2, but is soluble at
greater pH) and fulvic acids (the fraction soluble in water at all pH values (Aiken (ed.)
1985). Humic acids are dominant in the composition of peat organic matter. HSs form
most of the organic component of peat, and they play a major role in the biogeochemical
cycling of many trace elements (Falkowski et al. 2003) due to significant complexforming ability. The character of complex formation between humic acids and major and
trace elements has been an object of intensive studies during last decades (Davies et al.
1997; Tipping 2002; Zhou et al. 2005; Pourret et al. 2007).
The analysis of trace and major elements in humic substances might help to
understand the character of their binding with natural organic matter and the processes
affecting their cycling in the environment. Knowledge about trace element concentrations
in humic substances is also important because of their growing use in industry and
agriculture. Until now, trace and major element concentrations have been analysed in
aquatic humic substances (Riise et al. 1989), sedimentary humic acids (Fengler et al.
1994) and peat humic acids (Zaccone et al. 2008; Zaccone et al. 2009).
The aim of this study was to determine the major and trace element distribution
between peat and peat humic acids in two well-characterized ombrotrophic bog profiles
and analyse factors affecting the element concentrations in peat humic acids.
Materials and methods
Materials. Analytical quality reagents (Merk Co., Sigma – Aldrich Co., Fluka
Chemie AG RdH Laborchemikalien GmbH Co.) were used without purification. For
preparation of solutions, high purity water Millipore Elix 3 (Millipore Co.) 10–
15 MΩcm was used throughout the study.
Peat sampling and characterization, isolation of humic acids. Peat profiles
were obtained from well-characterized (Kuske et al. 2010; Silamikele et al. 2010)
ombrotrophic bogs – Eipurs and Dzelve. Both bogs are located in lowlands, they are of
similar origin (they have developed due to ground paludification), although their
lithology is largely differing (Figure 1). Both bogs are typical raised bogs, and they have
never been affected by direct pollution sources, either presently, or historically.
15
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A

B

Figure 1. Peat stratigraphy and peat decomposition degree in Eipurs (A) and Dzelve
(B) bogs

Trace elements in a 1-cm slice of peat profile were determined after nitric acid
digestion by GFAAS (Krachler et al. 2001). For isolation of humic acids, the obtained
peat profiles were separated into 10 cm layers, and humic acids were extracted using the
procedures recommended by the International Humic Substances Society (IHSS)
(McCarthy 1976).
Characterization of peat humic acids. Elemental analysis (C, H, N, S, O) was
carried out using an Elemental Analyzer Model EA – 1108 (Carlo Erba Instruments).
UV/Vis spectra were recorded on a Thermospectronic Helios γ UV (Thermo Electron
Co.) spectrophotometer in a 1-cm quartz cuvette. An automatic titrator titroLine easy
(Schott – Gerate GmbH) was used to measure carboxylic and total acidity of each humic
acid. Ba hydroxide method (Schnitzer 1982; Tan 1982) was used to estimate the total
concentration of carboxylic groups and total acidity. 20.0 mg of humic acid was
weighed out and dispensed in a 125-mL ground-stoppered Erlenmeyer flask, after that
adding 10 ml of 0.1 N Ba(OH)2 solution. The air in the flask was replaced by bubbling
N2 gas mixture, closed airtight and shaken for 24 hours with a wrist-action shaker at
room temperature. The mixed solution was titrated potentiometrically with a
standardized (0.1 N) HCl to pH 8.4. A microbiret for dispensing the standard acid was
used. Trace element (Ti, Sr, Se) concentrations were measured with total-reflection Xray fluorescence spectrometry (TXRF) (Cabaniss 1992). The samples of humic acid
were prepared: 25 mg HA was treated with 1 ml conc. HNO3 and boiled until the
16
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solution completely evaporated. Afterwards, 1 ml 50% HNO3 was added. The samples
were cooled, 10 mg l-1 of Ga internal standard (Sigma-Aldrich Co.) was added to each
sample. To obtain complete results of X-ray fluorescence spectrometry, the samples
were applied three times on each quartz glass and dried, using Labconco liofilizator.
The analyzed samples were placed into the total-reflection X-ray fluorescence
spectrometer with a 1000-second measurement period.
Results and discussion
The two studied bogs have a very differing botanical composition and variable peat
decomposition degrees (Figure 1), and the study of metal accumulation in their peat
properties, and metal accumulation character in humic acids in isolation from peat, can
reveal not only the metal-binding character over the time of bog development but also the
factors controlling it. Major and trace element binding in peat humic acids is largely
dependent on their elemental (C, H, N) and functional (COOH) composition (Table 1).
Table 1. Elemental composition of humic acids and the content of COOH (mEq g-1) in
humic acids from Eipurs and Dzelve bogs
Eipurs Bog

Dzelve Bog

Depth, m

C, %

H, %

N,
%

COO
H,
mEq/
g

Depth, m

C, %

H, %

N, %

COO
H,
mEq/
g

0.0 - 0.25

52.35

5.39

2.43

2.7

0.0 - 0.10

42.74

4.23

2.32

3.90

0.25 - 0.50

52.83

5.12

2.34

5.10

0.20 - 0.30

51.95

4.88

2.79

4.70

0.50 - 0.70

53.46

5.41

2.53

4.50

0.40 - 0.50

53.43

4.86

2.25

4.30

0.70 - 1.20

52.16

5.25

2.42

4.40

0.60 - 0.70

48.36

4.08

2.05

4.70

1.20 - 1.35

48.82

4.43

2.07

3.90

0.80 - 0.90

52.89

4.85

2.18

4.30

1.35 - 1.70

53.24

4.80

2.13

4.70

1.00 - 1.10

52.18

4.86

2.23

4.80

1.70 - 1.87

54.36

4.76

1.82

4.60

1.20 - 1.30

54.00

5.17

2.41

4.60

1.87 - 2.20

53.64

4.93

1.91

4.20

1.40 - 1.50

58.28

4.64

2.23

4.70

2.20 - 2.30

53.81

4.93

1.80

4.40

1.80 - 1.90

59.01

5.29

2.27

4.40

2.30 - 2.40

54.75

5.04

1.87

4.60

2.00 - 2.10

54.81

5.18

2.25

4.30

2.40 - 2.50

54.68

5.04

1.98

4.70

2.20 - 2.30

55.90

5.03

2.22

4.10

2.50 - 3.20

51.44

5.02

1.59

4.10

2.40 - 2.50

56.41

4.99

2.04

4.4

3.20 - 3.58

52.74

4.34

2.25

6.20

2.60 - 2.70

55.14

4.70

2.09

4.20

3.58 - 3.62

54.98

4.25

2.09

6.60

2.80 - 2.90

54.97

4.78

2.07

4.30

3.62 - 4.10

55.98

4.82

2.53

4.70

3.00 - 3.10

55.14

4.53

2.46

4.30

4.10 - 4.56

55.33

4.49

2.48

4.70

3.20 - 3.30

56.58

4.56

2.34

4.40

4.56 - 4.62

48.32

4.24

2.31

6.10

3.40 - 3.50

59.49

3.98

2.02

5.40

The elemental composition of the studied humic acids reflects their original
material and is characterized by increasing values of C in humic acids from peat with
higher decomposition degree, while the content of H and N is fluctuating within the
limits of values common for peat humic acids and thus does not show any wellexpressed trends of changes within the peat profiles. The carboxyl group concentration
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is lower in the humic acids from the uppermost peat layers, and it can even reach the
values >6 mEq g-1 in the humic acids isolated from the peat with higher decomposition
degree (Table 1).
The concentration distribution of major and trace elements in peat and in humic
acids isolated from peat significantly differs depending on the element (Figure 2):
whereas the concentrations of some elements (supposedly of natural origin, such as Ca,
Fe, K, Mn) are higher in peat than in humic acids, the concentrations of other elements
(supposedly of anthropogenic origin, such as Pb, As, Cr, Ni, Cu) are higher in humic
acids than in peat. Considering the possibilities of using peat and isolated humic acids
in agriculture, the found values of major and trace elements in peat, especially if
compared with the values found in other countries (Riise et al. 1989; Zaccone et al.
2007; Zaccone et al. 2008; Zaccone et al. 2009), cannot be considered as high and
indicate a low level of anthropogenic pollution.

Figure 2. Concentrations (μg g-1) of major and trace elements in peat and in humic
acids from Eipurs and Dzelve bogs

A comparison of element concentrations found in the humic acids in our study
with those in other samples of humic acids, including reference samples (Table 2),
indicates the major importance of the source of the element for its presence in humic
acids. The highest major and trace element concentrations were common for the humic
acids isolated from sea sediments. In the humic acids isolated from peat, the major and
trace element concentrations depend on their presence in natural bog environment (for
example, a relatively high variability of Fe, Br, Zn, Ti). However, the concentrations of
elements associated with recent human pollution are at a relatively similar level.
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Table 2. Concentration of trace and major elements (µg g-1) in the samples of humic
acids from Eipurs and Dzelve bogs and from other sites
IHSS
IHSS
North
Pahokee
Waskish
Element Eipurs Bog1 Dzelve Bog 1 Switzerland2
USA3
Sea3
HA
HA
4
reference reference4
Fe
191.07
76.78
57.62
0.54
1813.65
308.64
Pb
0.33
0.40
1.15
1.83
0.78
As
1.57
1.49
9.10
1.75
0.54
Cu
3.59
2.44
13.85
447.17
13.83
28.26
Ca
102.18
95.04
776.96
333.73
630.64
Mn
0.75
0.37
2.57
157.60
2.38
Cr
2.16
1.21
1.62
482.17
11.7
2.48
29.66
Ni
1.21
0.73
6.12
8.35
2.72
K
51.01
40.77
1856.03
121.60
Zn
3.99
6.85
17.50
435.67
2.98
95.01
33.32
Ti
10.17
4.10
16.8
1030.00
2.80
18.86
Se
0.42
0.22
1.10
1.44
0.64
V
0.61
0.67
305.67
Sr
0.30
0.31
2.53
7.24
1.36
Co
1.76
0.44
1.2
Rb
0.44
0.29
2.20
0.16
Br
2.70
11.91
196.00
9.24
4.68
1
– average values for the studied bog profiles; 2 – (Zaccone et al., 2009); 3 – (Riise et al., 1989); 4 – estimated
analysed reference samples

Major and trace element concentration changes in humic acids from peat profiles
from the studied bogs follow general patterns: a) elements of increased concentrations
in the humic acids from the upper layers of bog (Zn, Pb, Ni, Cr, Cu), b) elements of
increased concentrations in the humic acids from the bottom layers of bog (Fe, Ca, Mn,
Mg) and c) elements of elevated concentrations in the humic acids from the bottom and
upper layers of bog in comparison with their concentration in the middle layers of bog
(K, As). A similar major and trace element accumulation pattern was previously found
to be common in raised bogs and can be interpreted as accumulation of metals due to
anthropogenic pollution in the upper layers or due to supply with groundwater from the
bottom of bog. Cr and Pb concentrations in HAs of Eipurs Bog form some peaks at
different layers of depth. This fact can be related to the impact of soil organic matter on
Cr mobility due to the formation of high molecular weight insoluble complexes with
HAs. The tendency of Cr concentration increase with depth, and it can be related to the
increase in the degree of humification.
The AsHA/Aspeat ratio ranges between 0.37 and 8, with an average of 2.49, showing
that this trace element seems to be adsorbed on the humic material surfaces. The
character of As concentration in the peat and HA of Eipurs Bog has a tendency to
decrease in the middle layers, while As concentrations in the upper layers of Eipurs Bog
are comparatively high. The observed data can be explained with the fact that As has a
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similar chemistry to that of P, and can thus be taken up by plants. The arsenic trend
could reflect the changing rate of anthropogenic atmospheric inputs during the past few
centuries, for example, due to the increased coal burning during the industrial revolution
and the use of Pb arsenates as pesticides.
The concentration of arsenic in HAs ranges between 0.37 and 3.13 mg·kg-1. In the
first 30 cm in particular, the average value of the total As is recovered into HA
molecules, while below this depth, this metalloid becomes almost undetectable. This
behaviour could be explained by the ability of As to bound indirectly to organic
functional groups through bridge metal, such as Fe+3. The ZnHA/Znpeat ratio ranges
between 0.2 and 1.26, with an average of 0.62, showing that this element seems to be
recovered into the peat mass. The FeHA/Fepeat ratio ranges between 0.05 and 0.59, with
an average of 0.25, showing that Fe is not bound to HAs.
The character of the dominant anthropogenic trace elements, such as Cr, Ni, Cu,
Mn and As, and their accumulation in the deeper layers of both peat profiles can be
explained by supply from groundwater. The increased levels of the studied trace elements,
such as Cr, Ni and Cu in the upper layers of the peat core of Eipurs Bog can be ascribed
to air pollution due to industrial production. The detected elements are immobile in peat;
therefore, they can be used as the indicators of anthropogenic activity.
Table 3. Correlation between major and trace element concentrations in peat (P) and
peat humic acids (HAs) in Eipurs Bog

The analysis of correlations between major and trace element concentrations in
the peat of Eipurs and Dzelve bogs and the humic acids isolated from the corresponding
peat layers indicates that there are elements for which the mentioned correlations are
significant. At the same time, there are also elements for which the correlations are
statistically insignificant (Table 3). For example, the correlations between Cu and Fe
concentrations in peat and in humic acids isolated from the corresponding peat layers
are statistically significant, indicating that the aforementioned elements in the
composition of peat are bound in the form of complexes with humic substances. At the
same time, in the case of such elements as As and K, the correlations between their
concentrations in peat and humic acids are weak, indicating that humic substances play
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a minor role in the binding of these elements in peat, while the major factor could be
their binding either in the form of mineral phases or other forms.
The differences in the major and trace element binding to peat and peat humic
acids increasingly highlight the correlation between metal concentrations in peat and
peat humic acids as well as among different metals (Table 3). Strong and statistically
significant correlations between elements in peat and humic acids has been found only
for Fe, Zn and Cu. At the same time, there are evident correlations between elements
depending on their origin. In this way, the element pairs can be identified according to
their dominant natural sources. For example, Fe-Mn, Fe-Cu, Mn-Cu, Ca-Mn, Ca-Fe and
others. However, the pairwise correlation between element concentrations can also
indicate their joint complexes, for example, there is a close correlation in the pair As-Fe
similar to that in the pair As-Mn. Close correlations are also common for the elements
of evidently anthropogenic origin.
Conclusions
The study of trace and major element concentrations in peat and humic acids
isolated from two raised bogs – Eipurs and Dzelve (Latvia) – of similar origin and
largely differing lithology indicates the impact of human-induced pollution on element
concentrations in the upper layers of the studied bogs, both in humic substances and in
peat. At the same time, elevated concentrations of many elements (Fe, Zn, As, Cu, Mn
and others) have been found in the deeper layers of the bog, and their source is the
natural weathering of bedrock and supply with groundwater. However, the total
concentration levels of major and trace elements in the studied peat and humic acid
samples can be considered as relatively low. Correlation between major and trace
element concentrations in peat and humic acids demonstrate that many elements in peat
are bound in the form of humic substances, whereas other forms of binding dominate
for other elements.
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THE COMPOSITION OF FEN PEAT HUMIC SUBSTANCES BY MEANS
OF 3D FLUORESCENCE SPECTROSCOPY WITH
PARALLEL FACTOR MODELLING
Jānis Krūmiņš, Māris Kļaviņš, Valdis Segliņš
Faculty of Geography and Earth Sciences, University of Latvia,
e-mail: krumins.janis@lu.lv, maris.klavins@lu.lv, valdis.seglins@lu.lv
Annotation. The purpose of this study was to conduct a comprehensive structural characterization of fen
peat humic substances by means of 3D fluorescence spectroscopy with parallel factor modelling. The fen
peat profile (2.60 m) of Vīķu Bog, with known physico-chemical characteristics, was studied. Fluorescence
spectra (EEM) of humic substances were recorded every 0.10 m of peat profile. EEM reflect significant
changes in the decomposition of fen peat and in the formation of fulvic acids (a peak around 350/450 nm),
both followed by changes in peat properties and depth. Parallel factor analysis identified a four-component
model with well-extracted fingerprint regions, identifying the main constituents of fen peat humic
substances: 1) phenolic groups, 2) chromophore groups with high carboxylic group content, 3) proteins and
phytochlorin, and 4) polycyclic aromatics with fused benzene rings. Our study has shown that the use of
parallel factor analysis on the fluorescence spectra allows processing organic samples with low
concentration of humic substances; thereby enabling analysis of very sensitive data that otherwise would be
lost during the analysis and lead to the misinterpretation of results.
Keywords: fen peat, humic substances, PARAFAC analysis, 3D fluorescence spectroscopy.

Introduction
Due to the decomposition process organic matter in fens has been transformed
into more stable and complex macromolecules than it is in the mire vegetation (Wei
et al. 2014). Moreover, the transformation of organic matter into fen peat has the direct
impact on element cycle in environment and microbial activities within the peat profile
(Cronan et al. 1992). Most of the organic matter in peat is constituted of humic
substances (fulvic and humic acids), which basically is the result of degradation and
polymerization of organic matter during the microbial, chemical and photochemical
reactions (Pernet-Courdier et al. 2011). One of the most advanced and novel methods
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for the determination and characterization of humic substances can be 3D fluorescence
spectroscopy. This method can be used as a non-destructive tool to quantify the
decomposition degree of organic matter of any kind, and it requires a small volume of
aqueous sample at low concentration (Wei et al. 2014). 3D fluorescence spectroscopy
provides an important information on the chemical nature of humic substances – on their
position, shift and intensity of fluorescence peaks, – and all those data can be correlated
to structural information, such as functional groups, polycondensation, aromaticity,
heterogeneity and various dynamic properties related to their intramolecular and
intermolecular interactions (Chen et al. 2003). All the information obtained from 3D
fluorescence spectroscopy analysis can be used in parallel factor analysis (PARAFAC
analysis), what is being used to determine the similarity between samples or groups of
samples and allows evaluating particular structural components of humic substances.
The objective of this study was to conduct a comprehensive structural characterization
of fen peat humic substances.
Materials and methods
26 fen peat samples were extracted from a complete peat profile (every 0.10 m of
a 2.60 m long peat profile) of Vīķu Mire in Western Latvia. The sampling was done in
the central part of the mire, which is less affected by the adjacent area and where the
most complete geological section can be found. 10 mg of peat powder were extracted
with 50 ml of 8% NaOH solution for 24 h in a horizontal shaker at room temperature.
The samples were filtered, removing any suspensions, and their pH was normalized to 7.
Extracts of the samples were further used in 3D fluorescence spectroscopy analysis. 3D
fluorescence spectroscopy analysis was performed using a TL spectrometer HORIBA
Aqualog. Fluorescence spectra (EEM) were recorded at a 5 nm bandpass excitation in a
clear quartz cuvette. EEMs were obtained by subsequently scanning the emission
spectra from 250 to 600 nm at the 250 to 600 nm excitation wavelengths with 5 nm
increments. PARAFAC analysis was performed using the MATLAB R2014a
v. 5.3.0.532 software with DOMFluor and drEEM toolboxes (Murphy et al. 2013).
Results and discussion
Features of the fen peat botanical composition in different layers (Figure 1)
determine the amount of organic matter in peat (in our study from 60 to 97%) and cause
changes in the rate and intensity of decomposition and thereby also in the amount of
humic substances and their fluorescent characteristics relative to peat profile depth.
We have detected 2 general spectral peaks in EEMs of humic substances extracted
from studied peat samples (Figure 2). The first peak was centred at the wavelength pair
of 330–360/430–530 nm and it is related to fulvic acid-like compounds. The second
peak had its own wavelength pair at 430-470/520-560 nm, which is associated with
humic acid-like substances (Wei et al. 2014).
All of the recorded humic substance EEMs, as seen, e.g., in samples 5 and 6
(Figure 2); show a higher fluorescence intensity of fulvic acids at the range ~350/460
nm, while the intensity of humic acids (~470/540 nm) is less pronounced. This can be
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explained by the fact that humic acids, being highly condensed structures, have a weaker
fluorescence signal than fulvic acids (chromophore groups with high phenolic group
content). Further data analysis and validation confirmed that the 4-component model
was reliable for studied fen peat humic substances, respectively – fen peat humic
substances consist of 4 main components.
Some of the fluorescence fractions cannot be identified from the raw EEM data;
it is because of the signal overlap of individual organic compounds. This issue can be
fixed with PARAFAC analysis (Zhu et al. 2014). It is for this reason that PARAFAC
analysis was selected in our study to distinguish the peat-forming components
(Figure 3).

Figure 1. The botanical composition and decomposition degree of Vīķu Mire fen peat
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Figure 2. Excitation-emission matrices of Vīķu Mire fen peat humic substances (0.400.60 m)

Figure 3. A decomposition of excitation-emission matrix of fen peat humic substances

Figure 3 shows the fluorescence components and illustrates the area on EEM they
have the main influence on. There were 4 components found, what were further denoted
as Comp. 1, Comp. 2, Comp. 3 and Comp. 4. The fluorescence components were
classified according to the previous studies (Stedmon and Bro 2008, Zhu et al. 2014),
respectively – component 1 was classified as the phenolic group-containing structures;
component 2 was classified as chromophore group with high carboxyl group content;
component 3 was composed of proteins and phytochlorin; and component 4 was
classified as polycyclic aromatics with fused benzene rings, although it had very weak
total luminescence intensity.
Conclusions
Our study has shown that parallel factor analysis of 3D fluorescence spectra
allows processing organic samples with low humic substance concentration. Therefore
it is possible to analyze very sensitive data that otherwise can be lost, leading to
misinterpretation of results. Our results have also shown that it is possible to apply a 4
component/factor model to the studied fen peat humic substances: 1st, 2nd and 4th
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component (the phenolic and carboxylic groups, and polycyclic aromatics) and the 3rd
component (proteins and phytochlorin), what are main fen peat forming compounds.
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Summary
The purpose of this study was to conduct a comprehensive structural characterization of
fen peat humic substances by means of 3D fluorescence spectroscopy with parallel factor
modelling. The spectra of alkaline extracts reflect significant changes in degradation of peat
organic matter and formation of fulvic acids followed by depth and changes in peat properties
(a peak around 350/450 nm). Parallel factor analysis allowed the identification of a 4 component
model with well-extracted fingerprint regions, identifying phenolic groups, chromophore
groups with high carboxylic group content, proteins and phytochlorin and polycyclic aromatics
with fused benzene rings.
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SEISMOLOĢIJAS PRAKTISKĀ NOZĪME ZEMAS SEISMISKĀS
AKTIVITĀTES APGABALOS, RĪGAS PILSĒTAS PIEMĒRS
Valērijs Ņikuļins
Latvijas Universitāte, e-pasts: valerijs.nikulins@lu.lv;
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, e-pasts: valerijs.nikulins@lvgmc.lv
Anotācija. Seismoloģiskās metodes, piemēram, seismiskā mikrorajonēšana, pieļaujamā vibrācijas līmeņa
novērtējums, grunts dinamisko īpašību novērtējums transporta maģistrāļu rajonā u.c., var tikt praktiski
izmantotas rajonos ar zemu seismiskumu.
Atslēgas vārdi: seismiskā mikrorajonēšana, tehnogēnā vibrācija, grunts dinamiskās īpašības.

Ievads
Latvijas teritorija atbilst rajonam ar ļoti zemu seismiskumu. Latvijā maksimālais
paātrinājums devona cietajām gruntīm (A tips) ir 0,013 g, kur g – brīvās krišanas
pāātrinājums (Nikulin 2011). Tomēr uz irdeno kvartāra nogulumu virsmas paātrinājums
var pārsniegt 0,05 g (Ņikuļins 2009b). Tādēļ, ceļot augstceltņu dzīvojamās ēkas,
nozīmīgas inženiertehniskās un ekoloģiski bīstamas būves, ir nepieciešams ņemt vērā
Eurocode 8 rekomendācijas, tas nozīmē – atsevišķos gadījumos veikt seismisko
mikrorajonēšanu (SMR). Pēc 2004. gada zemestrīces Kaļiņingradas apgabalā veikti
vairāki SMR pētījumi (Алешин и др. 2014), kas rāda, ka seismoloģiskā metode varētu
būt lietderīga rajonos ar zemu seismisko aktivitāti. Šajā rakstā izskatītas seismoloģijas
metožu, piemēram, seismiskā mikrorajonēšana, pieļaujamā vibrācijas līmeņa
novērtējums no tehnogēniem avotiem, grunts dinamisko īpašību novērtējums transporta
maģistrāļu rajonā u.c., lietošanas iespējas Latvijā, izmantojot Rīgas pilsētas piemēru.
Priekšnoteikumi, materiāli un metodes
Viens no pilsētu infrastruktūras objektu, ēku, būvju, transporta sistēmu seismiskās
vai vibrācijas drošības faktoriem ir grunts labvēlīgie un stabili apstākļi.
Latvijas, tai skaitā arī Rīgas, grunts apstākļus raksturo pleistocēna un holocēna
irdenās un ūdens piesātinātās gruntis, kuras pārklāj blīvos augšdevona pamatiežus.
Seismiskās stiprības attiecība starp augstāk un zemāk iegulošiem nogulumiem būtiski
ietekmē svārstību pastiprināšanos līdz 10 un vairāk reizēm. Seismiskās stiprības
kontrasts rada labvēlīgus apstākļus grunts rezonansei, ja grunts slāņa biezums sakrīt ar
¼ seismiskā viļņa garuma. Lokālie seismoģeoloģiskie apstākļi ir samērā mainīgi, par ko
liecina satricinājuma palielinājums atsevišķos Latvijas rajonos (Kalnu ciems Saldus
novadā, Dobeles pilsēta) pēc Kaļiņingradas zemestrīces (Nikulin 2005). Projektējot un
ekspluatējot ēkas, būves un transporta maģistrāles Latvijā ir nepieciešams ņemt vērā
grunts nelabvēlīgos apstākļus. Cikliski procesi ir papildus faktori, kas pastiprina
vibrācijas sekas un var izraisīt deformācijas uzkrāšanos gruntīs, ēkās un būvēs. Šādu
deformācijas piemēru ir samērā daudz (tramvaja, dzelzceļa līnijas un šosejas).
Grunts atbalss modelēšanai tika izmantoti materiāli par grunts uzbūvi dziļumā.
Projekta PanGeo rezultāti tika izmantoti kā tektonisko kustību kvalitatīvs pierādījums.
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Rezultāti
1. piemērs
Tehnogēnās vibrācijas ietekmes tipisks gadījums, deformējot ēku, notika
2014. gada 30. jūlijā Mežciemā Rīgā. Celtniecības laukumā, dzenot pāļus, notika mājas
seguma betona plātnes nosēšanās. To izraisīja jau esošo plaisu palielināšanās augšstāva
dzīvoklī no 2 mm līdz 3-4 cm. Vibrācijas ātrums šajā gadījumā var mainīties no 3,8 līdz
7,7 mm/s. Latvijā nav ieviesti ēkām un būvēm pieļaujamo vibrācijas līmeni
reglamentējoši normatīvie dokumenti. Saskaņā ar Vācijas normatīvu DIN 4150-3:1999,
novērtētais augšējais vibrācijas līmenis 7,7 mm/s pārsniedz pieļaujamās vibrācijas līmeni
5 mm/s īslaicīgos vibrācijas apstākļos. Acīmredzami, ka, neņemot vērā tehnogēnā avota
izraisīto vibrāciju celtniecības laukumā, īpaši dzenot pāļus, irdenas un apūdeņotas grunts
apstākļos, var rasties būves deformācijas, radot draudus cilvēkiem un ēku bojājumus.
2. piemērs
Īpašu interesi izraisa seismisko svārstību pastiprināšanās nozīmīgu
inženiertehnisko objektu rajonos dažādu seismisko avotu iedarbības rezultātā. Grunts
svārstību pastiprinājuma modelēšanai zem TEC-1 (Rīga) izmantots 61 m biezs trīs slāņu
griezums (381/1844. urb.), 2004. gada 21. septembra Kaļiņingradas zemestrīces
seismogramma (stacijā Molde, Norvēģija), kā arī seismiskais troksnis, kas iegūts,
nosakot vidējās mikroseismiskās svārstības no BAVSEN tīkla vairākām stacijām
(Ņikuļins 2009a).

1. attēls. Grunts svārstību pastiprinājuma modelis TEC-1 (Rīga) rajonā Kaļiņingradas
zemestrīces (21.09.2004.) seismisko viļņu (1) un seismiskā trokšņa (2-4) iedarbības
rezultātā
Piezīme: Svārstību komponentes: Z-D – ziemeļu – dienvidu virzienā; A-R – austrumu –
rietumu virzienā; Z – vertikālā virzienā

29

ZEMES DZĪĻU RESURSI UN TO IZPĒTE

Neatkarīgi no dabiskā signāla avota (zemestrīce vai seismiskais troksnis) pastāv
divas rezonanses frekvences
un , kurām noteikti atbilstoši pastiprinājuma
un
(1. tabula).
koeficienti
1. tabula. Grunts pastiprinājuma parametri zem TEC-1 ēkām
Zemestrīce
Seismiskais troksnis
Parametrs
Z-D
Z
Z-D
A-R
1,1
1,2
1,2
1,2
, Hz
20,7
28,0
52,4
33,4
3,1
3,1
3,2
3,2
, Hz
4,1
4,2
8,2
14,5

Tādējādi ir lietderīgi veikt rekognoscēšanas seismisko izpēti pirms svarīgu
inženiertehnisko objektu celtniecības laukuma izvēles vai jau esošo objektu
monitoringu, vēl jo vairāk, ja tajos tiks izmantotas augstas precizitātes iekārtas un
aparatūra, kas nepieļauj noteikta vibrācijas līmeņa pārsniegšanu.
3. piemērs
Rīgas rajona ģeodinamiskos apstākļus var raksturot kā sarežģītus, jo pilsētas
teritoriju šķērso Kaledonijas struktūrkompleksa tektoniskie lūzumi. Nozīmīgs ir
jautājums par to tektonisko aktivitāti mūsdienās. Pēdējā laikā, no 2010. līdz 2013. gadam,
ir iegūti pierādījumi šādai aktivitātei. Pirmkārt, satricinājums 2010. gada 22. novembrī,
kuru sajuta Rīgā un Rīgas rajonā (Никулин 2011). Otrkārt, pēc tālizpētes metodes
Persistent Scatterer Interferometry (PSI) rezultātiem projekta PanGeo ietvaros (Никулин
2013), Latvijā atklāti ģeoloģiskās bīstamības poligoni (ĢBP). Ģeoloģiskās bīstamības
priekšnosacījums ir dziļie, tektoniskie apstākļi Rīgas ĢBP daļā (10 gadījumos no 57).
Novērojuma punktu pārvietošanās ātruma analīze, izmantojot PSI metodi, parādīja
gradienta zonu klātbūtni tur, kur dzelzceļa līnija Rīga – Jelgava šķērso beznosaukuma
tektonisko lūzumu (2. attēls). Lūzuma dažādās pusēs 76 m attālumā viens no otra atrodas
divi PS punkti, kuri virzās pretējos virzienos ar ātrumu +13,8 mm/gadā un ̶
11,6 mm/gadā.
Tādējādi ģeodinamiski aktīvās teritorijās ir nepieciešama sistemātiska kontrole, lai
novērstu grunts kustību izraisītas avārijas situācijas. Var lietot seismoloģisko
monitoringu, izmantojot lokālo novērojumu tīklu. Seismiskā metode dod iespēju novērtēt
grunts dinamiskās īpašības. Šim nolūkam efektīvākā un operatīvākā ir spektrālo attiecību
H/V metode, izmantojot mikroseismisko svārstību analīzi (Nakamura 1989).
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2. attēls. Tektoniskā lūzuma un dzelzceļa līnijas Rīga–Jelgava iecirkņa izvietojuma
shēma (pa kreisi) un PS punktu pārvietošanās ātrums gar dzelzceļu no Gaismas līdz
Tīrainei (pa labi)
Apzīmējumi: 1 – ĢBP zonas kontūra; 2 – tektoniskais lūzums; 3 – dzelzceļa līnija;
PS punkti ar pārvietošanās ātrumu +13.8 mm/gadā (4) un – 11.6 mm/gadā (5)
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Summary
The seismological method can have practical meaning in areas of low seismic activity, as
shown by various examples. These methods include seismic micro-zonation, estimation of
vibration levels, dynamic properties of soils for highways, etc.
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SILĪCIJA PLŪSMU ILGTERMIŅA MAINĪBA LATVIJAS UPĒS
D. Poršņovs1, M. Kļaviņš1, V. Rodionovs2
1

LU ĢZZF Vides zinātnes nodaļa
2 LU Bioloģijas institūts

Anotācija. Virszemes ūdeņu sastāva pētījumi ir ļoti nozīmīgi, lai izprastu antropogēno faktoru, kā arī
globālo Zemes sistēmu pārmaiņu ietekmi uz vidi. Izšķīdušais silīcijs virszemes ūdeņos ir atzīstams par
nozīmīgu barības vielu, kas nepieciešama fitoplanktonam, diatomejām, kā arī ūdens augiem. Šī pētījuma
mērķis ir novērtēt silīcija koncentrāciju ilgtermiņa mainību Latvijas iekšzemes ūdeņos. Ir konstatētas
būtiskas silīcija koncentrācijas pārmaiņas, kas norāda uz pārmaiņām Latvijas upju sateces baseinos.
Atslēgas vārdi: silīcijs, augu barības vielas, Latvija, upju baseini.

Ievads
Virszemes ūdeņu sastāva pētījumi ir ļoti nozīmīgi, lai izprastu antropogēno
faktoru, kā arī globālo Zemes sistēmu pārmaiņu ietekmi uz vidi. Ņemot vērā plaši
izplatīto iekšzemes un piekrastes ūdeņu eitrofikāciju, īpaši aktuāli ir augu barības vielu
(slāpekļa, fosfora un silīcija) koncentrācijas un slodžu pētījumi. Ūdens kvalitātes
rādītāju tendences var kalpot kā indikators nacionālās un starptautiskās vides politikas
efektivitātes novērtēšanai (Brunet, Astin 1999; Donohue et al. 2001). Ņemot vērā
temata aktualitāti, ir atrodams daudz pētījumu par augu barības vielu koncentrāciju un
slodžu mainību (Zhang, Zhang 1995; Brakke et al. 1988; Ferrier et al. 2001; Interlandi
and Crockett 2003). Nepieciešamība novērtēt sarežģītus, vielu mobilitāti ietekmējošus
procesus ūdenstilpēs un to sateces baseinos, ievērojami paaugstina ilgtermiņa pētījumu
vērtību šajā jomā (Godwin et al. 2003). Augu barības vielu slodzes un to koncentrācijas
pārmaiņu tendences ir plaši pētītas Baltijas jūras reģionā, šajos pētījumos visbiežāk ir
izmantotas visai īsas (5–10 gadu) datu rindas (Löfgren et al. 1999; Klavins et al. 1999a;
Stålnacke et al. 2003). Tomēr ir nepieciešams ņemt vērā, ka izšķīdušo vielu slodze ir
atkarīga no upju noteces, savukārt notece var būtiski mainīties ne tikai sezonālu, bet arī
daudzgadīgu svārstību ietekmē. Izšķīdušais silīcijs virszemes, kā arī jūras ūdeņos ir
atzīstams par nozīmīgu barības vielu, kas nepieciešama fitoplanktonam, diatomejām, un
makrofītiem (Raguenau et al. 2009) un ir viena no primārās produkcijas daudzumu
regulējošām vielām. Galvenais silīcija avots ir silīcija savienojumus saturošo iežu
dēdēšana, zināma loma piemīt arī biogēnu silīcijorganisku savienojumu sadalīšanās
procesiem (Conley 2002). Reģionālā mērogā silīcija noteci ietekmē arī tādi faktori
sateces baseinā, kā ūdenstilpju daudzums, ezeru eitrofikācijas pakāpe, purvainums un
veģetācijas segums (Humborg et al. 2008).
Šī pētījuma mērķis ir novērtēt silīcija koncentrācijas ilgtermiņa mainību Latvijas
upēs.
Materiāli un metodes
Pētījumā iekļauto upju (Daugava, Lielupe, Gauja, Venta, Salaca) sateces baseinu
teritorijas pārklāj lielāko daļu Latvijas. Izmantotie dati ir iegūti Valsts Vides
Monitoringa Programmas ietvaros un saņemti no Latvijas Vides, Ģeoloģijas un
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Hidrometeoroloģijas centra, kā arī ievākti arhīva materiālos (Ūdens kvalitātes pārskati
un gadagrāmatas). Izmantoti ikmēneša ūdens kvalitātes parametru ieraksti visam
pētījuma periodam (1975–2014). Trendu analīzei izmantots Manna Kendala tests
(Hirsch et al. 1982; Hirsch, Slack 1984; Libiseller, Grimvall 2002). Manna Kendalla
tests lietots ar būtiskuma līmeni p<0,5, trends atzīts par statistiski būtisku, ja testa
statistikas vērtība ir lielāka par 1,65 vai mazāka par -1,65.
Rezultāti un diskusija
Izšķīdušā silīcija koncentrācijas mainība Latvijas upēs ir raksturojama kā process,
kam raksturīgas daudzgadīgas oscilācijas dabisku faktoru ietekmē. Tipiska silīcija
koncentrācija Latvijas upju ūdeņos sastāda 1-3 mg/l. Kā redzam 1. attēlā, dažādās upēs
koncentrācija ir atšķirīga, tomēr atšķirība nav ļoti liela. Statistiski visaugstākā
koncentrācija ir novērojama Gaujā. Vidējā pētīto upju summārā silīcija plūsma sastāda
ap 265 tonnām dienā (≈8000 t mēnesī).

1. attēls. Izšķīduša silīcija koncentrācijas Latvijas upju ūdeņos (1980-2004)

Korelāciju analīze (1. tabula) rāda būtiskas kopsakarības starp silīcija
koncentrāciju un noteci tikai Salacas gadījumā. Visās upēs redzama cieša sakarība starp
ūdens reakciju (pH) un izšķīdušā silīcija koncentrāciju. Tāpat ir novērojama silīcija
plūsmas saistība ar atsevišķiem citiem ķīmiskiem ūdens kvalitātes parametriem: nitrātu
slāpekli, fosforu, dzelzi, organisko vielu, šī sakarība ir skaidrojama ar
bioģeoķīmiskajiem faktoriem.
1. tabula. Korelācijas koeficientu vērtības starp silīcija koncentrācijām un citiem
hidroloģiskajiem un hidroķīmiskajiem parametriem Latvijas upēs. Būtiskas vērtības
izdalītas
Q
pH
Krāsainība
N-NH4+
N-NO3- P-PO43- Fe kop
Silīcijs
Daugava 0.003 -0.193
0.155
0.195
0.218
0.301
0.360
Lielupe
0.041 -0.354
0.072
0.087
-0.063
0.255
0.298
Gauja
0.026 -0.408
0.137
0.004
0.193
0.243
0.211
Venta
0.137 -0.212
0.185
0.168
0.419
0.342
0.295
Salaca
-0.012
0.358 -0.377
0.347
0.362
0.167
0.164
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Kā redzam 2. attēlā, statistiski būtiski trendi ir novērojami visās upēs. Daugavas
gadījumā trends ir dilstošs, savukārt pārējos gadījumos augošs. Visnozīmīgākais silīcija
koncentrācijas palielinājums pētāmajā periodā ir novērojams Salacas upē. Visticamāk,
ka apskatāmie trendi ir vērtējami kā dabisko hidroloģisko un hidroģeoloģisko ciklu
izpausmes.

Daugava (1980-2005)
Lielupe (1980-2004)
Gauja (1980-2000)
Venta (1980-2004)
Salaca (1980-2004)
-3,00

-2,00

-1,00
0,00
1,00
2,00
Manna Kendalla testa kritērijs

3,00

4,00

2. attēls. Izšķīdušā silīcija koncentrāciju ilgtermiņa trendi Latvijas upēs (Manna
Kendala testa kritērijs)

Pateicība
Pētījums veikts ar LZP granta Klimata sistēmas stabilitātes izmaiņas un to ietekme
uz ūdens kvalitāti limitējošo bioģeoķīmisko vielu plūsmām Latvijā” atbalstu.
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Summary
Studies of long term changes in aquatic chemistry composition are of importance to
understanding the impacts of global climate change and human impacts. Dissolved silica is an
important nutrient (primarily for siliceous phytoplankton, the diatoms, but also for macrophytes)
in freshwater and marine ecosystems. The objective of the present study is to examine long-term
changes in dissolved silica concentrations in surface waters of Latvia. Significant changes in silica
concentrations in inland waters of Latvia were found. Results indicate possible impacts of
weathering processes in combination with changes of human loading.

AVOTU ŪDEŅU KVALITĀTE LATVIJĀ
Inga Retiķe1,2, Jānis Bikše1, Zelma Dumpe1, Alise Babre1,
Andis Kalvāns1, Aija Dēliņa1, Konrāds Popovs1
1 Latvijas
2

Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: inga.retike@lu.lv
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Hidroģeoloģijas nodaļa

Anotācija. Latvijā ir tūkstošiem vietu, kur pazemes ūdeņi izplūst zemes virspusē avotu veidā, tādēļ
iedzīvotāji aktīvi izmanto uzturā avota ūdeni. Pašreiz trūkst informācijas par ikdienā uzturā lietoto avota
ūdens kvalitāti. Līdz šim veikto pētījumu rezultāti ir grūti pieejami plašākai sabiedrībai vai arī dati nav
apkopoti pārskatos. Pētījumā tika apzināti iepriekš realizētie pētījumi Latvijā un analizēta 34 avotu ūdens
ķīmiskā sastāva atbilstība maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai dzeramajā ūdenī Latvijā. Rezultāti rāda,
ka kopumā avota ūdens ķīmiskais sastāvs atbilst kvalitātes prasībām. Visbiežāk maksimāli pieļaujamo
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normu pārsniedz dzelzs saturs. Tomēr vismaz pusē paraugu novērota pazemes ūdeņiem neraksturīgi
augsta nitrātjonu klātbūtne, kas norāda uz avotu ūdens vājo aizsargātību no potenciāla virszemes
piesārņojuma.
Atslēgas vārdi: pazemes ūdeņi, ķīmiskais sastāvs, dzeramais ūdens, maksimāli pieļaujamā norma.

Ievads
Latvija ir bagāta ar labas kvalitātes pazemes ūdeņiem un aptuveni 60–70% no
valsts centralizētās ūdensapgādes nodrošina pazemes ūdens resursi (Retiķe et al. 2016).
Daudzviet pazemes ūdeņi izplūst zemes virspusē avotu veidā. Latvijā varētu būt vairāki
tūkstoši avotu, tomēr apkopojoša karte ar avotu atrašanās vietām nav sastādīta. Kādas
1992. gada vasaras ekspedīcijas laikā vien konstatēti 1756 avoti (Latvijas avotu karte
[bez dat.]) un secināts, ka visvairāk avotu atrodas upju senlejās un to izplatība nav
vienmērīga.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 736 (MK noteikumi… 2015) ar apzīmējumu
„avota ūdens” saprot pazemes ūdeņus (saldūdeņus), kas paredzēti lietošanai uzturā
dabīgā veidā un iepildīti traukā ieguves vietā. Vēsturiski avota ūdens ir bijis ne vien
nozīmīgs tīra dzeramā ūdens ieguves avots, bet arī izmantots balneoloģijā, un tam nereti
piedēvētas īpašas dziednieciskas īpašības. Arī mūsdienās cilvēki aktīvi uzturā lieto avota
ūdeni, par to liecina apmeklētāju rindas pie populārākajiem avotiem. Avotu popularitāti
mūsdienās nosaka vairāki faktori. Pirmkārt, tās ir tradīcijas un pieredze, kas pārņemtas
no ģimenes vai draugiem, kas avota ūdeni gadiem lietojuši uzturā un ir pārliecināti par
ūdens labo kvalitāti un garšu. Otrkārt, mārketings, kas reklamē avota ūdens „labās”
īpašības. Un treškārt, avota ūdens ir resurss, kas pieejams bez maksas.
Ņemot vērā augošo interesi par avota ūdeni Latvijā, būtiski ir apzināt šī ūdens
kvalitāti. Avota ūdens zemes virspusē var izplūst no dažādiem ūdens horizontiem, kas
ieguļ dažādos dziļumos. Līdz šim Latvijā nav veikti sistemātiski avota ūdens sastāva
pētījumi, un sabiedrībai nav pieejama pietiekama informācija. Valsts ģeoloģijas fondā
ir atrodama apjomīga informācija par kartēšanas laikā apsekotajiem avotiem un to ūdens
sastāvu, tomēr šī informācija ir krievu valodā un nav pieejama digitālā formātā. Sākot
ar 2004. gadu, daļa Latvijas avotu ir iekļauti valsts monitoringa programmā un reizi
gadā VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC)
laboratorijā tiek analizēts to ūdens sastāvs saskaņā ar Ūdeņu monitoringa programmu
(LVĢMC 2015). Ekonomiskās situācijas dēļ monitorings laikā no 2010. līdz
2012. gadam tika pārtraukts, kā arī dati joprojām netiek apkopoti publiskos pārskatos.
Pašreiz nozīmīgākais ir Levins and Gosk (2007) pētījums, kurā tika ievākti paraugi no
vairāk nekā simts Latvijas avotiem un apkopota informācija par pamatjonu un
mikroelementu mediānām koncentrācijām tajos.
Šī pētījuma mērķis bija analizēt pieejamo avotu ūdens ķīmiskā sastāva atbilstību
dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām.
Materiāls un metodes
Pētījumā tika apkopota pieejamā informācija par avotu ķīmisko sastāvu no
LVĢMC uzturētās datubāzes „Urbumi”. Paraugi ievākti laika posmā no 2004. līdz
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2014. gadam. Kopā izmantoti 185 paraugi no 34 Latvijas avotiem, no kuriem 29 ir
monitoringa avoti, kuros ūdens ķīmiskās analīzes veiktas vairākkārt. Turpmākajām
analīzēm netika izmantoti paraugi, kuros trūka informācijas par kādu no pamatjoniem,
kā arī paraugi, kuru jonu bilances vienādojuma starpība bija lielāka par ±10% (Güler
et al. 2002). Izmantojot SPSS Statistics 22 programmu, datu kopai tika aprēķinātas
parametru minimālās, maksimālās un mediānās vērtības (1. tabula). Avotu atrašanās
vietas redzamas 1. attēlā.

1. attēls. Pētījumā izmantoto avotu atrašanās vietas

Rezultāti
No 34 avotiem 14 ir kvartāra (Q) ūdeņi, seši iztek no dolomītiem Pļaviņu (D3pl)
ūdens horizontā, trīs no Gaujas (D3gj) horizonta smilšakmeņiem, bet pārējie 11 raksturo
Perma (P2), Katlešu-Ogres (D3kt+og), Stipinu (D3stp), Daugavas (D3dg), Amulas
(D3aml), Amatas (D3am) un Burtnieku (D2br) ūdens horizontus (1. attēls).
Avoti galvenokārt reprezentē kalcija-magnija hidrogēnkarbonātu tipa ūdeņus, kas ir
raksturīgākais ūdens tips Latvijas teritorijā. Izņēmums ir Bārbeles un Beipartu avoti, kas
pieder kalcija-sulfātu tipa ūdenim un veidojušies ģipšu šķīšanas rezultātā. Uz to norāda
arī augsts sulfātjonu saturs (1. tabula). Latvijas pazemes ūdeņiem ir raksturīgs
paaugstināts dzelzs saturs. Gandrīz pusē avotu dzelzs saturs pārsniedz pieļaujamo normu,
tomēr tas nav kaitīgs cilvēka veselībai (Veselības inspekcija 2016). Augsts dzelzs saturs
negatīvi ietekmē ūdens garšu un to var konstatēt arī pēc sarkanām nogulsnēm avota
izplūdes vietā. Amonija jonu saturs, kas pārsniedz pieļaujamo koncentrāciju, novērots
Vecmelderu, bet nitrātu saturs – Iecavas avotā. Šie avoti izplūst no relatīvi sekli
ieguļošiem, plaisainiem dolomītiem un, iespējams, sajaucas ar augstāk esošajiem
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gruntsūdeņiem. Tomēr aptuveni pusē visu paraugu nitrātjonu saturs pārsniedz 2 mg/l un
šie avoti pārstāv gan kvartāra ūdeņus, gan dziļāk ieguļošos ūdens horizontus.

Nr.
p.k.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ķīmiskais
rādītājs

Hlorīdi
Sulfāti
Nātrijs
Dzelzs
Mangāns
Amonijs
Nitrāti
Nitrīti
Arsēns
Svins
Kadmijs
EVS

Mērvienība

1. tabula. Avota ūdeņu ķīmisko rādītāju atbilstība dzeramā ūdens kvalitātes prasībām
(MK noteikumi…2003)

mg/l

µg/l

Maksimāli
pieļaujamā
norma (MK
Nr.235)

Minimālā –
maksimālā/
mediānā vērtība

Paraugu/ avotu
skaits kuros
pārsniegta
maksimāli
pieļaujamā norma

200
250
200
0,2
0,05
0,5
50
0,5
10
10
5

1,79-76/ 8,1
6-1300/ 21
1,8-40/ 4,6
0,01-3,5/ 0,09
0,01-0,045/ 0,01*
0,04-0,8/ 0,04
0,01-76,7/ 5,2
0,0003/0,1/ 0,003
0,3-5/ 0,4*
0,01-0,9/ 0,4*
0,05-2/ 0,2*

0
10/ 2
0
32/ 13
0
1/ 1
3/ 1
0
0
0
0

µS
2500
53-2090/ 464
cm-1
11 pH
6,5-9,5
6,2-8,1/ 7,3
12 Temp.
°C
5,9-12/ 7,1
* ķīmiskais rādītājs noteikts mazāk nekā 15% visu paraugu
10

0
1/ 1
-

Secinājumi
Iegūtie rezultāti ļauj secināt, ka izvēlēto avotu ūdens kopumā atbilst dzeramā ūdens
kvalitātes prasībām. Aptuveni pusē avotu ir pārsniegts pieļaujamais dzelzs, divos avotos
sulfātjonu saturs, tomēr šo parametru pārsniegums nerada draudus cilvēka veselībai
(Veselības inspekcija 2016). Divos avotos ir pārsniegta pieļaujamā amonija vai nitrātu
koncentrācija, novērots, ka vismaz pusē paraugu ir pazemes ūdeņiem neraksturīgi augsta
nitrātjonu vērtība (Retike et al. 2016). Tas liecina, ka avota ūdens kopumā ir relatīvi vāji
aizsargāts pret iespējamu virszemes piesārņojumu un tajā varētu būt pārsniegta arī līdz
šim neanalizētu parametru pieļaujamā vērtība. Atšķirībā no ūdens, kas iegūts urbumos,
avota ūdens kvalitāti var pasliktināt sajaukšanās ar piesārņotiem gruntsūdeņiem vai
virszemes ūdeņiem, tādēļ ir svarīgi apzināt teritoriju, kurā notiek avota ūdens veidošanās,
un ierobežot tajā noritošo piesārņojošo darbību.
Pētījumu nepieciešams attīstīt, papildus ievācot jaunus paraugus no citiem bieži
izmantotiem avotiem, kā arī papildinot datu kopu ar jaunākajiem monitoringa datiem un
pieejamajiem citu pētījumu rezultātiem. Tāpat jāveicina pētījumi, kuros tiek analizēts
sezonālais avotu ūdens sastāvs.
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Pateicība
Pētījums izstrādāts EVIDENnT projekta "Pazemes ūdeņi un klimata scenāriji"
apakšprojekta "Pazemes ūdeņu pētījumi" ietvaros.
Atsauces
Güler, C., Thyne, G.D., McCray, J.E. (2002) Evaluation of graphical and multivariate statistical
methods for classification of water chemistry data. Hydrogeology Journal, 10(4), 455–474.
Latvijas avotu karte [bez dat.]: http://www.upes.lv/plaukts/kartes/aizsprosti/ (20.02.2016)
Levins, I., Gosk, E. (2007) Trace elements in groundwater as indicators of anthropogenic
impact. Environmental Geology, 55(2), 285–290.
Levins, I., Levina, N., Gavena, I. (1998) Latvijas pazemes ūdeņu resursi. Dzilna, I. (red).
Rīga, Valsts ģeoloģijas dienests, 24.lpp.
LVĢMC
(2015)
II
Ūdeņu
monitoringa
programma:
http://www.daba.gov.lv/upload/File/DOC/PR_VM_2_UDENS_2015.pdf (20.02.2016)
MK noteikumi… 2003. (2003) Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.235
„Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles
kārtība”: http://likumi.lv/doc.php?id=75442 (20.02.2016)
MK noteikumi… 2011 (2011) Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumi
Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
izsniegšanas kārtība”: http://likumi.lv/doc.php?id=236750 (20.02.2016)
MK noteikumi… 2015 (2015) Ministru kabineta 2015.gada 15.decembra noteikumi
Nr. 736 „Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni”: http://likumi.lv/ta/id/278817noteikumi-par-dabigo-mineraludeni-un-avota-udeni#piel1 (20.02.2016)
Retike, I., Kalvans, A., Popovs, K., Bikse, J., Babre, A. & Delina, A. (2016) Geochemical
classification of groundwater using multivariate statistical analysis in Latvia. Hydrology
Research. In Print. DOI: 10.2166/nh.2016.020
Retiķe, I., Karro, E., Hiiob, E. (2016) Hydrochemical pattern of Devonian aquifers in
Latvia and Estonia with special reference to water types and iron and fluoride contents. Latvijas
Universitātes 74. zinātniskā konference. Zemes un vides zinātņu nozares sekcija, apakšsekcija
„Lietišķā ģeoloģija”. Referātu tēzes. Rīga, LU.
Veselības inspekcija (2016) Dzeramais ūdens: http://www.vi.gov.lv/lv/videsveseliba/dzeramais-udens/ (20.02.2016)

Summary
There are thousands of areas in Latvia where groundwater flows out to the surface in
springs; therefore, people actively consume spring water. There is currently a lack of information
about the quality of spring water that people use daily. The results from previous studies are not
easily accessible by the general public, and data is not gathered into reviews. In this article, the
chemical compositions of water from 34 springs in Latvia identified by previous studies were
compiled and analysed in order to determine if they met the criteria for safe drinking water. The
results show that in general, the chemical composition of spring water meets the quality
requirements. Iron was the most likely ion to exceed the maximum permissible value. However,
in almost half of the samples, unusually high nitrate values for groundwater was observed,
suggesting the high vulnerability of spring water to potential surface contamination.
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EDAFISKO FAKTORU NOZĪME OZOLU PAAUGAS ATTĪSTĪBĀ
PRIEŽU EKOSISTĒMĀS RĪGĀ
Vita Amatniece
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: vita-amatniece@inbox.lv
Anotācija. Latvijas meži atrodas pārejas zonā jeb ekotonā starp nemorālo un boreālo zonu boreonemorālajā starpzonā (Sjörs 1963; Ozenda 1994, Krauklis, Zariņa 2002), un pēdējās desmitgadēs
Latvijā arvien biežāk tiek novērots, ka mežos pazeminās boreālo mežu koku sugu un palielinās nemorālo
mežu koku sugu īpatsvars (Laiviņš 1998). Un būtiski būtu noskaidrot, kā edafiskie faktori ietekmē ozolu
paaugas attīstībā priežu mežos. Raksta mērķis ir noskaidrot augsnes faktora lomu ozolu paaugas attīstībā
priežu mežos Pierīgā. Pētījumā tika konstatēts, ka priežu un bērzu izveidošanos un attīstību ietekmēja O
horizonta biezums un augsnes skābums. Un lai ieviestos un pieaugtu ozols, būtisks ir augstāks pH un
slāpekļa koncentrācija.
Atslēgas vārdi: edafiskie faktori, boreonemorālā zona, Pinus sylvestris, Quercus robur, paauga.

Pēdējās desmitgadēs Latvijā, kas atrodas pārejas zonā jeb ekotonā starp nemorālo
un boreālo zonu – boreonemorālajā starpzonā (Sjörs 1963; Ozenda 1994; Krauklis,
Zariņa 2002), arvien biežāk tiek novērots, ka mežos pazeminās skuju koku sevišķi
priedes (boreālo mežu elements), bet pieaug sekundāro lapu koku un, zīmīgi, arī
platlapju sugu – ozola, oša, kļavas, gobas (nemorālo mežu elementi) īpatsvars. Turklāt
boreonemorālajā zonā platlapju meži, tajā skaitā ozolu audzes, atrodas sava izplatības
areāla ziemeļu daļā un tiek uzskatīts, ka temperatūras paaugstināšanās ietekmēs
platlapju izplatības areāla palielināšanos, paaugstinot koku sugu daudzveidību, kā tas
jau novērots citām sugām ziemeļu platuma grādos (Garcia-Lopez, Allue 2012; Weber
et al. 2008).
Pilsētas mežos priedi jau tagad nomaina citas koku sugas, un tam turpinoties
sagaidāma priedes nomaiņa ar citām sugām koku stāvā, visbiežāk tiek prognozēts ar
ozolu (Quercus robur L.) dienvidu boreālos mežos un mērenā klimata mežos (Weber
et al. 2008; Matias, Jump 2012; Olsson et al. 2013; Laiviņš 1998) un āra bērzu (Betula
pendula Roth.) ziemeļu mežos.
Pētījums tika veikts Vecdaugavas meža masīvā (570 ha) (1. attēls), kas atrodas
Rīgas ziemeļaustrumos.
Pētītajā teritorijā dominējošā suga ir parastā priede (Pinus sylvestris L.), kas veido
88% no kopējās meža platības un audzes vecums lielākoties ir 80–100 gadi. Pētāmie
priežu meži atrodas uz nabadzīgām Arenosol augsnēm. Koku pirmo stāvu veido priede,
paaugā gandrīz visos parauglaukumos tika kontstatēts ozols, bieži sastopams arī bērzs.
Kopumā tika apsekoti 23 parauglaukumi pēc nejaušības principa, kas reprezentē
pētāmo teritoriju. Apsekotajās vietās tika noteikta veģetācija un paņemti no nedzīvās
zemsegas (O) un virsējā minerālā (Ah vai E, dziļums 0–10 cm) horizonta augsnes
paraugi 3 atkārtojumos analīzei laboratorijā. Tika veikta arī ozolu paaugas blīvuma
uzskaite visā pētāmajā teritorijā. Kā redzams pēc uzskaites datiem izveidotajā kartē
(2. attēls), ozoli paaugā nav sastopami samērā lielā teritorijā – aptuveni pusē no pētāmās
teritorijas.
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1. attēls. Vecdaugavas meža masīva atrašanās Rīgas pilsētā (izveidojusi Amatniece)

2. attēls. Ozolu blīvums paaugā (izveidojusi Amatniece)

Tika konstatēts, ka vislielākā ozolu izplatība paaugā ir vērojama mitrākās un
noēnotākās vietās, ar blīvāku veģetāciju. Savukārt vietās bez ozoliem paaugā ir izteikti
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mazāks mitrums, vairāk apgaismojums, veģetācija gan uz zemsedzes, gan augstākos
stāvos ir diezgan reta, arī reljefs ir pauguraināks.
Dominējošais augšņu tips pētītajā mežā bija Arenosol uz smilšainiem eolajiem
nogulumiem. Augsnēm tika konstatēti vāji attīstījušies horizonti un O horizonta biezums
variēja no 0–20 cm, vairāk attīstījies O horizonts tika noteikts ieplakās, kur izveidojies
mitrs Moder humuss. O horizontam tika noteikta augsta C/N attiecība (virs 35) un vidējais
pH bija 3,5. Kopējā slāpekļa koncentrācija virsējā minerālā horizontā bija zema (vidēji
0,59mg g-1). Relatīvi augstāka organiskā oglekļa un slāpekļa koncentrācija, kā arī Ca2+,
Mg2+, K+, katjonu apmaiņas kapacitāte un apmaiņas skābums bija augstāka O horizontā
salīdzinājumā ar virsējo minerālo horizontu rādītājiem.
Pētītajos parauglaukumos augsnes O horizontā pHKCl mainījās robežās no 3,0
līdz 4,4 un E horizontā no 3,6 līdz 4,9, analizējot datus kopumā, secināms, ka augsnes
ir skābas. Arī augsnes apmaiņas katjonu kapacitātes (KAK, mEq/100g) rezultāti norāda,
ka augsne pētītajos priežu mežos ir nabadzīga, attiecīgi, minētais rādītājs O horizontā
variē no 2,40 līdz 16,69 un eluviālajā (E) horizontā no 0,46 līdz 1,66.
Pētījumā konstatēts, ka Pierīgā (Vecdaugavas meža masīvā) novērojama
tendence, ka nabadzīgā priežu mežaudzes paaugā uz Arenosol smilts augsnēm relatīvi
lielās platībās sastopami ozoli. Tika konstatēts, ka priežu un bērzu izveidošanos un
attīstību ietekmēja O horizonta biezums un augsnes skābums. Lai arī ozols ir sastopams
nabadzīgās augsnēs, pētījums apstiprina tendenci, ka tas vislabāk atjaunojas bāziskās un
auglīgās augsnēs ar augstu katjonu apmaiņas kapacitāti. Lai ieviestos un pieaugtu ozols,
būtisks ir augstāks pH un slāpekļa koncentrācija.
Atsauces
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microbial community composition, nitrogen turnover, and tree growth in N-loaded and previously
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interactions in determining species range limits in a warming world: The case of Pinus
sylvestris. Forest Ecology and Management. 282, 10-22.
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Summary
Forests in Latvia are situated in the transitional zone, or ecotone, between the nemoral
and boreal zones – the boreonemoral zone (Sjörs 1963; Ozenda 1994, Krauklis, Zariņa 2002).
It has been observed that Latvia’s forests have seen a decrease in boreal, and an increase in
nemoral tree species in the last few decades (Laiviņš 1998). Determining the role of edaphic
factors in oak undergrowth development in pine forests would be a significant advance. The
research aim is to determine role of soil factors in the development of undergrowth in pine
forests in Rīga. The results of the research indicate that soil factors which influence undergrowth
of pine forest are the amount of exchangeable cations and cation exchange capacity in the O
horizon.

DAUGAVAS LĪMEŅA SVĀRSTĪBU UN VIETĒJO LAIKAPSTĀKĻU LOMA
DVIETES PALIENES VIRSZEMES UN PAZEMES ŪDEŅU HIDROLOĢIJĀ
Dāvis Gruberts
Daugavpils Universitāte, Ģeogrāfijas un ķīmijas katedra, e-pasts: davis.gruberts@du.lv
Anotācija. Apskatā sniegts īss ieskats virszemes un pazemes ūdens līmeņa novērojumos, kas veikti
Dvietes palienē laika posmā no 2005. līdz 2015. gadam dažādu pētījumu projektos. Iegūto rezultātu
analīze liecina, ka pavasara palu laikā galvenā nozīme Dvietes palienes ūdens līmeņa regulēšanā ir tā
hidroloģiskajam savienojumam ar Daugavu. Savukārt vasaras un ziemas mazūdens periodos virszemes
un pazemes ūdens līmeni Dvietes palienē nosaka galvenokārt vietējie laikapstākļi (nokrišņu daudzums,
gaisa temperatūra).
Atslēgas vārdi: Daugava, Dvietes paliene, gruntsūdeņi, līmeņa svārstības, laikapstākļi.
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Ievads
Dvietes palienes hidroloģiskais režīms ir sarežģīts. Maksimālo ūdens līmeni
pavasara palu laikā te nosaka ne tikai vietējie hidrometeoroloģiskie apstākļi, bet arī
ūdens masu apmaiņa ar Daugavu. Daugavas palu ūdens masu ieplūšana Dvietes palienē
parasti sākas marta beigās vienlaikus ar ledus iešanu Daugavā un turpinās līdz aprīļa
vidum. Sevišķi augsts pavasara palu līmenis šeit tiek novērots gados, kad Daugavā pie
Glaudānu salas izveidojas ledus sastrēgumi. Vēsturiski augstākais palu līmenis, kas
atbilst 1% varbūtībai (94,22 m vjl.), Dvietes palienē novērots 1931. gada pavasarī
(Zavickis, Gruberts 1986).
Kopš 2005. gada dabas parkā “Dvietes paliene” realizēti vairāki pētnieciskie
projekti, kuros veikti daudzpusīgi hidroloģiskie novērojumi. Šī pārskata mērķis ir sniegt
īsu ieskatu rezultātos, kas iegūti šajos novērojumos, kā arī noskaidrot, kāda ir bijusi
Daugavas ūdens līmeņa svārstību un vietējo laikapstākļu ietekme uz Dvietes palienes
virszemes un pazemes ūdens līmeņa mainību pēdējos 10 gados. Plašāks pārskats par
Dvietes palienes hidroloģiskā monitoringa rezultātiem pieejams Latvijas Dabas fonda
realizētā LIFE+ projekta “Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes
paliene” mājas lapā (Gruberts 2016).
Materiāli un metodes
Lai noskaidrotu hidroloģiskā režīma lomu Daugavas vidusteces palieņu ezeru
ekoloģijā, 2005. gada martā tika uzsākti regulāri ūdens līmeņa mērījumi no tiltiem pār
Dvietes upi. Novērojumi tika veikti 1–4 reizes mēnesī, ar mērlenti nosakot attālumu
starp ūdens līmeni upē un tilta margas augšdaļu. Šie novērojumi tika turpināti līdz
2013. gadam (Gruberts 2014).
Saistībā ar Dvietes upes meandru atjaunošanas hidroloģisko priekšizpēti 2007. gada
decembrī Ilūkstes novada Bebrenes pagasta Putnu salas tuvumā Dvietes upes labajā krastā
tika ierīkoti četri gruntsūdens līmeņa monitoringa urbumi. Kopš urbumu ierīkošanas
gruntsūdens līmeņa mērījumi tajos tika veikti vidēji reizi nedēļā, ar mērlenti nosakot
attālumu no akas augšmalas līdz ūdens virsmai urbumā (Indriksons 2008). Lai novērtētu
Dvietes upes hidrogrāfiskā tīkla atjaunošanas pasākumu iespējamo ietekmi uz palieņu
pļavu biotopiem un gruntsūdeņu līmeni, 2012. gada janvārī minētā LIFE+ projekta
ietvaros ap 100 m uz A–DA no minētajiem urbumiem tika ierīkoti 15 jauni monitoringa
urbumi, kas izvietoti taisnā līnijā perpendikulāri Dvietes upes iztaisnotajai gultnei.
Gruntsūdens līmenis tajos tika mērīts reizi nedēļā (Gruberts 2016).
Lai sasniegtu šī pētījuma mērķi, pēdējos 10 gados iegūtās hidroloģisko novērojumu
datu rindas tika salīdzinātas gan savā starpā, gan ar hidroloģiskā posteņa „DaugavaVaikuļāni” ūdens līmeņu datiem. Rezultātu interpretācijai izmantoti arī DU meteostacijas
„Putnusala” ikdienas novērojumu dati par nokrišņiem un gaisa temperatūru Dvietes
palienes rajonā, kas pieejami Daugavpils Universitātes Ģeogrāfijas katedrā. Datu rindu
statistiskajai analīzei un konstatēto likumsakarību ticamības pārbaudei tika izmantotas
lineārās korelācijas un regresijas analīzes metodes.
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Rezultāti, to interpretācija
Laika posmā no 2005. līdz līdz 2013. gadam Dvietes palienē tika novēroti 10–
11 izteikti palu un plūdu viļņi, kas laika ziņā sakrita ar nozīmīgākajām ūdens līmeņa
svārstībām Daugavā pie Vaikuļāniem. Visaugstākais pavasara palu līmenis šajā periodā
Dvietes palienē tika reģistrēts 2013. gada 23. aprīlī pie Slobodas tilta (91,67 m vjl.).
Visai augsts palu līmenis tika novērots arī 2011. un 2012. gadā, savukārt pārējos gados
maksimālās līmeņu atzīmes nepārsniedza daudzgadīgo vidējo palu līmeni. Visbiežāk
maksimālais līmenis Dvietes palienē tika novērots aprīļa vidū vai otrajā pusē, retāk –
martā un maijā.
Dvietes upes ūdens līmeņa novērojumi liecina, ka pavasara palu kulminācija Dvietes
palienē iestājas gandrīz vienlaicīgi ar maksimālā ūdens līmeņa iestāšanos Daugavā pie
Vaikuļāniem. Starp Dvietes un Daugavas palu ūdens līmeņa atzīmēm pastāv cieša lineāra
korelācija, it īpaši sākot ar augstuma atzīmi 86,5 m vjl. Vairumā gadījumu ūdens līmenis
pie Vaikuļāniem palu kulminācijas brīdī ir augstāks nekā Dvietes palienē, un tajā veidojas
negatīvs līmeņa kritums (ap 3 cm km-1) un spēcīga pretstraume (līdz 399 m3 sekundē), kas
ir vērsta pretēji normālajam Dvietes upes tecēšanas virzienam. To apstiprina arī
aculiecinieku novērojumi (Zavickis, Gruberts 1986).
Savukārt vasaras mazūdens periodā Dvietes upes ūdens līmeņa svārstību raksturs
būtiski atšķiras no Daugavas ūdens līmeņa svārstībām, it īpaši Dvietes upes augštecē
(pie Slobodas tilta). Tas norāda uz vietējo laikapstākļu lielāku nozīmi Dvietes palienes
virszemes ūdeņu hidroloģijā pēcpalu periodā.
Pēdējos 10 gados viszemākais gruntsūdens līmenis Dvietes palienē bija
novērojams vasaras mazūdens periodā, kas parasti iestājās maijā–jūnijā. Vecajos
monitoringa urbumos viszemākais līmenis tika reģistrēts 2008. gada jūlija beigās –
augusta sākumā pēc divarpus mēnešus ilga sausuma perioda (aptuveni 60–80 cm zem
zemes virsmas). Ļoti zems gruntsūdens līmenis tika reģistrēts arī 2008. gada septembrī–
oktobrī un 2011. gada jūlijā–augustā, atkārtoti iestājoties visai sausam laikam. Savukārt
jaunajos monitoringa urbumos viszemākais līmenis tika reģistrēts 2015. gada
23. augustā (149 cm zem zemes virsmas 1. urbumā).
Viens no faktoriem, kas vasaras mazūdens periodos būtiski ietekmē gruntsūdens
līmeni Dvietes palienē, ir nokrišņu daudzums nedēļā/dekādē. Zemāk novietotajos
urbumos gruntsūdens līmeņa relatīvā augstuma pārmaiņas vasaras–rudens mazūdens
periodos cieši korelē ar iknedēļas nokrišņu daudzuma pārmaiņām, ceļoties par aptuveni
10 cm uz katriem 15 mm nokrišņu. Savukārt, ja nokrišņu daudzums nedēļā nepārsniedz
10–15 mm, vērojama pakāpeniska gruntsūdens līmeņa pazemināšanās.
Aizvadītajos 10 gados liela nozīme ir bijusi arī regulāriem atkušņiem, kas ziemas
mazūdens periodos sekmēja gruntsūdens horizontu papildināšanos ar sniega kušanas
ūdeņiem. Vietējo hidrometeoroloģisko apstākļu loma ir īpaši palielinājusies pēdējos
divos gados, jo 2014. un 2015. gadā Daugavas pavasara palu ūdeņi nemaz nesasniedza
to Dvietes palienes rajonu, kurā izvietoti monitoringa urbumi. Līdz ar to martā un aprīlī
gruntsūdens līmenis Dvietes upes tiešā tuvumā atradās ļoti tuvu zemes virspusei, ko
izraisīja galvenokārt vietējie pali un nokrišņi lietus viedā.
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Secinājumi
1. Augstāko ūdens līmeni gadā un tā iestāšanās laiku Dvietes palienē regulē
Daugavas hidroloģiskais režīms. Pavasara palu un vasaras–rudens plūdu laikā,
palielinoties ūdens līmenim Daugavā pie Berezovkas ietekas, proporcionāli aug arī
ūdens līmenis Dvietes palienē, un tajā var veidoties negatīva līmeņa starpība, kas rada
pretēja virziena straumi.
2. Gruntsūdens līmeņa relatīvais augstums Dvietes palienē ir atkarīgs gan no
virszemes ūdeņu pieplūduma pavasara palu, vasaras–rudens plūdu un ziemas atkušņu
laikā, gan no nokrišņu daudzuma pārmaiņām Dvietes palienes rajonā, it īpaši vasaras
mazūdens periodā. Nokrišņu intensitātei pārsniedzot 10–15 mm nedēļā, sākas būtiska
līmeņa paaugstināšanās zemāk novietotajos monitoringa urbumos.
3. Ziemas mazūdens periodā būtiska nozīme Dvietes palienes virszemes un
pazemes ūdeņu hidroloģijā ir gaisa temperatūras pārmaiņām, kas regulē sniega kušanas
ūdeņu pieplūdumu Dvietes upei atkušņu laikā un tādējādi netieši ietekmē arī
gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos vai pazemināšanos tās tuvumā.
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Summary
This paper briefly summarises the results of the surface water level and groundwater table
observations that were performed in the Dviete floodplain area during several research projects
in 2005–2015. The obtained results demonstrate that during the spring floods, the height of the
water level in the Dviete floodplain is significantly influenced by its hydrological connectivity
to the Daugava River. In contrast, during the summer and winter low-water periods, local
weather conditions (precipitation, air temperature) that regulate formation of the surface and
subsurface runoff conditions are prevalent.
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ICE REGIME DYNAMICS OF INLAND AND COASTAL WATERS
IN LATVIA AND FACTORS CONTROLLING IT
Māris Kļaviņš, Agrita Briede, Valery Rodinov
Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, e-mail: maris.klavins@lu.lv
Annotation. Sea ice is considered a sensitive indicator of climate change. In this study, long term changes
in ice levels in the Rīga Gulf on the coasts of Latvia are compared with ice levels on inland water. The
duration of ice cover on both sea and inland waters has decreased during the recent decades. In addition
to this, long term observational records of ice break in the studied region exhibit a pattern of periodic
changes in the intensity of ice formation. Ice levels are shown to be strongly influenced by large–scale
atmospheric circulation processes over the North Atlantic that manifest in close correlation with the North
Atlantic Oscillation index.
Keywords: ice regime, long term changes, coastal waters.

Introduction
Records of the dates of ice freeze-up and break-up are good indicators to assess
inter-annual and seasonal climate variability, especially in relation to long-term climate
change (Granskog et al. 2006; Johannessen et al. 2004). Three major reasons for
studying sea ice regimes are as follows: a) the calendar dates of freezing and thawing of
ice cover have been recorded for a long period; b) ice conditions are sensitive and
reliable indicators of climate; c) sea and coastal ice regime affects the ship transport,
fishery and other aspects of economy.
The temperature change patterns and ice regimes have been observed to be related
with the North Atlantic Oscillation (NAO) pattern (Hurrell, van Loon 1997) of largescale anomalies in the North Atlantic atmospheric circulation. The Southern Oscillation,
too, has been argued to exert influence over the ice regime in the Northern Hemisphere
(Robertson et al. 2000). The so-called positive phases of NAO (associated with strong
westerly winds and increased flow of warm and moist air to Western Europe) cause
warmer winters later their start and early springs (Paeth et al. 1999). The changes of air
temperature and the occurrence of rainfalls, influenced by airflow from the North
Atlantic (indicated by NAO), significantly affect the ice regime (Loewe, Koslowski
1998). On the other hand, a major factor possibly influencing the ice regime is the
process of global warming (Morse, Hicks 2005). The records of the last two centuries
of ice break-up dates on the rivers in the Northern Hemisphere provide consistent
evidence of later freezing and earlier break-up (Magnuson et al., 2000). Several studies
have analyzed ice regime trends for inland waters, since easily identifiable parameters
describing ice break-up have been recorded for a long period of time (Hodgkins et al.
2002). These studies have clearly shown long-term changes in climate, and have also
argued that natural processes and the ice regime in the Northern Europe are related to
the changes in NAO (Yoo, D’Odorico 2002). The sea ice conditions of the Baltic Sea
have been previously studied using a historical time series of ice break-up at the port of
Riga (Jevrejeva 2001) and along coastline of Estonia (Sooaar, Jaagus 2007).
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The aim of this article is to study character of long-term changes of the sea ice
regime at the coastline of Latvia and factors affecting it in relation to long-term climate
change (temperature) and large scale atmospheric circulation processes (North Atlantic
Oscillation (NAO).
Data sources and methods
The data of ice regime (starting data of establishment of permanent ice cover, data
of ice break-up and calculated length of ice-cover) were extracted from the Bulletins of
hydrological observations (1925–2013) at the Latvian Centre of Environment, Geology
and Meteorology. The time series of the River Daugava ice break-up dates were first
published by P. Stakle (1931). The air temperature records for the period 1795 to 2013
were obtained at the Meteorological Station Riga-University. During the studied period
the sampling and observation methods followed standard approaches and historical
observations were re-evaluated to adjust them to the existing principles of time
measurement (Stakle 1931). This study used only observation data and no data were
substituted.
Table 1. Basic characteristics and ice regime of the study sites in Latvia and its coastline

River-sampling station

Baltic Sea – Liepāja
Baltic Sea - Ventspils
Baltic Sea – Kolka
Gulf of Rīga - Mērsrags
Gulf of Rīga - Jūrmala
Gulf of Rīga - Salacgrīva
Venta - Kuldīga
Gauja - Sigulda

Length of
observations,
years
1949-2013
1949-2013
1950-2013
2000-2013
2000-2013
1949-2013
1926-2013
1939-2013

Average
Mean date
number of
Mean date
of freeze
days with ice
of break-up
over
cover
24 Dec
26 Dec
03 Jan
24 Dec
02 Jan
12 Dec
02 Dec
01 Dec

03 Mar
27 Mar
22 Feb
03 Mar
05 Mar
12 Mar
22 Mar
30 Mar

71
76
58
53
52
64
65
78

Decrease,
day/10year
p=0,17
(95%)
2.8
3.0
2.5
0.7
0.2
2.7
3.2
4.1

The non-parametric Mann-Kendall test for monotone trends in time series of data
grouped by sites, plots and seasons was chosen for determination of trends, as it is a
relatively robust method concerning missing data and it lacks strict requirements
regarding data heteroscedasticity. The Mann-Kendall test was applied separately to each
variable at each site, at a significance level of p<0.05. A trend was considered as
statistically significant at the 5 % level if the test statistic was greater than 2 or less than
-2. The code COND/MULTIMK (Libiseller, Grimvall 2002) was used for trend
analysis.
Results and discussion
Ice development begins in the bay of Pärnu, where the first new ice formations
occur in the middle of December. Thereafter the ice-covered area extends along the
48

LATVIJAS DINAMISKĀ DABA

north-eastern coast of the Gulf of Riga, and in the middle of January it’s width is 5 to
6 nautical miles on average. At the same time some new ice formation near the southern
and western coast of the Gulf occurs.
The most intensive ice development occurs in February when under favourable
conditions the Gulf of Riga becomes completely ice-covered. In the middle of the month
the pack ice brought by currents freezes and covers the Irbe Strait with rigid and ridged
ice. At the same time along the rest coastline of the Gulf the width and thickness of the
fast ice increases, and various ice forms intensively develop also in the Central part of
the Gulf. In moderate winters by the end of the month the Gulf and the Irbe Strait
becomes completely ice-covered. However during severely cold winters a solid and
rigid ice-cover over the Gulf of Riga can occur already in the middle of January, but in
mild winters the Gulf can remain mostly ice-free throughout all the winter season.
The development of the pack ice usually begins in the coastal waters and extends
in parallel to isobaths, however it’s development is uneven, reflecting alterations of the
cold and warm spells. The maximum of the pack ice occurs in late February – early
March, and during moderate and severe winters the pack ice completely covers both the
Gulf of Riga and the Irbe Strait.
During winters the surface water is cooled so much that ice may form also in the
coastline of the Baltic Sea. However, the extent of the ice varies widely from year to year
depending on whether the weather is mild or cold. Mostly the territory is ice free, and only
during the most severe winters the water territories are covered with ice. However, ice is
mostly thin and fragile, and if the wind direction is favorable, the ice rapidly floats from
the shore to the open sea. In the coastal waters of the Baltic Sea the ice development
begins at the end of December, sometimes in the middle of November.
With the prevailing westerly winds the ice break-up begins in the western part of
the Gulf and gradually progresses to the east. The first area of the Gulf to become icefree is the Irbe Strait followed by western and southern part of the Gulf, but in the north,
north-east areas the melting and rotten pack ice remains the longest.
During late and cold springs there can be some differences in the disappearance
of ice: at first the ice disappears in the comparatively shallow north-eastern part of the
Gulf as the water temperature begins to rise due to the river inflow. In this case the pack
ice longer remains in the central part of the Gulf.
The average length of the ice season is the longest in the Bay of Pärnu and in the
north part of the Gulf of Riga – 145 days or almost 5 months. The shortest ice season of
2 months is characteristic for the south-western part of the Gulf, the Irbe Strait and near
the Latvian coast of the Baltic Sea, but in the south part of the Gulf as well as in the
region near Kolka the average ice season is 2.5 to 3 months long. The maximum
observed length of the ice season in the Gulf of Riga is 168 days, but in the coastal
waters of the Baltic Sea – 127 days. The most severe winter during the observation
period has been the winter season of 1941/1942. During this winter the maximum ice
cover in the coastline of the Baltic Sea was observed at the end of March – beginning
of April, with the ice thickness of about 60 cm. The measurements of ice thickness show
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that 6.4 km from the coast near Liepaja the ice was 55.7 cm thick and at 14.5 km from
Ventspils it was 48.6 cm thick.
The ice conditions are observed in 6 marine observation stations of Latvia. The
stations of Ventspils and Liepāja which are situated in the east of the Central part of the
Baltic Sea represent the ice conditions characteristic for the open part of the Sea, where
usually the concentration of ice is the smallest and the length of the ice season is the
shortest. The station of Kolka represents the ice conditions in the shallow Irbe Strait,
but the station of Mērsrags represents the conditions of the western part of the Gulf.
Both of these stations are subjected to comparatively rapid changes in the concentration
of ice as with the prevailing westerly winds the ice tends to break up and drift to the
east, forming an ice-free areas. The observation station of Jūrmala represents the
shallow southern coast of the Gulf. The station Salacgrīva represents the north-east part
of the Gulf where the ice extent usually is the greatest and the ice season is the longest.
Table 2. Long term trends of ice cover duration according to Mann-Kendall
normalised test statistic
Period of
Normalised
p-value (oneRiver - Sampling Station
observation
test statistic
sided test)
Baltic Sea – Liepāja
1949-2013
-2.61
0.009
Baltic Sea - Ventspils
1949-2013
-3.34
0.009
Baltic Sea – Kolka
1950-2013
-2.85
0.014
Gulf of Rīga - Salacgrīva
1949-2013
-4.42
0.001
Venta - Kuldīga
1926-2013
-1.21
0.113
Gauja - Sigulda
1939-2013
-2.87
0.002

140

MK-Stat -2.60
p-value 0.01

120

Number of days

100
80
60
40
20

1949/1950
1951/1952
1953/1954
1955/1956
1957/1958
1959/1960
1961/1962
1963/1964
1965/1966
1967/1968
1969/1970
1971/1972
1973/1974
1975/1976
1977/1978
1979/1980
1981/1982
1983/1984
1985/1986
1987/1988
1989/1990
1991/1992
1993/1994
1995/1996
1997/1998
1999/2000
2001/2002
2003/2004
2005/2006
2007/2008
2009/2010
2011/2012

0

Season

Figure 1. Trend in the length of the ice season in the coastal areas of the Baltic Sea
(Liepāja) for the period 1949–2013

During the past ~150 years there has been a significant increasing trend in the
values of the air temperature, which is even most obvious during the winter season
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(Klavins et al. 2002). The changes in the air temperature have also lead to significant
changes in the ice conditions both in the Latvian coastline of the Baltic Sea and in the
Gulf of Riga (Jevrejeva 2001). A significant decreasing tendency of the length of the
ice season for the period 1949–2013 has been observed in the coastline of the Baltic Sea
(Figure 1).
Conclusions
The duration of sea ice cover on the Baltic Sea and in Riga Gulf during last
60 years is decreasing and is related to decreasing start of the ice cover and earlier ice
melt. Exist significant differences in respect to ice cover in Riga Gulf and coastline at
the Baltic Sea. The time of ice break-up depends on global climate change and can be
related to increasing air and sea water temperatures, however the trends of sea ice regime
not consistent between periods and changes of mild and severe winters are clearly seen.
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AKTUĀLIE LĢIA PROJEKTI FOTOGRAMMETRIJĀ
Pēteris Pētersons
LĢIA, e-pasts: peteris.petersons@lgia.gov.lv
Anotācija. Fotogrammetrija ir zinātne informācijas iegūšanai par Zemi, tās apkārtējo vidi un citiem
fiziskiem objektiem. Datu ieguve norit ar bez kontakta attēlu veidojošām un citām sensoru sistēmām.
LĢIA ir vadošā institūcija Latvijā ģeomātikas jomā, kurā tiek uzturēti divi aktuāli fotogrammetrijas
projekti – aerofotografēšana un aerolāzerskenēšana. Aerofotografēšana ir noritējusi vairākas reizes visai
Latvijas teritorijai un turpinās arī turpmāk. Aerolāzerskenēšana visai Latvijas teritorijai norit pirmo reizi
un plānots to pabeigt 2018. gadā. Rezultātā tiks iegūti 3D dati ar augstu vertikālo un horizontālo
precizitāti. Lai arī vēl aerolāzerskenēšana nav beigusies, tomēr pēc lietotāju vēlmēm var saskatīt, ka tā ir
jāturpina atkārtoti visai valsts teritorijai.
LĢIA Fotogrammetrijas daļa strādā arī pie jaunu produktu testēšanas, lai maksimāli efektīgi izmantotu
tās rīcībā esošos datus. Viens no testētiem projektiem ir virsmas modeļa izveidošana no
aerofotografēšanas attēliem.
Jāatzīmē arī tas , ka katru gadu pieaug fotogrammetrijas daļas saražoto produktu lietotāju skaits un datu
lietošanas iespējas. Publiski pieejamā LĢIA karšu pārlūkā interesanti var iepazīties ar aerofotografēšanas
un aerolāzerskenēšanas produktiem un atrast pielietojumu datiem atbilstoši savām vēlmēm.
Atslēgas vārdi: fotogrammetrija, aerolāzerskenēšana, aerofotografēšana, reljefa modelis, ortofoto.

Fotogrammetrija ir zinātne informācijas iegūšanai par Zemi, tās apkārtējo vidi un
citiem fiziskiem objektiem. Datu ieguve norit ar bezkontakta attēlu veidojošām un citām
sensoru sistēmām. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzdevumi saskaņā ar
valdības lēmumu ir nodrošināt visas Latvijas datu noklājumu ar aerofotografēšanas un
aerolāzerskenēšanas datiem. LĢIA par fotogrammetrijas nozari ir atbildīga
fotogrammetrijas daļa, kuras uzdevums ir pārraudzīt aerolāzerskenēšanas un
aerofotografēšanas projektus valsts mērogā.
Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu drīz tika uzsākta Latvijas aerofotografēšana.
1994. gadā sadarbībā ar Zviedrijas Zemes dienestu tīklu nofotografēta daļa Latvijas,
kuru var uzskatīt par digitālās fotogrammetrijas 1. aerofotografēšanas cikla sākumu.
Turpmākos gadus Latvijas teritorijas aerofotografēšana ir sekmīgi turpināta visai
Latvijas teritorijai. Līdz 2015. gadam Latvija ir nofotografēta piecas reizes. Katrā
aerofotografēšanas ciklā ir veikti uzlabojumi, lai izgatavotās ortofoto kartes būtu
lietojamas plašākam lietotāju lokam. Pirmās aerofotogrāfijas bija melnbaltās ar 1 m
izšķirtspēju. Pēdējā piektajā ciklā Latvijas centrālā daļa tika noklāta ar aerofotogrāfijām,
kuru izšķirtspēja sasniedza 0.25 m un attēli ir arī infrasarkanā krāsu spektrā (1. attēls).
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1 .attēls. A. Rīga 1995.gads (1 m)

B. Rīga 1995.gads (0.25 m)

Izgatavotās ortofoto kartes kā pamatmateriālu izmanto topogrāfisko karšu
zīmēšanai. Ortofoto kartes izmanto vairākas valsts institūcijas, kuras savu funkciju
realizēšanai izmanto fotogrammetrijas radītos produktus, lai attālināti varētu sekot
pārmaiņām dabā. Lauku atbalsta dienests ir viena no valsts iestādēm, kas ir sniegusi
ievērojamu atbalstu ortofoto karšu izgatavošanas ātruma palielināšanā. Līdz
2014. gadam aerofotografēšanas ainu apstrāde noritēja no 6 līdz 12 mēnešiem. Tik ilgs
apstrādes laiks neļāva Lauku atbalsta dienestam operatīvi sekot izmaiņām dabā,
izmantojot ortofoto kartes. Ar Lauka atbalsta dienesta līdzdalību tika piesaistīts papildus
finansējums un ortofoto karšu ražošanas ātrums palielinājās divas reizes. Šobrīd pēc
aerofotografēšanas pavasarī gatavās ortofoto kartes lietotājiem nonāk līdz katra gada
31. oktobrim. Šobrīd pieņemtais viena aerofotografēšanas cikla ilgums ir 3 gadi.
Nākamais 6. aerofotografēšanas cikls ir plānots no 2016. līdz 2018. gadam. Arī šoreiz
ir plānots uzlabot attēlu kvalitāti un attēlu izšķirtspēja būs gandrīz divas reizes augstāka
no 40 cm uz 25 cm.
Otrs nozīmīgais fotogrammetrijas daļas darba veids ir Latvijas teritorijas
aerolāzerskenēšanas projekts. Sakarā ar apdzīvoto vietu aplūšanu un tās nodarītajiem
bojājumiem radās nepieciešamība pēc augstas precizitātes plūdu modeļiem. Plūdu
modelis ļautu laicīgi paredzēt aplūstošos rajonus un tādējādi varētu brīdināt iedzīvotājus
riska zonās. Veicot plūdu modeļu izstrādi ar datorprogrammu palīdzību, tiek izmantoti
digitālā augstuma modeļa dati. Līdz 2013. gada nogalei plūdu modeļu izstrādei
izmantoja digitālā reljefa modeli, kas bija iegūts no manuāli precizētiem stereo
aerofotografēšanas attēliem. Ar šādu metodi nav iespējams iegūt reljefa modeli ar
precizitāti augstāku 1 m. Mežainos apvidos precizitāte sasniedz kļūdu līdz 10 m. Sakarā
ar to, ka plūdu modeļu izveidei ir nepieciešams digitālais augstuma modelis ar precizitāti
vismaz 15 cm, tika nolemts uzsākt augstākas precizitātes digitālā augstuma modeļa
izstrādi. Lai izveidotu augstākas precizitātes augstuma modeli, LĢIA sadarbībā ar
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru izstrādāja augstākas kvalitātes
plūdu modeli, kura pamatā 3D dati iegūti ar aerolāzerskenēšanas metodi. Pirmās
skenējamās teritorijas izvēlējās plūdu skartajās zonās Ogres un Pļaviņu apkārtnēs.
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2013. gada beigās arī tika pieņemts lēmums turpināt skenēt visu Latvijas teritoriju.
Latvijas teritorijas aerolāzerskenēšanu iekļāva īpaši atbalstāmajā Jaunās politikas
iniciatīvā. Tas atviegloja finansējuma piešķiršanu skenēšanai. Visas Latvijas teritorijas
skenēšanai ir jābeidzas 2018. gadā. Katru gadu skenēšanas apjoms palielinās, un
2016. gadā ir plānots noskenēt jau vairāk nekā ¼ Latvijas teritoriju. Skenēšana tiek
veikta ar punktu vidējo punktu blīvumu 4 p/m2. Pēc viena skenēšanas cikla būtu
nepieciešams veikt nākamo, lai konstatētu aktuālākās pārmaiņas un varētu arī veikt
savstarpējo skenēšanas datu salīdzināšanu.
Līdz ar plūdu modeļa izveidošanas nepieciešamību, izvirzījās problēma pēc
precīzāka reljefa slāņa topogrāfiskajās kartēs. Lai arī lielas reljefa pārmaiņas dabā nav
sastopamas, tomēr aerolāzerskenēšanas metode, īpaši ar veģetāciju noklātos apvidos,
nodrošina augstākas precizitātes reljefa modeļa izveidi un ar tā palīdzību var izveidot
augstākas precizitātes reljefa slāni topogrāfiskajām kartēm, kurās vēl joprojām tiek
izmantots reljefa slānis, kas iegūts pat pirms 40 gadiem, un tā izveidei ir izmantoti
zemākas precizitātes mērījumi. Sākot ar 2014. gadu, ir uzsākta reljefa slāņa veidošana
visai Latvijas teritorijai topogrāfiskajām kartēm M 1:10 000. Reljefa slāņa veidošanā ir
iesaistītas vairākas LĢIA struktūrvienības, lai nodrošinātu augstāku datu kvalitāti.
Nozīmīgākās atšķirības starp agrāko reljefa slāni un izveidoto no aerolāzerskenēšanas
datiem, ir novērojamas ar augstu veģetāciju noklātās kāpu zonās.
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra seko līdzi arī inovācijām
fotogrammetrijas jomā. Viens no jaunumiem fotogrammetrijas jomā ir
aerofotografēšanas attēlu pikseļu analīze, lai iegūtu digitālā virsmas modeļa datus. Tāda
metode ļauj izveidot modeļus no jauniem attēliem, gan arī izveidot modeļus no seniem
aerofotografēšanas attēliem (Hirschmüller 2008).

2. attēls. Ziemeļu kara laika ierakumi aerolāzerskenēšanas un aerofotografēšanas datos

Aktuālie projekti fotogrammetrijā nodrošina milzīgu informācijas apjomu, ko var
mērīt terabaitos (Tb). Katrs lietotājs fotogrammetrijas datos var saskatīt sev noderīgu
informāciju. Piemēram, iedzīvotāji ar kustību traucējumiem, pētot augstas precizitātes
aerolāzerskenēšanas modeļus, var saskatīt trotuāru apmales un plānot savus maršrutus
apdzīvotās vietās. Cilvēku ģeogrāfijā ir nozīmīgi pētīt pilsētu pārmaiņas. Izmantojot
izveidotos fotogrammetrijas produktus, var secināt, kā ir mainījušās pilsētas. Pēc
aerofotogrāfijām un virsmas modeļiem var secināt, kur ir uzceltas jaunas ēkas un kurās
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tās ir nojauktas. Tas ļauj izdarīt secinājumus par cilvēku skaita pārmaiņām pilsētās.
Reljefa modeļi no aerolāzerskenēšanas datiem ir lietojami, lai saskatītu reljefa formas
mežainos apvidos. Vēsturnieki aerolāzerskenēšanas datos var saskatīt senus kara
nocietinājumus, ko iepriekš aerofotografēšanas attēlos nevarēja saskatīt (2. attēls).
Nozīmīgi ir pētījumi par upju izcelsmi. Reljefa modeļos var saskatīt ļoti nelielas
graviņas un tādējādi atrast sākumu lielām Latvijas upēm. Lai atrastu jaunu pielietojumu
fotogrammetrijas produktiem, jebkurš interesents var iepazīties ar LĢIA iztērēto Karšu
pārlūku, kurā ir iespēja aplūkot aktuālāko dažāda veida fotogrammetrijas informāciju.
Atsauces
Hirschmüller, H. (2008). Stereo Processing by Semi-Global Matching and Mutual,
Information. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
lgia.gov.lv (22.02.2016)

Summary
The Latvian Geospatial Information Agency is the leading institution in the realization of
national geomatic policy. LGIA is responsible for aerial photography and aerial laser scanning
projects.
Anyone can use LGIA products and develop new ways to use photogrammetry products.

BĒRZA AEROBIOLOĢISKO UN FENOLOĢISKO PROCESU
TENDENCES LATVIJĀ 2003.–2014. GADĀ
Olga Ritenberga, Gunta Kalvāne
Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte,
e-pasts: olga.ritenberga@lu.lv, gunta.kalvane@lu.lv
Anotācija. Novērojamas pārmaiņas bērza ziedēšanas un bērza putekšņu sezonas iestāšanās laikā Latvijā
ir saistītas ar pavasara mēnešu vidējās temperatūras pieaugumu un ātrāku siltuma uzkrāšanos bērzā.
Vidējais ziedēšanas sākuma laiks ir novērojams aprīļa beigās, pēc pirmo putekšņu parādīšanās gaisā.
Pirmie putekšņi ir saistīti ar putekšņu pārnesi no citu valstu teritorijas. Dienvidurietumu vēja virziena
ietekmē putekšņu sezona varētu sākties pat trīs nedēļas ātrāk par vidēju bērza ziedēšanu Latvijā. 2012. un
2014. gadā ir konstatēts rekordliels sezonālais putekšņu indekss visā novērojumu periodā. Fenoloģisko
datu analīze liecina, ka fenoloģisko fāzu trendi ir negatīvi, t.i., fāzes (bērza lapu plaukšana, ziedēšana)
iestājas agrāk. Bērza sulu cirkulācijas gadījumā tendence ir neitrāla, bet novērojamas būtiskas starpgadu
variācijas.
Atslēgas vārdi: bērza ziedēšana, bērza putekšņu sezona, sezonālais putekšņu indekss, Latvija.

Ievads
Pasaules Meteoroloģijas organizācija 2015. gadu ir pasludinājusi par siltāko gadu
pasaulē kopš tiek veikti meteoroloģiskie novērojumi. Pēc bioklimatologu atzinuma
fenoloģisko un aerobioloģisko novērojumu analīze ir vienkāršākais veids, kā pamatot
klimata mainību un parādīt tā sekas. Šāda veida analīze ir nepieciešama arī tāpēc, ka
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bērza putekšņos esošie alergēni izraisa polinozi un sekmē astmas attīstību apmēram 20%
Eiropas (Akdis et al. 2014) un Latvijas iedzīvotāju.
Pētījumi pasaulē liecina, ka fenoloģisko fāžu iestāšanās laiks 20.–21.gs. ir būtiski
mainījies. Pasaulē vidēji augšanas sezona pēdējās dekādēs ir pagarinājusies 10–
20 dienas atkarībā no reģiona (Linderholm 2006) kopumā ir novērojama tendence koku
agrākai ziedēšanai pavasarī, kas ir atbildes reakcija temperatūras kāpumam (Detandt
et al. 2002). Fenoloģisko fāžu iestāšanās laiku un putekšņu sezonas komponenšu
pārmaiņas ir iespējams pētīt, sasaistot ar atvasinājumu no diennakts vidējās gaisa
temperatūras – uzkrātā siltuma daudzumu (Linkosalo et al. 2000).
Pētījuma mērķis ir raksturot un novērtēt bērza aerobioloģiskās un fenoloģiskās
tendences Latvijā divos laika periodos no 2003. līdz 2014. gadam un no 1971. līdz
2014. gadam.
Metodes
Aerobioloģiskais (putekšņu) monitorings tika uzsākts 2003. gadā un veikts Rīgas
pilsētas centrā 23 m augstumā, kas ļauj izmērīt pilsētas fona putekšņu koncentrāciju,
attiecinot to uz visu Latvijas teritoriju. Novērojumi tiek veikti atbilstoši European Pollen
Network standartiem. Putekšņi tika ievākti, atpazīti un saskaitīti, izmantojot gaismas
mikroskopu un to diennakts koncentrācija analizēta kopā ar fenoloģiskajiem datiem.
Katram gadam tika aprēķināts sezonālais putekšņu indekss, kas veidojas no diennakts
putekšņu koncentrācijas summas par katru novērojumu gadu.
Fenoloģiskie dati. Pētījumā analizēti brīvprātīgo novērotāju dati divos laika
periodos: ilgtermiņa tendences periodā 1971.–2010. gads Dobeles piemērā, kā arī
raksturots bērza sulu cirkulācijas sākums, lapu plaukšana un ziedēšanas sākums pēdējā
desmitgadē astoņos novērojumu punktos Latvijā. Fenoloģiskie dati digitalizēti no
“Dabas un vēstures kalendāra”.
Rezultāti
Gaisa temperatūras secīgs kāpums pavasarī, nosakot sulas cirkulācijas sākumu,
netieši ietekmē ziedēšanas sākuma un lapu plaukšanas laiku. Kā liecina ilgtermiņa
fenoloģisko novērojumu datu analīze, pavasara fāzes Latvijā iestājas arvien agrāk.
Piemēram, Dobelē, vidēji (1971.–2014. gads) bērza lapu plaukšanas sākums fiksēts
30. aprīlī, ziedēšana – 2. maijā, savukārt pēdējā desmitgadē jau 24. aprīlī. Gan bērza
ziedēšanas, gan lapu plaukšanas sākuma iestāšanās trends ir negatīvs jeb lejupejošs, kas
nozīmē, ka fāzes iestājas arvien agrāk. Visagrākais gads ir bijis 1990. gads, kad fāzes
iestājušās vidēji 25 dienas agrāk.
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1. attēls. Bērza sulu cirkulācijas sākums, lapu plaukšanas un ziedēšanas sākuma
ilgtermiņa izmaiņas Dobeles piemērā (1971.–2010.gada dati)

Pirmie putekšņi Latvijas gaisā parādās vidēji ap 7. aprīli, lai gan bērza ziedēšana
sākas tikai 28. aprīli. Tas ir izskaidrojams ar no ārzemēm pārnesto putekšņu nonākšanu
aerobioloģiskajā uztvērējā trīs nedēļas pirms ziedēšanas sākuma Latvijā.
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2. attēls. Bērza fenoloģisko un aerobioloģisko fāžu iestāšanās laiks un sezonālais
putekšņu indekss Latvijai

Bērza fenoloģisko fāžu iestāšanās laikā un bērza putekšņu sezonas komponentēs
nav manāmās regularitātes. Nav sakarības starp putekšņu sezonas sākuma un beigu
datumiem, tāpat kā nav novērojama sakarība starp putekšņu sezonas sākumu un tās
garumu. Putekšņu sezonas vidējais garums ir palielinājies no 25 līdz 30 dienām
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12 monitoringa gados, SPI 2012. un 2014. gadā ir sasniedzis rekordlielas vērtības
monitoringa vēsturē. Līdzīgas tendences ir novērojamas citu valstu (Lietuva, Polija)
pētījumos. SPI ir atkarīgs no skaru skaita novērojumu gadā, savukārt, skaras sāk
veidoties iepriekšējā gadā – bērzu ziedēšanas laikā. Jo intensīvāka ir ziedēšana
iepriekšējā gadā, jo zemāks SPI būs nākamajā gadā. Bez bioloģiskās komponentes, kas
nosaka skaru daudzumu u.c. kokā notiekošos procesus, meteoroloģiskā situācija
iepriekšējā gadā, kā arī pirms sezonas sākuma un ziedēšanas laikā, ir virzošais spēks
putekšņu esamībai un daudzumam gaisā.
Secinājumi
Vidējās gaisa temperatūras palielinājums ievērojami ietekmē fenoloģisko fāžu
iestāšanās laiku pavasarī. Visām analizētajām fāzēm novērojama tendence sākties
agrāk, kas īpaši izteikta bērza lapu plaukšanas un ziedēšanas sākuma fāzēm. Lai gan
ziedēšana sākas agrāk, putekšņu sezonas sākuma un beigu laiks paliek tikpat kā
nemainīgs. Bērza produktivitātes periodiskumā ir novērojama tendence putekšņu
daudzumam palielināties katru otro/trešo gadu.
Ņemot vērā to, ka temperatūra ir fenoloģisko fāžu iestāšanās laika virzošais spēks,
turpmākiem pētījumiem būtu nepieciešams pāriet no temporālās skalas uz temperatūras
skalu, abstrahējoties no laika skalas nestacionaritātes, noteikt iespējamos faktorus, kas
ietekmē nobīdi sezonas garumā un bērza produktivitātē.
Ņemot vērā to, ka precīzi noteikt, kura daļa no putekšņiem ir saistīta ar pārnesi, ir
neiespējami, nepieciešami kompleksi aerobioloģiskie un fenoloģiskie pētījumi šo
jautājumu noskaidrošanai.
Atsauces
Akdis, A. (eds), Agache, I. (eds), Asher, M.I., Genuneit, J., Jarvis, D., Flohr, C., Burney,
P., Holt, P.G., Smith, H. (2014). Global Atlas oF Asthma. EAACI 179.
Detandt, J.E.M., Jaeger, R.G.S., Rantio-lehtimäki, N.N.A. (2002). Responses in the start
of Betula ( birch ) pollen seasons to recent changes in spring temperatures across Europe. Int. J.
Biometeorol., 159–170. doi:10.1007/s00484-002-0139-x
Linderholm, H.W. (2006). Growing season changes in the last century. Agricultural and
Forest Meteorology, 137,1-14.
Linkosalo, T., Carter, T.R., Häkkinen, R., Hari, P. (2000). Predicting spring phenology
and frost damage risk of Betula spp. under climatic warming: a comparison of two models. Tree
Physiol., 20, 1175–1182.
Sofiev, M., Siljamo, P., Ranta, H., Rantio-Lehtimäki, A. (2006). Towards numerical
forecasting of long-range air transport of birch pollen: theoretical considerations and a
feasibility study. Int. J. Biometeorol., 50, 392–402. doi:10.1007/s00484-006-0027-x
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Summary
Changes in the start dates of pollen seasons and the birch flowering times depend on
increasing of daily mean air temperature. Birch flowering usually starts on the third decade of
April, three weeks later then the start of pollen season, due to long-range pollen transport by air
currents. Extremely large SPIs were detected in the years 2012 and 2014 in comparison with
previous 12-year period of observations. Phenophase trends were found to be negative; the phase
onset (birch leaf unfolding and flowering) is earlier at the end of considered period. The trends of
the onset of birch sap circulation are neutral, however the year-to-year variation is high.

GLACIOKARSTA CILMES RELJEFS AUGŠDAUGAVAS PAZEMINĀJUMĀ:
ĢEOMORFOLOĢISKAIS RAKSTUROJUMS UN LOKĀLĀS AINAVVIDES
APSTĀKĻU PALEOĢEOGRĀFISKIE ASPEKTI
Juris Soms1, Normunds Stivriņš2, Evita Muižniece-Treija3
1 Daugavpils

Universitāte, e-pasts: juris.soms@du.lv
of Helsinki, e-pasts: normunds.stivrins@helsinki.fi
3 Latvijas Universitāte, e-pasts: evita.muizniece@inbox.lv

2 University

Anotācija. Rakstā izklāstīti pētījumu rezultāti, kas sniedz informāciju par glaciokarsta cilmes reljefa
morfoloģiju un šo veidojumu tuvākās apkārtnes ainavvides apstākļu paleoģeogrāfisko rekonstrukciju
pleistocēna beigu posmā un holocēna sākumā. Iegūtie dati norāda, ka glaciokarsta ieplakas morfometriskā
ziņā ir līdzīgas šīs reljefa grupas veidojumiem citur Latvijā un Ziemeļeiropā. Ieplaku aizpildīšanās ar
organogēniem nogulumiem sākusies pirms apmēram 10700 kal. gadiem BP, kas saskan ar citos pētījumos
iegūtajiem rezultātiem par vides apstākļu pārmaiņu hronoloģiju un paleoģeogrāfiskās situācijas dinamiku
Austrumlatvijas reģionā.
Atslēgas vārdi: glaciokarsta ieplakas, Augšdaugavas pazeminājums.

Ievads
Glaciokarsta cilmes reljefs ir raksturīgs tām teritorijām Ziemeļamerikā,
Ziemeļeiropā un arī Baltijas reģionā, kuras pleistocēna pēdējā apledojuma laikā klāja
kontinentālo segledāju periferiālā sega. Glaciokarsta reljefa attīstība saistīta ar ledāja vai
ledājkušanas ūdeņu nogulumos apraktu ledus blāķu izkušanu un tai sekojošu pārsedzošo
nogulumu slāņu iegrimšanu (Bennet, Glasser 1997). Šādas ģenēzes formas sastopamas
arī Latvijā, uz ko publikācijās ir norādīts jau 20.gs. 70. gados (Eberhards 1972;
Veinbergs 1976). Tomēr līdz šim glaciokarsta veidojumu morfoloģijas un uzbūves
jautājumiem ir veltīts visai maz pētījumu (piemēram, Soms un Muižniece 2010; Karušs
et al. 2014). Tāpēc pētījuma mērķis bija lauka un kamerālo studiju gaitā iegūt plašāku
faktu materiālu par Augšdaugavas pazeminājumā lokalizētajām glaciokarsta ieplakām,
kas ļautu detalizētāk raksturot šo reljefa formu ģeomorfoloģiju, kā arī veikt
paleoģeogrāfiskās vides rekonstrukcijas.
Materiāls un metodes
Glaciokarsta cilmes ieplaku raksturojošo ģeomorfoloģisko datu ieguve tika veikta
gan kamerāli, gan veicot lauka pētījumus. Pirmajā gadījumā tika izmantotas mēroga
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1:10 000 topogrāfiskās kartes, manuāli vektorizējot reljefu raksturojošo informāciju un
uz tās pamata ar ArcGIS 10.0 programmatūru sagatavojot digitālos augstuma modeļus
(DEM) reljefa morfoloģijas analīzei. Tajās vietās, kur Augšdaugavas senielejā
SIA „Metrum” bija veikusi aerolāzerskenēšanu, reljefa morfoloģijas pētījumos tika
izmantoti arī uz LiDAR datu pamata izveidoti augstas izšķirtspējas DEM. Tad no DEM
tika iegūti dati par glaciokarsta ieplaku morfometriju, t.i. katras ieplakas garums jeb
garākā ass a, platums jeb īsākā ass b, a/b-asu attiecība jeb izometriskuma koeficients,
relatīvais dziļums, platība, garenasu orientācija un ieplaku apveida jeb konfigurācijas
indekss.
Glaciokarsta formu lauka pētījumos tika veikta ieplaku šķērsprofilu uzmērīšana
un ģeoloģiskā zondēšana ar rokas urbšanas aprīkojumu. Papildus tam, lai noņemtu
paraugus to turpmākām paleobotāniskām analīzēm un 14C AMS datēšanai, vienā no
glaciokarsta ieplakām (koordinātas: XLKS92 = 684710 un YLKS92 = 198501) tika veikta
kūdras nesajauktu serdeņu ieguve. Šim mērķim tika izmantota Eijkelkamp kūdras zonde
ar kameras garumu 0,5 m un 5 cm diametru.
Lai iegūtu datus par glaciokarsta ieplaku izplatības areāla lokālās ainavvides
apstākļu paleoģeogrāfiskiem aspektiem, no kūdras serdeņiem tika ņemti mazāki paraugi
paleobotāniskā materiāla atdalīšanai. Kopumā, izmantojot paraugu apstrādes un
attīrīšanas standartizētas procedūras, tika iegūts materiāls no 14 paraugiem. Turpmākajā
pētījumu gaitā tika veiktas atdalītā materiāla sporu-putekšņu un citu mikroatlieku
analīzes. Paleobotānisko analīžu dati apkopoti un vizualizēti, izmantojot TILIA 1.7.16
datorprogrammu (Grimm 2012). Triju kūdras paraugu 14C AMS datēšana tika veikta
Poznaņas Radiokarbona laboratorijā, kas ļāva izveidot glaciokarsta ieplakā zondēto
kūdras nogulumu griezuma hronoloģiju. Vecuma datējumi tika kalibrēti un dziļuma–
vecuma modelis sagatavots, izmantojot IntCal13 kalibrēšanas datu bāzi (Reimer et al.
2013) un datorprogrammas Clam 2.2 (Blaauw 2010) un R (R Core Team 2014).
Rezultāti un interpretācija
Realizēto pētījumu gaitā iegūtie rezultāti ļauj spriest, ka atsevišķas glaciokarsta
ieplakas, to virknes vai grupas ģeogrāfiskā izvietojuma ziņā Augšdaugavas
pazeminājumā sastopamas no Solodkas upītes grīvas līdz Daugavsargu lokam. Tās
izveidojušās gan terasu virsmās, gan senielejai piegulošajā kēmu reljefa joslā dažādos
hipsometriskajos līmeņos. Ieplaku dziļums variē no dažiem m līdz max. 36 m, apveida
jeb konfigurācijas indeksu vērtības ir robežās no 1,01 līdz 2,34, bet a/b-asu attiecība ir no
5,04 līdz 1,09. Lielākā daļa glaciokarsta ieplaku ir sausas, tomēr ir arī gadījumi, kad tajās
uzkrājies ūdens, veidojot ezeriņus, vai arī pārpurvošanās gaitā izveidojušies nelieli pārejas
tipa vai augstie purviņi. Šādas drenāžas apstākļu atšķirības skaidrojamas ar glaciofluviālo
un glaciolimnisko nogulumu nevienmērīgu izplatību, kā arī ar lokālām hidroģeoloģiskām
īpatnībām. Vairums ieplaku ir nelielas, ar platību no 0,09 ha līdz 2,2 ha, tikai nedaudzas
ieplakas pārsniedz 4 ha. Izmēru ziņā lielākās glaciokarsta ieplakas lokalizētas Tartaka
lokā, kur arī detalizētāk pētīta to attīstība, konkrēti – TL2-12 ieplakā (t.i. Tartaka loka
glaciokarsta ieplaku otrā klastera jeb grupas 12. ieplakā – koordinātas sk. iepriekš).
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Tā kā tika datēti TL2-12 ieplakā iegūtie kūdras paraugi, tad rezultāti neļauj iegūt
viennozīmīgu atbildi uz jautājumu, kad izveidojusies konkrētā reljefa forma. Tomēr
datējums 10704±50 kal. gadi BP (Poz-60631) no ieplakas dibena minerālgrunts un
kūdras kontakta zonas norāda, ka organikas uzkrāšanās un glaciokarsta formas
aizpildīšanās sākusies pleistocēna beigu posmā – holocēna sākumā. Likumsakarīgs ir
pieņēmums, ka tolaik apraktais ledus blāķis jau bija izkusis. Tas ir apmēram par
2000 gadiem ātrāk, nekā organogēno nogulumu uzkrāšanās sākusies Latvijas rietumu
daļā (Stivriņš et al. 2014).
Ieplaka TL2-12, kurā tika veikti arī paleobotāniskie pētījumi, izmēra ir ziņā
neliela, t.i. ≈130 × 150 m, taču vienlaicīgi tā ir 8,5 m dziļa un to ieskauj skujkoku mežs.
Kā norādīts literatūrā (Overballe-Petersen and Bradshaw 2011), tad šāda veida mitrās
meža ieplakās akumulētie nogulumi un tajos deponētais materiāls, piemēram, sporas,
putekšņi, augu mikro un makroatliekas nonāk no apmēram 20 līdz 100 m apkārtnes un
tādējādi ataino lokālās veģetācijas iezīmes. Līdz ar to glaciokarsta ieplakas TL2-12
paleobotāniskā materiāla izpēte ļauj rekonstruēt lokālās veģetācijas attīstības
paleoģeogrāfiskos aspektus.
Iegūtie rezultāti liecina, ka sākotnēji glaciokarsta ieplakai tuvākās apkārtnes
ainavvidē dominējuši bērzi (Betula) un priedes (Pinus), bet kopumā meža sastāvu var
raksturot kā jaukta tipa, jo identificēti arī alkšņu (Alnus), lazdu (Corylus), gobu (Ulmus)
un arī dižskabārža (Fraxinus) putekšņi. Sākot ar 10300 gadu vecumu, bērzu īpatsvars
krasi samazinājās un ap ieplaku sāka dominēt priedes. Tā tas turpinājās līdz
8400 kal. gadiem BP, kad priežu procentuālais sastāvs samazinājās no 60% līdz 20% ap
8000 kal. gadiem BP. Šādā kontekstā priežu un egļu skuju atvārsnīšu klātbūtne
organogēnos nogulumos apstiprina lokālu skujkoku augšanu tuvākā apkārtnē, kā tas
norādīts publikācijās (Sweeney 2004). Austrumlatvijā, priedes un egles parādījās jau
pleistocēna beigu posmā, pirms 13500-13400 kal. gadiem BP (Heikkilä et al. 2009;
Veski et al. 2012). Līdz ar to ir likumsakarīgi, ka arī Augšdaugavas pazeminājumā tika
konstatēta skujkoku klātbūtne.
Ūdensrožu mikroatliekas (Nymphaceae basal cell un Nymphaceae sclereid)
liecina, ka glaciokarsta ieplaka TL2-12 brīžiem ir applūdusi un tajā varēja izveidoties
līdz 5 m dziļš ezeriņš (Marrotte et al. 2012). Vislielākās ūdensrožu mikroatlieku
procentuālās vērtības konstatētas intervālā 8800-8500 kal. gadi BP. Šīs mikroatliekas
kopā ar aļģu sugu sastāvu, iespējams plašākā aspektā varētu norādīt par klimatisko un
hidroloģisko apstākļu pārmaiņām un to noteiktajām gruntsūdeņu līmeņa svārstībām
Augšdaugavas pazeminājumā.
Secinājumi
Rezultātu analīze un interpretācija ļauj secināt, ka glaciokarsta ieplakām
Augšdaugavas pazeminājumā to morfoloģijas ziņā ir tādas pašas iezīmes kā šīs cilmes
reljefa formām citur Ziemeļeiropā un Latvijā. Ieplakās deponētais paleobotāniskais
materiāls atspoguļo reģionālo Austrumlatvijas veģetācijas dinamiku, kur leduslaikmeta
beigu posmā – holocēna sākumā dominē bērzi un priedes, bet vēlāk ainavā ienāk arī
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siltumprasīgās koku un augu sugas. Priežu procentuāli lielo īpatsvaru var skaidrot ar
attiecīgu augšņu cilmiežu mehānisko sastāvu glaciokarsta ieplaku izplatības areālā,
respektīvi, priedes parasti dominē vietās ar smilšainām augsnēm (Ellenberg 2009).
Siltumprasīgo augu sugu parādīšanās Augšdaugavas pazeminājumā saskan ar citos
pētījumos sniegtajām atziņām par klimata pasiltināšanās tendencēm pārējā
Austrumlatvijā (Heikkilä, Seppä 2010; Stivrins et al. 2015). Iegūtie rezultāti arī parāda,
ka glaciokarsta ieplaku pētījumi Augšdaugavas senielejā var sniegt būtisku informāciju
un jaunas atziņas par šī dabas apvidus paleoģeogrāfisko attīstību. Tādējādi nepieciešams
turpināt iesāktos pētījums, datu ieguvei izmantojot faktu materiālu arī no citām
glaciokarsta ieplakām šajā teritorijā.
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Summary
The paper presents results of research providing information on the morphology of
landforms of glaciokarst origin and paleogeographic reconstruction of local landscape and
environment conditions of nearest surroundings adjacent to these relief features towards the end
of Pleistocene and the beginning of Holocene. The obtained data indicate that regarding
morphometry, glaciokarst kettles under study are similar to formations of this group of
landforms located elsewhere in Latvia and Northern Europe. Infilling of kettles by organic
sediments began about 10,700 cal. yr BP, and this corresponds to results obtained in other
studies about the chronology of environmental changes and dynamics of the paleogeographic
situation in the eastern Latvia.

RELJEFS UN TĀ UZBŪVES ĪPATNĪBAS LIELAUCES–ZEBRENES
GLACIODEPRESIJAS RIETUMDAĻĀ
Ivars Strautnieks, Jurģis Armans, Ineta Grīne
Latvijas Universitāte, e-pasts: Ivars.Strautnieks@lu.lv, Ineta.Grine@lu.lv
Anotācija. Raksts „Reljefs un tā uzbūves īpatnības Lielauces-Zebrenes glaciodepresijas rietumdaļā”
ietver pētījumu par lokālu Austrumkursas augstienes teritoriju. Detalizēti glaciolimnisko nogulumu, to
saguluma apstākļu un reljefa uzbūves pētījumi veikti bijušā Lielauces ledājkušanas ūdeņu baseina un tam
pieguļošajā teritorijā. Tajā konstatēta glaciolimnisko nogulumu daudzveidība un to saguluma apstākļu
atšķirības. Aleirīti un slokšņu māli-ritmīti izplatīti plakanos līdzenumos, kuru virsmas augstums ir dažāds
(102–117 m vjl.). Pētījumi liecina, ka teritorijā, kūstot aprimušam ledum, veidojās lokāli baseini, kuri,
izzūdot ledum, saplūda un izveidoja vienu baseinu. Ziemeļos no Lielauces baseina gar tā krasta līniju
izplatītas rievotās morēnas, kuru uzbūvē ir glaciodislocēti nogulumi, arī slokšņu māli un aleirīti, kas
liecina par ledāja mēles aktivitāti ledājkušanas ūdeņu baseinā. Pētījuma rezultāti ļauj spriest par
deglaciācijas gaitu visā Austrumkursas augstienes teritorijā.
Atslēgas vārdi: glaciolimniskie nogulumi, deformāciju struktūras, rievotās morēnas.
63

LATVIJAS DINAMISKĀ DABA

Ievads
Vislas apledojuma beigu posmā, kad sākās ledāja izzušana, liela nozīme reljefa
veidošanās procesos bija ledājkušanas ūdeņiem, kuriem satekot pazeminājumos,
veidojās baseini starp aprimuša ledus blāķiem, vai arī kontaktā ar ledāja mēli.
Glaciolimnisko nogulumu pētījumi ļauj spriest par ledājkušanas ūdeņu baseinu
izplatību, veidošanos un attīstības gaitu, tādēļ ir ļoti nozīmīgi deglaciācijas gaitas
izsekošanā (Nartišs 2014; Krievāns 2015; u.c.). Pētījumu teritorijā esošajā Lielauces
māla atradnē agrāk veiktie glaciolimnisko nogulumu pētījumi (Kurša 1973) galvenokārt
sniedz informāciju par mālu izplatību un to kvalitatīvajām īpašībām, kas nepieciešamas
cementa ražošanā.
Raksta autoru mērķis bija noskaidrot glaciolimnisko nogulumu izplatību,
granulometriskās atšķirības un sagulumu, kā arī izvērtēt reljefa formu uzbūvi un
veidošanās apstākļus. Detalizēti nogulumu pētījumi ļauj izvairīties no interpretācijas
kļūdām nogulumu ģenētisko tipu noteikšanā, īpaši morēnas un glaciolimnisku mālu, ar
tajos iekritušiem oļiem izšķiršanā. Tāpat vaļņveida reljefa formu iekšējās uzbūves izpēte
liecina, ka tajās konstatētie glaciolimniskie nogulumi ir deformēti un neatrodas „in situ”
bijušā baseina gultnē.
Materiāli un metodes
Pētījums ietver literatūras studijas par glaciolimniskajiem nogulumiem,
sedimentācijas apstākļiem, deformāciju struktūrām un reljefa veidošanos. Tajā apkopota
un analizēta gan Valsts Ģeoloģijas fondā pieejamā informācija par agrāk veikto izpēti,
gan lauka un kamerālajos darbos iegūtie materiāli. Lauka darbos tika izdarīti
16 ģeoloģiskie urbumi 1,3–6,6 m dziļumā bijušā Lielauces glaciolimniskā baseina D–
DR daļā, Ķieģeļcepļa ciema apkārtnē. Ar ūdeni piesātinātas smilts urbšanā tika
izmantotas arī apvalkcaurules. No urbumiem tika ievākti paraugi granulometriskā
sastāva analīzēm, kā arī veikta atsegumu dokumentēšana. Veikta slāņu saguluma
mērīšana un fotodokumentēšana atsegumos gar autoceļu Biksti–Auce tā rekonstrukcijas
laikā 2014. gadā. Lai noskaidrotu granulometriskā sastāva pārmaiņas, laboratorijā tika
veiktas granulometriskā sastāva analīzes 72 nogulumu paraugiem, izmantojot
hidrometra sedimentācijas metodi un arī sedigrāfa iekārtu. Abu metožu pamatā ir
sfēriskas formas daļiņu grimšanas ātrums suspensijā.
Rezultāti un interpretācija
Pētījumu teritorija atrodas Austrumkursas augstienē, Lielauces paugurainē, ZZADDR virzienā garenstieptā glaciodepresijā. Lielauces–Zebrenes glaciodepresijas
rietumdaļā izplatīti glaciolimniskie nogulumi, kas iezīmē bijušā Lielauces ledājkušanas
ūdeņu baseina teritoriju. Ģeoloģiskās izpētes materiālos (Kurša 1973) minēts, ka tās
plakanajos līdzenumos māli veido vairākus metrus biezu virsējo slāņkopu un ir
aprakstīti kā mālu iegulu laukumi – Lielauce, Stūraiši, Zebrene u.c. Lokālo līdzenumu
virsmas augstums mainās no 102 līdz 117 m vjl. Tādas atšķirības var būt skaidrojamas
ar sākotnēji lokālu baseinu izveidošanos, kurus norobežoja aprimuša ledus blāķi
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(Strautnieks et al. 2015). Līdzenumā Ķieģeļcepļa apkārtnē 13 urbumos (1. attēls)
konstatēti dažāda granulometriskā sastāva glacioakvālie nogulumi, 2 urbumos morēnas
nogulumi, bet 1 urbumā – purva nogulumi.

1. attēls. Lauka darbos veikto urbumu izvietojuma shēma (izstrādāta, izmantojot LVGD
Kvartargeologija)

Baseina malā 3. urbumā (1. attēls) virspusē konstatēta 0,2 m bieza slokšņu māla
slāņkopa, zem tās ir smalkgraudaina smilts, mālaina smilts, mālsmilts. Griezuma
apakšdaļā ir mālaina smilts ar grants un oļu piejaukumu, kas atgādina pārskalotu
morēnu. Rupjdrupu materiāls norāda uz tiešu ledāja tuvumu (Teller 2005), kas baseinā
var nonākt, izkūstot tieši no ledāja sienas, vai arī izkūstot “aisbergiem” (Linch et al.
2012; Fard, Loon 2004). Grūti interpretēt urbumā konstatēto nogulumu sedimentācijas
apstākļus, nezinot to saguluma īpatnības un tekstūras, taču sastāvs ļauj domāt, ka tie
izgulsnējušies baseina malas zonā, tiešā ledus masīva tuvumā (1. attēls). Urbumos
konstatēto nogulumu interpretēšana ir problemātiska, līdz ar to arī baseina izplatības
robežu noteikšana. Par to liecina atšķirīgā nogulumu interpretācija ģeoloģiskās
kartēšanas materiālos (Kurša 1973; LVGD Kvartargeologija). Tas var būt skaidrojams
ar to, ka pie tiešās baseina un ledāja kontakta robežas var tikt izgulsnēti dažāda
granulometriskā sastāva nogulumi, pēc sastāva atgādinot morēnu (Teller 2005). Pārējos
urbumos (4., 5., 6., 7., 8. un 10.) konstatēti glaciolimniskie nogulumi, arī slokšņu māli
jeb ritmīti, taču katrā no urbumiem ģeoloģiskais griezums ir nedaudz atšķirīgs. Visi
urbumi 3,6–4,4 m dziļumā sasniedz ūdens piesātinātu aleirītiskas smilts slāni.
Piemēram, 4. urbumā apakšējo aleirīta un smalkas smilts slāni pārsedz 10 cm biezs
slokšņu māla slānis, kam atkal seko 5 cm biezs aleirīta slānis, bet tam uzguļ 3,15 m
bieza slokšņu māla slāņkopa. 5 cm biezais aleirīta starpslānis pēc sastāva ir līdzīgs
apakšējam nogulumu slānim un, visticamāk, izgulsnējies vienas siltās sezonas ietvaros.
Biezākās māla slāņkopas apakšdaļā virzienā uz augšu vērojama aleirīta starpslānīšu
biezuma samazināšanās. Tie ir nepilnu mm biezi, kamēr māla slānīšu biezums ir 1–
4 cm. Pie 1,5 m dziļuma atzīmes atkal novērojama aleirīta starpslānīšu biezuma
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palielināšanās. Slokšņu māla uzkrāšanās beigu posmā tie sasniedz 10–15 mm biezumu.
Sedimentācijas pēdējo stadiju iezīmē 0,5 m biezs masīvas tekstūras smilšaini – mālaino
nogulumu slānis. Kā secina A. Stinkule (2014), slokšņu mālos vasaras slānīšu biezums
izteikti samazinās virzienā uz augšu, kamēr ziemas sezonas slānīšu biezums gandrīz
nemainās, kas ir skaidrojams ar ledāja pakāpenisku atkāpšanos no baseina malas. Autoru
aprakstītajā gadījumā griezuma augšdaļā novērojams pretējais, kas iespējams, ir saistīts
ar straumju un materiāla pieplūdi no hipsometriski augstāk novietota, blakus esoša
lokāla baseina, izkūstot aprimušā ledus blāķiem. Urbumos konstatētie nogulumi liecina,
ka ledājkušanas ūdeņu baseina attīstības sākumā izgulsnējušies aleirītiskie nogulumi un
smalka smilts. Tie izgulsnējušies seklā baseinā, tuvu sanesu materiāla pieplūdes zonai.
Attīstoties baseinam, visticamāk, notikusi ledāja malas atkāpšanās un sākusies ritmītu
izgulsnēšanās. Gan 4. urbumā 2,4 un 2,6 m, gan arī 8.urbumā 1,1 un 1,9 m dziļumā
konstatēti pilienakmeņi – aptuveni 3 cm lieli oļi, kas baseinā nonākuši, iekrītot no
dreifējošiem ledus blāķiem. Masīvas tekstūras nogulumi griezuma augšdaļā norāda uz
to, ka baseina dziļums ir samazinājies. Tādi ir raksturīgi relatīvi seklos ledājkušanas
ūdeņu baseinos, kur viļņošanās un vēja radīto straumju rezultātā nogulumu materiāls
tiek atkārtoti pacelts no gultnes (Benn, Evans 2006). 9. urbumā virs glaciolimniskajiem
māliem sagulst 60 cm bieza mālaina, vidēji rupjgraudaina smilts, kas saistāma ar
baseina pēdējo attīstības stadiju. Kopumā 9. urbumā izsekojamas 7 līdz 9 dažādas
sedimentācijas epizodes, kas norāda uz biežo apstākļu mainību baseina pastāvēšanas
laikā. Ūdens līmeņa svārstības, pārmaiņas krasta līnijā un glaciofluviālo straumju
intensitātes maiņas parāda baseinā izgulsnētie nogulumi.
Glaciodepresijā gar autoceļu Biksti-Auce virsma ir ievērojami saposmotāka.
Izplatītas 300–500 m garas un 50–200 m platas grēdiņas, kuras atdala 100–200 m plati
pazeminājumi. To linearitāte ir RZR–ADA, domājams, šķērseniska lokālajai ledus
plūsmai. Relatīvais augstums ir 6–9 m. Pētījumu motivējoša iezīme ir virsmas
saposmojums un grēdu virsotnēs izplatītie glaciolimniski māli, kas atbilst baseinu
gultnei. Šāda kombinācija ir grūti izskaidrojuma, veicot tikai ģeoloģisko urbšanu, bez
slāņu saguluma pētījumiem atsegumos. Atsegumā Bikstu–Auces ceļa kreisajā pusē starp
Jakšpēteriem un Mazkalnējiem vaļņa kodolu veido vertikāli saguļoši oļainas grants slāņi
– glacioadvektīvā struktūra, kam sānos pieguļ sakrokotu glaciolimnisku mālu bloki. Arī
atsegumā pie Sarkankroga mājām, pārsedzošo slokšņu mālu primārais horizontālais
slāņojums ir deformēts. Turklāt bezakmens mālu slānī ir morēnas slāņi, kas atgādina
ķīļveida formas ieslēgumus baseina nogulumos, veidojot pretēji – Z un D virzienā
vērstas „pirkstveida” struktūras. Lielākais morēnas “ķīlis” sasniedz 1,5 m augstumu un
ap 12 m garumu, izķīlējoties dienvidu virzienā. Tādi saguluma apstākļi un struktūru
izmēri, visticamāk, veidojušies glaciotektoniskajos procesos. Līdzīga deformācijas
struktūra novērota Baltijas jūras krasta atsegumā aptuveni 10 km uz ZA no Pāvilostas,
kurā morēnas nogulumi iespiesti glacioakvālajos nogulumos. Savdabīgā struktūra
nosaukta par mamuta ilkni (angļu val. mammoth trunk), un interpretēta kā izspieduma
struktūra (Zelčs et al. 2004). Izspieduma deformācijas veidojas ledus masīva malas
zonā, no gultnes izspiežot ūdens piesātinātu plastisku nogulumu materiālu. Šādas
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struktūras norāda uz iespējamo nogulumu izgulsnēšanos ledāja mēles un tai pieguļoša
sprostezera kontakta zonā. Reaktivējoties ledāja mēlei, var veidoties izspieduma valnis
ar komplicētu nogulumu uzbūvi, kurā novērojamas glaciolimnisko nogulumu
deformācijas (Eyles et al. 2005). Autoceļa posmā starp Mazkalnējiem un Sarkankrogu
atsegumā novērojamas guļošas un arī citas formas krokas glaciolimnisko ritmītu slānī,
kuru augstums mērāms vairākos desmitos centimetru. Turpat arī pārbīdes lūzums ar
40 cm amplitūdu. Mālainajos nogulumos novērojami garenstieptas formas aleirītiskas,
smalkgraudainas smilts ieslēgumi. Spriežot pēc struktūras, vienlaidus smilts starpslānis
nogulumu krokošanās laikā ticis pārrauts. Rezultātā izveidojušās pārrāvuma struktūras
var tikt interpretētas kā budināža. Šajā gadījumā novērojama modificēta budināžas
struktūra, kas tikusi pakļauta atkārtotai deformācijai (Goscombe et al. 2004). Uz to
norāda deformētie budināžas slāņi un pārbīdes lūzumi. Pētījumu teritorijā sastopamās
vaļņveida reljefa formas, kuru uzbūvē raksturīgas aprakstītās glaciostruktūras,
visticamāk, atbilst kādam no rievoto morēnu tipiem.
Secinājumi
Glaciolimnisko nogulumu dažādība un mainība, kā arī apvidus virsmas reljefs
Lielauces baseinā Ķieģeļcepļa apkārtnē ļauj secināt, ka glaciolimnisko nogulumu
sedimentācija nav notikusi visā pētījuma teritorijā vienlaicīgi, vienā ledājkušanas ūdeņu
baseinā. Lielauces baseina attīstība ir notikusi pakāpeniski, sākotnēji veidojoties lokāliem
baseiniem dažādā hipsometriskā līmenī un izzūdot aprimušā ledus nosprostotiem,
izveidojās viens baseins. Rievoto morēnu izplatība un glaciotektoniskās struktūras tajās,
deformēto glaciolimnisko mālu, t.sk. arī ritmītu lielais apjoms to uzbūvē, liecina par to,
ka baseins un tā gultne atradās tiešā kontaktā ar ledāja mēli.
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Summary
The article "Characteristics of the relief and structure of the western part of the Lielauce–
Zebrene glaciodepression" includes the study of the local area of the Eastern Kursa Upland.
Detailed studies have been carried out at the former glacier meltwater basin and adjacent areas.
A diversity of glaciolimnic sediments deposited under diverse sedimentation conditions was
observed. Silt and varved clay sediments have been distributed in flat plains, where the surface
elevation varies from 102 to 117 m above sea level. The results of investigation support the
conclusion that several local basins developed in the study area due to the melting of dead ice;
after complete melting of the ice, the basins merged and formed a united basin. Ribbed moraines
were distributed along the coastline to the north of Lielauce Basin. Their structure is formed by
glaciodislocated deposits, as well as by silt and varved clays, which indicate activity of the
glacier tongue in the area of the melting water basin. The results of a study make is possible to
assess the general development of deglaciation throughout the Eastern Kursa Uplands area.

METEOROLOĢISKO FAKTORU IETEKMES NOVĒRTĒJUMS
ANTROPOGĒNAS IZCELSMES AEROSOLU
ATMOSFĒRAS PIESĀRŅOJUMA REGULĒŠANĀ
Iveta Šteinberga
Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: iveta.steinberga@lu.lv
Anotācija. Atmosfēras aerosoli ir viens no būtiskākajiem dzīvildzes ietekmes faktoriem mūsdienās, – to
īpaši augstais atmosfēras piesārņojuma līmenis lielākajās Eiropas pilsētās nacionālā un pašvaldību līmenī
liek risināt jautājumus, lai iespēju robežās piesārņojuma līmeni mazinātu un iedzīvotājus nodrošinātu ar
vienu no pamattiesībām – tiesībām dzīvot veselībai nekaitīgā vidē. Aerosolu piesārņojuma specifikas dēļ
piesārņojuma problemātiku risināt nav vienkārši, drastisku risinājumu (piesārņojuma avotu aizvākšana)
izmantošanu iedzīvotāji nereti vērtē negatīvi, tādēļ parasti tiek meklēti sekundārā līmeņa risinājumi, kas
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saistīti ar vides uzturēšanu un piesārņojuma iespējami ātru likvidēšanu. Katrai konkrētai aglomerācijai
raksturīgo īpatnību dēļ aerosolu dzīves cikls ir unikāls, tādēļ sekundāro risinājumu grupā visbiežāk tiek
pētīta meteoroloģisko faktoru saikne ar piesārņojuma līmeni, kas turpmāk jau ļauj izvēlēties iespējami
labākos piesārņojuma samazināšanas pasākumus. Šajā pētījumā veikta meteoroloģisko parametru un
aerosolu piesārņojuma analīze Rīgas aglomerācijā laika periodā no 2003. līdz 2013. gadam.
Atslēgas vārdi: atmosfēras piesārņojums, aerosoli, meteoroloģiskie parametri.

Ievads
Atmosfērā esošiem aerosoliem noteikts viens no stingrākajiem gaisa kvalitātes
normatīviem, un, saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām, aerosoli ar
aerodiamisko diametru līdz 10 mikroniem un benzols ir unikālas piesārņojošas vielas,
kam nav iespējams noteikt drošu piesārņojuma līmeni, tādēļ tās tiek klasificētas kā
nulles robežlieluma vielas. Abu vielu gadījumā aglomerācijās šādu nulles līmeni
sasniegt nav iespējams vairāku faktoru dēļ: (1) benzola gadījumā novērojama pārāk
plaša praktiski nenovēršamu emisijas avotu (autotransports, smēķēšana, dabiska
gaistošo vielu emisija no saimnieciskajā darbībā izmantojamiem līdzekļiem u.c.)
daudzveidība; (2) aerosolu gadījumā līdzvērtīga ietekme vērojama gan biotisko (erozija,
resuspensija, jūras sāls kristāliņu dabiska veidošanās, sekundārie fotoķīmiskie procesi),
gan abiotisko (transports, apkure, saimnieciskā darbība) avotu puses. Pēdējo 20 gadu
pētījumi aerosolu veidošanās un dzīves cikla pētījumos pierādījuši, ka tieši šo
piesārņojuma veidu vistiešāk iespējams asociēt ar dažādiem veselības riska faktoriem
(būtiski palielinās elpošanas ceļu un kardiovaskulāro saslimšanas gadījumu risks, kas
palielina mirstības rādītājus). Eiropas līmenī 1–3% nāves gadījumu sirds un plaušu
saslimšanas rezultātā saistāmas tieši ar aerosolu paaugstinātu piesārņojuma līmeni, bet
2–5% gadījumu ar plaušu vēža saslimstību (Cohen 2004); lielākā ietekme, novērtējot
Eiropas iedzīvotāju dzīvildzi, saistīta ar sīkāko cieto daļiņu (PM2.5) ietekmi, vidēji
eiropieša dzīves ilgums samazinās par 8,6 mēnešiem, bet piesārņotākās pilsētās
(Bukarestē, Budapeštā) šis rādītājs sasniedz 20–36 mēnešus, Latvijā lielākajās pilsētās
šis rādītājs ir 9 mēneši (Medina 2012).
Aerosolu fizikālais un ķīmiskais raksturojums parasti ir saistīts ar ģeogrāfisko
izcelsmi, to dispersija atmosfērā ir atkarīga no dažādiem meteoroloģiskiem un
topogrāfiskiem faktoriem – vēja virziena un ātruma, gaisa temperatūras, saules
starojuma intensitātes, apkārtējās apbūves, kā arī apkārtnes reljefa.
1. Materiāls un metodes
Pētījuma veikšanai izmantoti Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
un Rīgas Domes veiktie aerosolu diennakts mērījumi laika periodā no 2003. līdz
2013. gadam Rīgas centrā (Kr. Valdemāra un Brīvības ielā, Kronvalda bulvārī) un
atbilstošie meteoroloģisko rādītāju mērījumi Raiņa bulvārī 19. Mērījumu analīze veikta
vairākos posmos: (1) datu rindu sagatavošana atbilstošos ekspozīcijas laikos,
vienādošana un izsvēršana; (2) datu kvalitātes kontrole, izmantojot atbilstošajā nozarē
rekomendējamos datu kvalitātes kontroles un analīzes algoritmus; (3) kompleksā
analīze, izmantojot MS Excel un IBM SPSS (ver. 22) programmatūru.
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2. Rezultāti
Laika posmā no 2011. līdz 2013. gadam Rīgā, pilsētas fona novērojumu stacijā
cieto daļiņu PM10 piesārņojuma līmenis nedaudz pārsniedzis Pasaules Veselības
Organizācijas rekomendēto gada mērķlielumu 20 μg/m3, savukārt transporta ietekmes
novērtējuma stacijās Valdemāra ielā un Brīvības ielā izmaiņas novērojamas nelielās
robežās kopš 2009. gada, diemžēl kopš 2013. gada vērojams neliels koncentrācijas
palielinājums un 2013. gadā Valdemāra ielā Eiropas Savienības direktīvā noteiktais
gada normatīvs (40 μg/m3) tiek pārsniegts, novērojumu rezultāti atspoguļoti 1. attēlā.

1. attēls. Aeosolu koncentrāciju pārmaiņas Rīgas centrā, 2003–2013

Aprakstošās analīzes rezultātā redzams, ka novērojamas lielas cieto daļiņu
variācijas periodos ar mainīgiem meteoroloģiskajiem rādītājiem, kā rezultātā tika īpaši
analizētas ļoti augsta piesārņojuma epizodes un ļoti zema piesārņojuma situācijas.
Piemēram, Brīvības ielā laika periodā no 25.10.2013. līdz 1.11.2013. redzamas cikliskas
(atbilstoši nedēļas ritumam) PM10 koncentrācijas pārmaiņas, – augstākā koncentrācija
novērojama no ceturtdienas līdz sestdienai, ko sekmēja nelielu nokrišņu klātbūtne
(gandrīz ik dienu), ļoti lēns vējš (dažās dienās pat zemāks par 2 m/s, vidēji), novērota
arī cieša korelācija starp koncentrāciju un atmosfēras temperatūru; šajā periodā augsta
PM10 koncentrācija novērota arī 25.11.2013. (pirmdienā), kā iemesls – ilgstošie nelielie
nokrišņi („zīmes”) un stagnējošie meteoroloģiskie apstākļi iepriekšējās nedēļās, grafiski
rezultāti redzami 2. attēlā
Dažādu situāciju analīzes rezultātā redzams, ka aerosolu piesārņojuma līmenis ir
ļoti mainīgs, tas atkarīgs no nedēļas dienas, sezonas un meteoroloģisko apstākļu
pārmaiņām ne tikai novērojumu dienā, bet vairākas dienas (apmēram 3) pirms
paaugstināta piesārņojuma epizodes.
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2. attēls. PM10 koncentrāciju un meteoroloģisko parametru pārmaiņas Brīvības ielā,
25.10.2013.–1.11.2013.

Secinājumi
Būtiskākie meteoroloģiskie rādītāji, kas ietekmē cieto daļiņu piesārņojumu, ir vēja
ātrums, relatīvais mitrums, nokrišņu klātbūtne un intensitāte. Šo rādītāju ietekmes
mērogs vērtējams atšķirīgi: (1) vēja ātruma ietekme nevar tikt skatīta atsevišķi, ļoti
būtisks ir vēja virziens, jo īpaši ielu kanjonos; (2) augsts relatīvais mitums (>80%)
veicina aerosolu higroskopisko augšanu; (3) nokrišņu ietekme vērtējama dažādi – ļoti
intensīvi nokrišņi atmosfēras piesārņojumu var samazināt pat par 50%, savukārt
“nokrišņi-zīmes” veicina higroskopisko augšanu.
Atsauces
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Global and regional burden of disease attributable to selected major factors. Geneva, World
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Summary
Aerosols in atmosphere are known as one of the main factors affecting human lifetime.
Wide variety of different air quality improvement actions are implemented in municipalities
over the Europe, unfortunately aerosol pollution is site specific pollution and any actions for
cleaner air should be adjusted according to local situation and particularly to meteorological
conditions. This research focuses on complex aerosol pollution and meteorological parameter
analysis in order to understand aerosol life cycle. Analysis was performed in Riga agglomeration
for 2003-2013 period.
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ĪSTERMIŅA HIDROLOĢISKO PROGNOŽU ANALĪZE PĒC
DAŽĀDU SKAITLISKO METEOROLOĢISKO MODEĻU
LAIKAPSTĀKĻU PROGNOZĒM
Andrejs Zubanicš, Līga Klints
Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”,
e-pasts: andrejs.zubanics@lvgmc.lv
Anotācija. Hidroloģiskās prognozes ļoti bieži ir noderīga informācija dažādās cilvēku darbībās, kad
pastāv dabas apdraudējumu, piemēram, postošu plūdu iespējamība. Īstermiņa hidroloģiskās prognozes
šādās situācijās ir vienas no noderīgākajām, sniedzot informāciju turpmākajām divām dienām. Prognožu
modelēšanai pasaulē plaši izmanto laikapstākļu prognozes, ko nodrošina skaitliskie meteoroloģiskie
modeļi (SMM). Šajā pētījumā tika izmantotas HIRLAM un ECMWF laikapstākļu prognozes. Pētījumā
novērtēts, pēc kurām laikapstākļu prognozēm iespējams iegūt precīzākas hidroloģiskās prognozes.
Prognozes tika modelētas trīs, reģionāli atšķirīgi esošiem, Latvijas upju baseiniem: Abava–Renda, Gauja–
Sigulda un Dubna–Sīļi. Pētījumā analizēti divi periodi: 2013. gada aprīlis un maijs, kā arī 2014. gada
oktobris. Īstermiņa hidroloģiskās prognozes tika modelētas, izmantojot daļēji sadalītu konceptuālo
IHMS-HBV modeli. Iegūtās prognozes tika salīdzinātas ar reālajiem novērojumiem un savā starpā.
Modeļa kalibrācijas rezultāti pētītajiem upju baseiniem ir novērtēti pēc Nach-Sutchliffe efektivitātes
vērtības, kas bija robežās no 0,86–0,88. Veicot prognožu salīdzinošo analīzi, secināts, ka labāki
precizitātes un iestāšanās brīža rezultāti bija hidroloģiskajām prognozēm, kas iegūtas pēc ECMWF
laikapstākļu prognozēm un būtiskākas neprecizitātes bija otrās dienas prognozēm.
Atslēgas vārdi: hidroloģiskās ansambļu prognozes, skaitliskie meteoroloģiskie modeļi, salīdzinoša
analīze.

Ievads
Vairākus gadu desmitus cilvēki ir centušies izskaidrot dabas procesus ar
matemātiskām metodēm. Šīs metodes ļauj raksturot dabas procesus, taču ne pilnībā un
bieži pastāv nenoteiktības un kļūdas. Palielinoties skaitļošanas ierīču aprēķinu jaudai,
par galvenajiem dabas procesu raksturojošiem rīkiem plaši izmanto matemātiskos
modeļus, kuru pamatā ir reālās vides novērojumi (Gayathri et al. 2015). Modeļus, kas
raksturo hidroloģiskās parādības, sauc par hidroloģiskajiem modeļiem, kas kļuvuši
nozīmīgi hidroloģijas nozarē un principiāli ir vienīgie rīki, kurus izmanto hidroloģisko
apstākļu raksturošanai pagātnē un nākotnē. Hidroloģisko un citu apstākļu nākotnes
novērtējums ir prognoze. Viens no būtiskākajiem hidroloģisko apstākļu definējošajiem
lielumiem ir ūdens caurplūdums, kas raksturo ūdens daudzumu konkrētā vietā un laikā.
Pie vairākiem ūdens objektiem parasti izveidotas apdzīvotas vietas un tām ir potenciāli
lielāks risks periodiski applūst, tāpēc ir nozīmīga sekošana hidroloģiskajiem apstākļiem
un to pārmaiņām. Plūdiem ir ļoti plaša ietekme uz apdzīvotām vietām, jo ārkārtas
situācijās iespējami cilvēku upuri, īpašumu postījumi un uz laiku pārtrauktas sociālās
un ekonomiskās aktivitātes, liekot pieņemt krīzes risinošus pasākumus (Verkade 2015).
Hidroloģisko prognožu modelēšanas sistēmas galvenokārt sastāv no hidroloģiskajiem
modeļiem, kuros tiek izmantoti novērojumu dati un informācija par ūdens objektu
(Němec 1986). Hidroloģisko prognožu precizitāti ietekmē modeļa precizitāte, novērotie
un prognozētie ievades dati un prognozētie meteoroloģiskie apstākļi. Sarežģīti
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prognozēt nokrišņu daudzumu un to izkrišanas telpisko sadalījumu, kas rada
neprecizitātes hidroloģiskajās prognozēs. Šajā pētījumā ir analizētas īstermiņa
hidroloģiskās prognozes un to rezultāti. Īstermiņa hidroloģisko prognožu termiņš
pieņemts 2 dienas. Pasaulē, Latvijā un arī šajā pētījumā hidroloģiskās prognozes tiek
modelētas ar Zviedrijas Meteoroloģijas un hidroloģijas institūta izstrādātu IHMS-HBV
modeli. Prognozētos meteoroloģisko apstākļus iespējams iegūt no SMM. Latvijā
hidroloģiskās prognozes sniedz LVĢMC, kam par pamatu izmanto HIRLAM (High
Resolution Limited Area Model) un ECMWF (The European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts) sniegtās laika apstākļu prognozes. Pētījumā modelētas īstermiņa
hidroloģiskās prognozes ar IHMS-HBV modeli, izmantojot divu SMM, ECMWF un
HIRLAM, sniegtās laika apstākļu prognozes. Modelētās prognozes salīdzinātas ar
caurplūduma apjoma, nokrišņu summas un gaisa temperatūras datiem ar reāli veiktajiem
novērojumiem, kas modelēti no novērojumu tīklā veiktajiem novērojumiem. Pēc
starpību lieluma noteikts, kura skaitliskās meteoroloģiskā modeļa laika apstākļu
prognozes ļauj modelēt precīzākas hidroloģiskās prognozes. Pētījums sniedz ieskatu
īstermiņa hidroloģisko prognožu modelēšanas iespējās Latvijas teritorijā. Izvēlētie
pētījuma periodi saistāmi ar plašiem plūdiem 2013. gada pavasarī un rudens lietus
uzplūdiem 2014. gada rudenī.
Materiāli un metodes
Pētījumā izmantoti hidroloģisko un meteoroloģisko novērojumu dati – diennakts
vidējais ūdens caurplūdums (m3/s), gaisa temperatūra (ºC) un diennakts nokrišņu
summa (mm), kas iegūta no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
(LVĢMC). Papildus izmantoti potenciālās iztvaikošanas dati no Zosēnu un Ķemeru
meteoroloģisko novērojumu stacijām. Izmantota arī informācija par zemes virsmas
augstumu (SRTM) un zemes segumu (CORINE Land cover 2012). Informācijai par
iespējamajiem laikapstākļiem tika izmantotas HIRLAM un ECMWF sniegtās
prognozes. Meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu ilgtermiņa dati tika izmantoti
par laika periodu no 1985. līdz 2014. gadam. Pētītajiem upju baseiniem izmantotās
meteoroloģisko novērojumu stacijas (MNS) noteica pieejamie novērojumi un
ģeogrāfiskā atrašanās vieta.
Sateces baseinu robežas un platības noteiktas pēc ĢIS vektoru datu slāņa, kas
iegūts no LVĢMC. Zemes virsmas vidējā augstuma noteikšanai katrai zemes seguma
klasei izmantots NASA SRTM datu virsmas augstumu modelis ar horizontālo
izšķirtspēju 90 m. Sateces baseinus raksturojošie rādītāji ievadei IHMS-HBV modelī
tika iegūti, analizējot telpiskos datus, ar ESRI ArcGIS ArcMap 10.0 telpisko datu
apstrādes metodēm. IHMS-HBV modelī tika izveidoti izvēlēto upju baseini, ievadot
fizioģeogrāfisko īpašību lielumus – baseina laukumu (km2) līdz hidroloģisko
novērojumu stacijai (HNS), zemes virsmas seguma sadalījumu baseina teritorijā un to
vidējo augstumu m v.j.l. Papildus ievadītas MNS un HNS, kurās importēti hidroloģisko
un meteoroloģisko novērojumu dati. Izvēlētajām MNS būtiskuma pakāpes tika
piešķirtas pēc Tīsena metodes (Davolio et al. 2008; Cēbers 2010; Pallo 2011).
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Novērtējot modeļa darbības precizitāti, kalibrācija veikta periodam no 2000 līdz
2010. gadam un validācija periodam no 1990. līdz 1999. gadam. Īstermiņa hidroloģisko
prognožu dati ir IHMS-HBV modelētais diennakts vidējais ūdens caurplūdums 0d un
+1d. Prognozes analizētas divpusēji. Pirmkārt, no konkrētā SMM datiem modelētā
prognoze salīdzināta ar novērojumu datiem. Otrkārt ar rezultātiem, kas iegūti ar otra
SMM prognožu datiem. Rezultātu analīzei un novērtēšanai izmantotas pamata
skaitliskās matemātiskās metodes.
Rezultāti
No 2013. gada aprīļa līdz maijam HIRLAM un ECMWF prognozēm ir līdzīga
kopējā tendence, jo lielākās kļūdas prognozēs ir, ja mainās ūdens apjoms, precīzāk,
apjomam palielinoties. To var uzskatīt arī par prognožu laicīguma kļūdu jeb timing
(angļu val.). Atšķirība abu modeļu prognozēs ir kļūdas vērsumā – ECMWF prognozēm
ir tendence būt ar negatīvu kļūdu, turpretī HIRLAM prognozē ar pozitīvu kļūdu.
Kopumā šajā periodā ECMWF prognozes ir precīzākas, jo nav būtisku atšķirību 0d
prognozēs un pirms lielā palu “pīķa” ECMWF prognožu rezultāti ir precīzāki gan 0d,
gan +1d prognozēm. Piemēram, Abavas baseinam atšķirība 0d un +1d ir 10%. Gauja –
Sigulda +1d prognožu rezultāti bieži atkārtoti ir par dažiem procentiem sliktāki nekā
HIRLAM prognozēm. Līdzīgi arī Dubnas baseinam. Maijā pie caurplūduma apjoma
samazināšanās, kļūdas abu modeļu prognozēm ir līdzīgas, bet apgrieztas, proti
HIRLAM pārvērtē, bet ECMWF nenovērtē ar visai vienādu kļūdu.
2014. gada oktobra īstermiņa hidroloģisko prognožu precizitāte pēc HIRLAM un
ECMWF ir līdzīga, tomēr iespējams novērtēt, ka Abavas un Irbes baseiniem īstermiņa
hidroloģiskās prognozes ir modelētas precīzākas ar ECMWF modeļa meteoroloģiskajā
prognozēm. Labāks rezultāts iegūts arī Gaujas un Dubnas baseiniem, kuros prognožu
kļūdas atsevišķos gadījumos ir par 5% zemākas.
Secinājumi
1. No skaitlisko meteoroloģisko modeļu laikapstākļu prognožu datiem īstermiņa
hidroloģisko prognožu precizitāti visbūtiskāk ietekmē diennakts nokrišņu summas
prognozes precizitāte.
2. Būtiskākās kļūdas īstermiņa hidroloģisko prognožu rezultātos ir +1d jeb
48 stundu prognozēs un tās galvenokārt rodas, palielinoties ūdens apjomam upēs.
3. Īstermiņa hidroloģisko prognožu rezultāti pēc HIRLAM laikapstākļu
prognozēm tiek pārvērtēti, bet pēc ECMWF netiek novērtēti jeb prognozēti mazāki.
4. Pētījumā noskaidrots, ka precīzākās īstermiņa hidroloģiskās prognozes ir
iegūtas, izmantojot ECMWF laikapstākļu prognozes.
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Summary
Short-term hydrological forecasts are one of the most useful tools in flood situations,
providing information two days in advance. Weather forecasts provided by several NWP models
are widely used data for hydrological forecasting. In this research, HIRLAM and ECMWF
weather forecasts were used. The aim of the research was to evaluate which weather forecasts
could provide better assessment of hydrological conditions. Hydrological forecasts were
calculated for three Latvian river catchments: Abava – Renda, Gauja – Sigulda and Dubna –
Sīļi, representing regional differences in the territory of Latvia. Time periods were chosen to
reflect the flooding period of the year 2013 and autumn flash floods of the year 2014. The
modelling process was carried out using the semi-distributed conceptual IHMS-HBV model.
The model calibration results for respective river catchments were evaluated with the NashSutcliffe efficiency coefficient with values varying between 0.86 and 0.88. The acquired
forecasts were compared to real observations and against each other. By conducting a
comparative analysis, it was ascertained that slightly better results in precision and timing on
volume of the water in all three studied river basins were obtained using ECMWF weather
forecasts. Greater errors for all hydrological forecasts were on the second day of the forecast.
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MIGRĀCIJAS BIOGRĀFIJAS JAUNIEŠU MOBILITĀTES IZPĒTĒ:
VIENAS KLASES PIEMĒRS
Anna Āboliņa, Māris Bērziņš, Zaiga Krišjāne
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte,
e-pasts: anna_abolina@inbox.lv; maris.berzins@lu.lv; zaiga.krisjane@lu.lv
Anotācija. Jauniešu mobilitāte ir visai jauns, bet nozīmīgs pētījumu virziens migrācijas literatūrā, jo gados
jauni cilvēki ir vismobilākā iedzīvotāju grupa. Migrācijas izpētē iedzīvotāju pārvietošanās bieži tiek skatīta
cilvēka dzīves gājuma kontekstā. Šajā rakstā pētītas vienas Rīgas ģimnāzijas klases absolventu migrācijas
biogrāfijas, lai labāk izprastu jauniešu migrācijas komplekso raksturu Latvijā. Pētījumā izmantota mikro
analītiskā pieeja jauniešu migrācijas izpētē, bet nepieciešamie dati iegūti ar padziļinātu un daļēji strukturētu
interviju palīdzību. Darba rezultāti atklāj jauniešu privātās un profesionālās dzīves notikumu saikni ar
ģeogrāfiskās mobilitātes procesiem. Jauniešu dzīvesvietas izvēli visbiežāk ietekmē studijas universitātē,
darba gaitu uzsākšana un kopdzīves veidošana, kas ir svarīgi notikumi ikviena cilvēka dzīvē. Savukārt
ikdienas pārvietošanās raksturu pārsvarā nosaka mācību un darbavietas izvēle. Kopumā rezultāti liecina, ka
pat vienā sociālajā grupā jauniešu mobilitāte ir ļoti daudzpusīgs process.
Atslēgas vārdi: jauniešu mobilitāte, dzīves gājuma teorija, migrācijas biogrāfijas, absolventi.

Ievads
Mūsdienu sabiedrību raksturo paaugstināta mobilitāte, iedzīvotāju pārvietošanās
ir neatņemama mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa. Transporta, sakaru un informācijas
tīklu tehnoloģiskā attīstība ir ievērojami mainījusi iedzīvotāju ģeogrāfiskās mobilitātes
raksturu. Globalizācijas apstākļos palielinās gan migrācijas procesu daudzveidība, gan
sabiedrības interese. Arvien biežāk sabiedrībai nozīmīgas politiskās, ekonomiskās un
sociālās norises tiek aplūkotas migrācijas kontekstā. Tas nosaka pētāmās tēmas
aktualitāti, kā arī izvirza nepieciešamību meklēt arvien jaunus virzienus un metodes
iedzīvotāju migrācijas izpētē. Literatūrā iedzīvotāju pārvietošanās bieži tiek skatīta
cilvēka dzīves gājuma teorijas kontekstā (Bailey 2009; Findlay et al. 2015). Tādējādi
cilvēka dzīvē nozīmīgi notikumi, to secība un noturība tiek analizēti saistībā ar
iedzīvotāju mobilitāti (Boyle et al. 2014; Michielin, Mulder 2008). Cilvēku dzīvē ir
notikumi, kas var mainīt gan ikdienas pārvietošanās paradumus, gan ietekmēt
dzīvesvietas izvēli. Dzīves gājuma kontekstā tiek pētīts, kā izglītības iestādes izvēle,
profesionālās karjeras uzsākšana darba tirgū, atbilstoša mājokļa izvēle un ģimenes
veidošana ietekmē iedzīvotāju mobilitāti, maina tās raksturu un intensitāti. Iepriekš
veiktajos pētījumus secināts, ka noteiktām migrācijas plūsmām raksturīgi atšķirīgi
pārcelšanās motīvi, kas bieži vien ir saistīti ar noteiktu cilvēka dzīves posmu (Coulter,
van Ham 2013).
Jauniešu mobilitāte ir visai jauns, bet nozīmīgs pētījumu virziens. Gados jauni
cilvēki ir vismobilākā iedzīvotāju grupa, jo jauniešu dzīvē raksturīgi vairāki nozīmīgi
notikumi personības un profesionālajā izaugsmē (Garasky 2002; Valentine 2003;
Mulder, Clark 2002; Jeffrey 2010). Turklāt tie bieži ir saistīti ar migrāciju vai ikdienas
mobilitāti. Migrācijai var būt dažāda ietekme jauniešu dzīves pieredzes un pašapziņas
veidošanā, kā arī personības attīstībā. Vienlīdz ar migrācijas radītajām iespējām, pastāv
arī dažādi ierobežojumi mācību, darba un dzīvesvietas izvēlē. Tāpēc ir svarīgi analizēt
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individuālās migrācijas biogrāfijas dažādu svarīgu dzīves notikumu ietekmē, vērtējot
noteiktu demogrāfisko un sociāli ekonomisko apstākļu ietekmi uz migrācijas veidu,
virzienu un motīviem (Yamaguchi 1991; Halfacree, Boyle 1993; Skeldon 1995; King,
Skeldon 2010). Analizējot cilvēka dzīves norises, svarīgi ievērot laika dimensiju vai
noteiktu vēsturisko periodu ar tam raksturīgo demogrāfisko un sociāli ekonomisko
apstākļu kopumu, tā noturību un dinamiku. Darbā pētītas vienas Rīgas ģimnāzijas klases
absolventu migrācijas biogrāfijas. Pētījuma mērķis ir labāk izprast jauniešu migrācijas
komplekso raksturu Latvijā. Jauniešu individuālās migrācijas biogrāfijas pētītas cilvēka
dzīves gājuma teorijas skatījumā. Latvijā šāda pieeja galvenokārt izmantota, pētot
starpvalstu migrāciju un analizējot emigrējušo dzīves un darba pieredzi ārvalstīs, bet
līdz šim maz izmantota pētījumos par jauniešu migrāciju.
Dati un metodes
Migrācijas statistika ir sekundārs datu avots un, kā norāda iepriekšējie pētījumi,
tā dažkārt nepilnīgi atspoguļo iedzīvotāju kustību raksturojošos rādītājus (Sjoberg,
Tammaru 1999). Migrācijas izpētē nozīmīgi primārie dati, atbilstoši pētījuma mērķim
un izvēlētajai metodoloģijai, pārsvarā tiek iegūti aptaujās vai padziļinātās intervijās.
Jauniešu migrācijas izpētei šajā darbā izmantota mikro analītiskā pieeja, bet
nepieciešamie dati iegūti ar padziļinātu un daļēji strukturētu interviju palīdzību.
Pētījumam izvēlēti Āgenskalna ģimnāzijas 2006. gada 12.d klases absolventi, lai
analizētu jauniešu individuālās migrācijas biogrāfijas cilvēka dzīves gājuma teorijas
kontekstā. Aplūkotās jauniešu grupas migrācijas biogrāfijas aptver gan laika posmu
pirms mācību sākšanas ģimnāzijā, gan mācību laikā no 2003. līdz 2006. gadam, gan arī
notikumus pēc skolas pabeigšanas – līdz 2016. gadam. Dzīves gājuma teorijas skatījumā
laika posms pēc ģimnāzijas absolvēšanas ir nozīmīgs jauniešu dzīvē, jo saistīts ar
studijām universitātē, ar darba gaitu sākšanu, kā arī kopdzīves un ģimenes veidošanu.
Tāpat minētais laika periods raksturīgs ar vairākiem nozīmīgiem notikumiem Latvijā,
kas būtiski ietekmēja iedzīvotāju migrāciju. Pētījumā ‘jaunieši’ ir personas vecumā no
15 līdz 35 gadiem. Izvēlētais vecuma intervāls ir aktīvs posms cilvēka mūžā, piesātināts
ar būtiskiem notikumiem, kuru ietekmē bieži tiek mainīta pastāvīgā dzīvesvieta
(Shanahan 2000).
Rezultāti un būtiskākie secinājumi
Darbā apkopoti izvēlētās klases absolventu dzīvesstāsti, īpaši vērtējot notikumus,
kas saistīti ar migrāciju – tās veidiem, virzieniem un motīviem. Padziļināto interviju
rezultātā, uzdodot daļēji strukturētus jautājumus, noskaidrota respondentu dzimšanas
vieta, informācija par dzīvesvietu, par mācību laiku skolā un studijām, par iekšzemes
un starpvalstu migrācijas pieredzi, kā arī noskaidroti studiju, darba vietas un mājokļa
izvēles iemesli, dati par ģimeni. Iegūtie rezultāti izmantoti migrācijas biogrāfiju
kartogrammu izveidē (1. attēls).
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1. attēls. Raksta autoru migrācijas biogrāfijas: a) Anna (29), b) Māris (34)

Intervijās ar katru aptaujāto personu iegūti dati par personas dzīvē svarīgiem
notikumiem, atspoguļojot gan laika, gan telpas dimensiju. Izveidotās migrācijas
biogrāfijas kartogrammas ļauj raksturot intervēto jauniešu mobilitāti, atklāt noteiktas
migrācijas iezīmes un meklēt kopsakarības. Darba rezultāti parāda jauniešu privātās un
profesionālās dzīves notikumu saikni ar ģeogrāfiskās mobilitātes procesiem. Jauniešu
dzīvesvietas izvēli visbiežāk ietekmē studijas universitātē, darba gaitu sākšana un
kopdzīves veidošana, kas ir svarīgi notikumi ikviena cilvēka dzīvē. Savukārt ikdienas
pārvietošanās raksturu pārsvarā nosaka mācību un darbavietas izvēle. Kopumā rezultāti
liecina, ka pat vienas sociālās grupas ietvaros, jauniešu mobilitāte ir ļoti daudzpusīgs
process. Atsevišķi rezultāti ir vispārināmi Latvijas jauniešu migrācijas kontekstā.
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Summary
Migration is an age-selective process, with young adults being the most mobile group.
Substantial attention in the literature has been paid to the interaction between migration and life
events. This paper addresses the migration behaviour of young high school graduates from the
one class in Rīga and aims to better understand the complexities of youth migration in Latvia.
Based on in-depth interviews, the present study adopts a micro-analytical approach focusing on
the graduates’ migration biographies. The paper provides empirical evidence of how residential,
socio-familial, and professional trajectories of young adults are associated with geographical
mobility. The results reveal that a number of life events that young adults face in their lives have
an impact on their migration behaviour. Events such as leaving the parental home, entering the
labour market and union formation all play a central role in regard to graduates’ life-course
position and affects their migration behaviour. On the whole, results show that geographical
mobility appears as a selective and complex process embedded in the life-course of graduates.

IEMESLI UN PIESAISTES: JAUNIEŠU ĢEOGRĀFISKĀ MOBILITĀTE
Ģirts Burgmanis, Elīna Apsīte-Beriņa
Latvijas Universitāte, e-pasts: elina.apsite-berina@lu.lv
Anotācija. Jaunu cilvēku migrācija no Latvijas ir ļoti būtisks pētījuma jautājums, jo Latvijā pastāv
pamatotas bažas, kas saistās ar depopulācijas riskiem. Šī raksta pamatā ir aptaujas dati, kas iegūti 2012. un
2014. gadā. Pētījuma laikā aptaujāti jaunieši vecumā no 16–25 gadiem, kuri patstāvīgi dzīvo Lielbritānijā,
Īrijā, Vācijā, Zviedrijā vai Norvēģijā. Tiešsaistes aptauja notika divos posmos, kopā tika aptaujāti
5267 respondenti, no kuriem izvēlētajā mērķa grupā ietilpst 1676 respondenti. Pētījuma gaitā tika
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apskatīti piesaistošie un atgrūdošie faktori, kas pamudina un piesaista jauniešus doties prom no Latvijas
uz kādu no izvēlētajām galamērķa valstīm. Pirmais aptaujas vilnis atspoguļo krīzes laikā aizbraukušos,
bet nesenākā aptauja ļauj spriest par tiem, kuri no Latvijas aizbraukuši pēckrīzes periodā. Analīze parāda
vairākus interesantus rezultātus. Bezdarbs kā nozīmīgākais aizbraukšanu pamudinošais iemesls ir
mainījies, taču augusi vēlme strādāt labākos darba apstākļos vietās, kas piedāvā karjeras izaugsmes
iespējas, un īpaši tas novērojams Vācijas gadījumā. Nemainīgi svarīgi ir ģimenes apstākļi, kas jauniešus
piesaista ārvalstīm, un visbiežāk tas novērots Īrijas un Lielbritānijas gadījumā, kur ļoti būtiska loma ir
sociālajiem tīkliem. Interesanti, ka ekonomiskie iemesli šī perioda laikā ir mainījušies, dominē vēlme
pilnveidoties un iegūt jaunu pieredzi ārvalstīs. Latvijai kā valstij ar augstu depopulācijas risku ir būtiski
nodrošināt šīs cilvēku grupas interesi par atgriešanos.
Atslēgas vārdi: jauniešu migrācija, migrācijas motīvi, migrācijas galamērķi

Ievads
Pieejamie dati par aizbraukušajiem iedzīvotājiem pēdējās divās desmitgadēs liecina
par ievērojamiem depopulācijas riskiem Latvijā arī emigrācijas rezultātā. Satraucoši, ka
Latviju katru gadu pamet daudz gados jaunu cilvēku, kuri tuvākajos gados būtu mūsu
valsts nākotnes veidotāji. Lai arī pēc iestāšanās Eiropas Savienībā vislielākais emigrējušo
jauniešu skaits tika fiksēts ekonomiskās krīzes laikā no 2008. līdz 2010. gadam ar
tendenci pēc 2010. gada samazināties, tomēr arī pēckrīzes laikā ikgadējais aizbraukušo
jauniešu skaits joprojām saglabājas liels. Tāpēc mēs pētījumā vērsīsim uzmanību un
skaidrosim, kāpēc Latvijas jaunieši turpina doties prom, kas viņus piesaista ārvalstīs un
vai motivācija doties projām ekonomisās krīzes laikā un pēc tās ir bijusi atšķirīga.
Jaunieši, jaunība un migrācija
Neviendabīgajam un pieredzes piesātinātajam jaunības posmam hronoloģiskas
robežas ir grūti nosakāmas un zinātniskajā literatūrā visbiežāk jēdziens ‘jaunietis’ tiek
lietots, aprakstot vecuma grupu no 16 līdz 25 gadiem (Valentine 2003).
Jaunība raksturojama kā pārejas posms cilvēka dzīvē, kurā kļūšana no bērna par
pieaugušo atspoguļojas caur kompleksu pārmaiņu kopu. Kopā ar citām pārmaiņām
(piemēram, psihosociālās identitātes meklējumi) jaunībai, salīdzinot ar bērnību,
raksturīga mobilitātes iespēju palielināšanās. Daudziem jauniešiem mūsdienās ir
ievērojami plašāka iekšzemes un starptautiskās migrācijas pieredze nekā pieaugušajiem,
ko ietekmējuši un veicinājuši dažādi individuālie, ģimenes apstākļi. Lai arī migrācijas
iemesli ir atkarīgi no jaunieša vecuma, izglītības līmeņa, ģimenes stāvokļa un pozīcijas,
tomēr visās grupās starp būtiskākajiem motīviem atrodamas nodarbinātības iespējas,
izglītības iegūšana (Lundholm 2007; Simpson 2005), brīvā laika pavadīšana,
iepazīšanās ar jauniem cilvēkiem (Cairns, Smyth 2010) un citu kultūru iepazīšana
(Hauvette 2010). Nepilngadīgie jaunieši bieži ir spiesti migrēt kopā ar vecākiem, kuri
dodas strādāt uz citu pilsētu, reģionu vai valsti, lai izvairītos no neskaidrības par nākotni
dzimtajā vietā un nodrošinātu ģimenei stabilus un vēlmēm atbilstošus sadzīves apstākļus
(Apsīte-Beriņa, Burgmanis, 2015). Pārvietošanās un izvēles iespējas jauniešiem pēdējos
gados atspoguļojas straujā mācību mobilitātes apjoma pieaugumā Eiropā un pasaulē,
kam ir tendence nepārtraukti palielināties (skat., King, Raghuram 2013).
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Latvijas jauniešu migrācijas tendences
LR CSB ikgadējie dati par starptautisko ilgtermiņa migrāciju liecina, ka kopš
2004. gada Latviju katru gadu pamet vidēji 5710 jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem.
Lai arī gadu griezumā tendence nav stabila, tomēr 11 gadu laikā no Latvijas ir
aizbraukuši 62 189 jaunieši, kas veido gandrīz pusi (46%) no kopējā jauniešu skaita
samazinājuma laika posmā no 2004. līdz 2014. gadam. Visvairāk jauniešu aizbrauca
2008.–2010. gadā, kad Latviju skāra pasaules ekonomiskās krīzes vilnis un emigrējušo
15 līdz 24 gadus vecu jauniešu skaits palielinājās par 50% (2009. un 2010. gadā pat
vairāk) salīdzinājumā ar 2007. gadu (Iedzīvotāji un sociālie procesi, 2015). Pēc LR CSB
datiem redzams, ka vislielākais emigrējušo skaits tika reģistrēts 2009. gadā, kad Latviju
pameta 11 237 jaunieši.
Dziļāka datu analīze atklāj, ka vidēji 23% no visiem emigrējušajiem Latvijas
iedzīvotājiem pēdējo 11 gadu laikā ir bijuši 15 līdz 24 gadus veci jaunieši. Visai strauji
emigrējušo jauniešu īpatsvars (aptuveni par 6%) palielinājies, Latvijai iestājoties Eiropas
Savienībā un parādoties iespējām brīvi ieceļot un ilgstoši uzturēties visās ES dalībvalstīs.
Par aptuveni 4% jauniešu īpatsvars no kopējā emigrējušo Latvijas iedzīvotāju skaita
audzis arī ekonomiskās krīzes sākuma posmā 2009. gadā, sasniedzot 29%. Sākot ar 2011.,
līdz pat 2014. gadam vērojama nosacīta pozitīva tendence – aizbraukušo jauniešu
īpatsvars ir samazinājies, un saglabājas 17-19% robežās.
Materiāls un metodes
Pētījuma empīriskā daļa iegūta, piemērojot tiešsaistes tīklu pētnieciskām
vajadzībām un iegūstot aptaujas datus no respondentiem, kuri atrodas ārpus Latvijas.
Arvien biežāk internets un tā sniegtās iespējas tiek izmantotas pētniecībā, ļaujot iegūt
primāros pētniecības datus bez ģeogrāfiskiem šķēršļiem (Brickman-Bhutta 2009; Reips
and Buffardi 2012; Oiarzabal, Reips 2012; Kissau 2012; McCollum and Apsite-Berina
2015). Aptauja notika ar sociālā mediju portāla www.draugiem.lv. starpniecību.
Identificējot lietotāja IP adresi, iepriekš izveidota aptaujas anketa ar 40 jautājumiem tika
nosūtīta portāla lietotājiem uz Lielbritāniju, Īriju, Vāciju, Zviedriju un Norvēģiju.
Četru gadu laikā atkārtotā pētījumā kopumā tika aptaujāti 5267 respondenti, no
tiem 1674 jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Jaunākie 2014. gada dati sastāv no
2702 respondentiem, bet vecuma grupā no 16 līdz 25 gadiem bija 719 respondenti, no
tiem Lielbritānijā – 361, Īrijā – 118, Vācijā – 96, Norvēģijā – 74 un Zviedrijā – 70.
2012. gada pētījums sastāvēja no 2565 respondentiem un 16-25 gadus vecu jauniešu
kopējais sasniegtais respondentu skaits bija 955 cilvēki, no kuriem 523 – Lielbritānijā,
189 – Īrijā, 130 – Vācijā, 75 – Zviedrijā un 38 – Norvēģijā. Rezultātu analīzes gaitā
kopā tika analizētas visas valstis, bet detalizētāk mazā respondentu skaita dēļ netika
skatīta Zviedrija un Norvēģija. Izvēlētajā vecuma posmā aptaujā 2012. gadā piedalījās
612 sievietes un 343 vīrieši, bet 2014. gadā – 387 sievietes un 332 vīrieši.
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Jauniešu ģeogrāfiskās mobilitātes iemesli un piesaistes
Cilvēku skaita samazināšanās Latvijas teritorijā ir aktuāls temats, kas ilgākā laika
posmā bijis sabiedrisko un politisko debašu centrā. Pamatots depopulācijas risks saistīts
ar pētītās jauniešu grupas izbraukšanu no valsts. Pozitīvi vērtējama jauniešu vēlme
pilnveidoties un iegūt jaunas zināšanās ārvalstīs, bet bažas raisa iespējama neatgriešanās
savā izcelsmes valstī.
Pētījuma gaitā tika analizēti jauniešu aizbraukšanas iemesli no Latvijas ar atskaiti
2012. un 2014. gadā, kad tika veiktas aptaujas. Papildus tam apskatīti arī jauniešus
piesaistošie faktori katrā no galamērķa valstīm – Lielbritānijā, Vācijā, Īrijā, Zviedrijā un
Norvēģijā.

1.attēls. No Latvijas emigrējušo jauniešu uz nozīmīgākajām migrācijas galamērķu
valstīm motīvu 2012. un 2014. gadā salīdzinājums (sagatavoja autori)

Iemeslu salīdzinājums atbilstoši gadiem parāda (1. attēls), ka bezdarbs kā
būtiskākais aizbraukšanas cēlonis 2012. gadā no 20% nokrities līdz 5% 2014. gadā. Kā
arī nedaudz samazinājies no 18% uz 14% respondentu skaits, kuri sajutuši neskaidrību
un nedrošību par savu nākotni Latvijā un tādēļ stabilākas dzīves garantijas meklējuši
citā valstī. 2014. gada dati parāda, ka visbūtiskāk no 16% uz 24% ir audzis respondentu
skaits, kuri uzskata, ka Latvijas darba tirgū trūkst izaugsmes iespēju darba vietā un darba
pieredzes iegūšana Latvijā no respondentu viedokļa tiek vērtēta negatīvi. Jaunākie dati
parāda, ka palielinājies jauniešu īpatsvars no 10% uz 15%, kuri uz ārzemēm devušies
ģimenes apstākļu dēļ, kā arī piepildījuši vēlmi ceļot un iepazīt pasauli. Nesenākais
aptaujas vilnis liecina arī par to, ka pieaudzis aizbraukušo skaits, kuriem Latvijā radušās
grūtības maksāt ikmēneša, kā arī maksājumus par Latvijā iegādātu īpašumu.
Iemeslu salīdzinājums atbilstoši aptaujas gadiem, analizējot galamērķa valstis,
3562 respondenti atklāj, ka 2012. gadā darba vietas trūkuma vai bezdarba dēļ jaunieši
biežāk devās uz Lielbritāniju, taču, saskaroties ar finansiālām grūtībām vai perspektīvu
trūkumu darba tirgū, biežāk devās uz Vāciju vai Lielbritāniju nevis Īriju. Ģimeņu
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apvienošanās biežāk bijusi Īrijā, Lielbritānijā, bet retāk Vācijā. Sociālās un ekonomiskās
stabilitātes meklējumi biežāk rasti Lielbritānijā. Tie jaunieši, kuri vēlējušies ceļot un
iepazīt pasauli, biežāk izvēlējušies Īriju vai Vāciju, bet negatīvus apstākļus
aizbraukšanai visretāk saskatījuši tie, kuri devušies uz Īriju.
2014. gada datu analīze parāda nedaudz citu ainu. Bezdarbs un darba vietas
likvidēšana no būtiskākā iemesla kļuvis par vienu no nebūtiskākajiem. Biežāk to min
jaunieši, kuri devušies uz Lielbritāniju, bet retāk uz Vāciju. Latvijā esošais darba vietu
perspektīvu trūkums biežāk satraucis jauniešus, kuri devušies uz Vāciju. Ģimenes
apstākļi, līdzīgi kā iepriekš Īrijas gadījumā, ir vērtēti kā būtiski. Stabilitātes trūkums un
pieredzes iegūšana ceļojot, ir līdzīga visām galamērķa valstīm.
Iemesli, kas galvenokārt piesaistījuši jauniešus kādā no ārvalstīm, vērtējot tās
kopā dažādos pētījuma posmos, atšķiras. Vislielāko piesaisti 2012. gada aptaujas datos
parāda vēlme iegūt augstāku atalgojumu 26%, vēlāk tas nedaudz sarucis uz 21% un
visvairāk jauniešu līdz 2012. gadam šim mērķim izvēlējās tieši Lielbritāniju. Papildus
tam augstāki rādītāji 2012. gadā, vērtējot visas valstis kopā, ir jaunas pieredzes
iegūšanai un vēlmei apgūt vai uzlabot svešvalodas. Savukārt, nesenāk aizbraukušajiem
respondentiem no 13% uz 20% mainījusies vēlme strādāt labākos darba apstākļos nekā
tas būtu iespējams Latvijā. Svarīgākas kā iepriekš ir arī karjeras izaugsmes iespējas un
ģimenes apstākļi, kas piesaistījuši jauniešus ārzemēm.
Analīze atbistoši aptaujas gadiem vienā valstī atklāj, ka 2012. gada aptaujā
visbiežāk katrā no valstīm piesaistījusi iespēja gūt augstākus ienākumus, strādājot
profesijā, kas vēlākajos gados, izņemot Vāciju, samazinājusies. Ģimeņu apvienošanās
īpaši svarīga ir bijusi Īrijas gadījumā. Interesanti, ka visaugstāk karjeras izaugsmes
iespējas tiek vērtētas Vācijā. Jaunākās aptaujas dati liecina, ka bezdarbu Latvijā un
vēlmi nopelnīt, ir nomainījusi vēlme strādāt labākos darba apstākļos ar augstākām
karjeras un izaugsmes iespējām. Īrijas gadījumā papildus ģimeņu atkal apvienošanai par
piesaisti kļuvuši labāki darba apstākļi nekā Latvijā, kā arī karjeras attīstības iespējas.
Vācijas gadījumā būtiskas atšķirības aptaujas posmu datos nav vērojamas, izņemot
iespēju strādāt labākos darba apstākļos.
Secinājumi
Pētījumā aplūkoti un salīdzināti 2012. un 2014. gadā tiešsaistes aptauju laikā
iegūtie dati par jauniešu aizbraukšanas iemesliem uz trīs nozīmīgākajām migrācijas
galmērķa valstīm – Lielbritāniju, Īriju un Vāciju. Rezultāti liecina, ka palielinoties
nodarbinātības iespējām Latvijā pēc krīzes periodā, ievērojami samazinājies to jauniešu
skaits, kuri dodas uz ārvalstīm, nespējot atrast darbu dzimtenē. Vienlaicīgi vērojama
tendence, ka, beidzoties krīzei, jauniešiem ir samazinājusies neskaidrība par savu
nākotni, bet personīgās prasības pēc brīvo darbavietu pieejamības nomainījusi
nepieciešamība ne tikai pēc augstāka atalgojuma, bet arī izaugsmes iespējām darba
vietā. Īpaši izteikti tas novērojams to emigrējušo jauniešu vidū, kuri devušies uz Vāciju.
Tāpat pētījuma rezultāti atklāj, ka audzis jauniešu skaits, kuri dodas uz ārzemēm, lai
pievienotos tur jau iepriekš aizbraukušajiem ģimenes locekļiem. Apzinoties lielo
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aizbraukušo cilvēku skaitu no Latvijas, visticamāk emigrējušo ģimenes locekļu veidoto
sociālo tīklu loma saglabāsies arī turpmāk, tas iedrošinās jauniešus doties prom no
Latvijas un pievienoties ģimenēm tajās valstīs, kur novērojamas vislielākās emigrējušo
latviešu kopienas – Lielbritāniju un Īriju. Pakāpeniski stabilizējoties ekonomiskajai
situācijai valstī, aktualizējušies arī citi motivējošie faktori doties prom no valsts. Datu
analīze liecina, ka jauniešiem par nozīmīgu motīvu, lai emigrētu uz ārvalstīm kļuvusi
vēlēšanās gūt unikālu pieredzi ceļojot, lai iepazītu pasauli, citas kultūras, jaunas vietas
un cilvēkus.
Pateicība
Raksts izstrādāts ar Valsts pētījumu programmas pētnieciskā projekta Nr. 5.2.4.
„Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un
saiknes ar diasporu” atbalstu.
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Summary
Latvian youth migration is a very important topic, as it contributes to the depopulation
processes that take place in the country. Young people aged 16 to 25 were surveyed in 2012
and 2014 in the top five destination countries – the UK, Ireland, Germany, Norway and Sweden.
Online data collection made it possible to survey 5267 respondents in total, with 1676 of these
respondents being in the target group. This article examines push and pull factors taken into
consideration when making the decision to migrate. The first wave of the survey largely
concerns economic crisis migrants, and the most recent wave represents emigrants in their
destination countries after the crisis. Data analysis displays several interesting trends:
unemployment is decreasing as a main push factor, but a desire to work in better conditions and
experience higher career prospects – especially in Germany – is more frequently mentioned.
Established families are relevant mostly to emigrants in countries with wider social networks
like the UK and Ireland. Interestingly, previous economic motivations have been replaced to
some degree with adventure-seeking the desire to gain new experiences. For Latvia, a country
with a high risk of depopulation, it would be most valuable to try and attract these young people
back to Latvia, and benefit from the international experience they have gained abroad.

JAUNIEŠU ĢEOGRĀFISKĀ MOBILITĀTE UN AKTIVITĀŠU
SASNIEDZAMĪBA JELGAVAS NOVADĀ
Ģirts Burgmanis, Iveta Sproģe
Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte,
e-pasts: gjirts_rhv@inbox.lv, sprogeiveta@inbox.lv
Anotācija. Pēdējo pāris desmitgažu laikā Latvijā negatīva dabiskā pieauguma un migrācijas saldo
rezultātā strauji samazinājies iedzīvotāju skaits, kam seko pieejamo pakalpojumu apjoma sarukums.
Izteiktas pārmaiņas vērojamas lauku reģionos, kur depopulācijas tendences redzamas visuzskatāmāk, un
rosina nepieciešamību pēc plašākas diskusijas par pakalpojumu sasniedzamību un aktivitāšu iespējām
iedzīvotājiem Latvijas novados.
Pētījumā, izmantojot tiešsaistes pilotaptaujas laikā iegūtos datus (n=117), analizēta jauniešu vecumā no
12 līdz 20 gadiem pārvietošanās izturēšanās uz nozīmīgākajām ikdienas aktivitāšu vietām (skolu un
ārpusskolas nodarbībām – pulciņiem) Jelgavas novadā. Rezultāti rāda, ka pašlaik Jelgavas novadā
izglītības iestādes un pulciņu sasniedzamība ir augsta, jo lielākā daļa (65–70%) jauniešu spēj 15 minūšu
laikā nokļūt līdz izglītības iestādei un ārpusskolas nodarbības vietai. Augstā sasniedzamība skaidrojama
ar esošo izglītības iestāžu izvietojumu novada lielākajos ciemos. Nākotnē turpinoties skolu tīkla
optimizācijai un restrukturējot izglītības iestādes Jelgavas novada lielciemos, skolu un pulciņu
sasniedzamības rādītāji pazemināsies, t.i., nokļūšanai nepieciešamais laiks augs, rosinot vērtēt ne tikai
jauniešu pārvietošanās izturēšanos, bet arī sociālekonomiskos aspektus.
Atslēgas vārdi: jaunieši, ģeogrāfiskā mobilitāte, izglītības sasniedzamība, pārvietošanās izturēšanās,
Jelgavas novads.

Ievads
Pēdējos gados, samazinoties iedzīvotāju un īpaši jauniešu skaitam Latvijā,
aktualizējies jautājums par izglītības iestāžu tīkla ekonomisko efektivitāti un
restrukturizācijas nepieciešamību. Lai arī skolu tīkla optimizācijas norise vērojama
visos valsts reģionos (izņemot Pierīgu), tomēr īpaši aktuāla tā ir lauku teritorijās, kur
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negatīvās iedzīvotāju skaita pārmaiņas ir vērojamas visizteiktāk. Vienlaicīgi ar
ekonomiskajiem ieguvumiem, izglītības iestāžu skaita sarukumam, iespējams prognozēt
arī negatīvas sekas. Starp nozīmīgākajām īpaši akcentējama iespējamā izglītības iestāžu
sasniedzamības mazināšanās. Turklāt, ņemot vērā, ka laukos, kur skolas funkcionē ne
tikai kā mācību iestādes, bet arī kā nozīmīgi brīvā laika formālo aktivitāšu centri,
problēma kļūst vēl izteiktāka un rosina izvērtēt jauniešu iespējas piekļūt jebkāda veida
izglītībai. Vairāki iepriekšējie pētījumi liecina, ka ierobežota izglītības sasniedzamība
laika, attāluma un sociālekonomisko apstākļu kontekstā, nākotnē var ietekmēt jauniešu
iespējas veiksmīgi un vienlīdzīgi iesaistīties darba tirgū (Farrington, Farrington 2005;
Farrington 2007). Lai līdzsvarotu savas iespējas nākotnē, ģimenes ar bērniem un
jaunieši ir spiesti sasniedzamības problēmu risināt, lemjot par palikšanu dzīvesvietā vai
tās pamešanu un došanos uz apdzīvotajām vietām, kur izglītības iespējas ir daudz
lielākas. Līdz ar to izglītības iespēju sasniedzamības problēmas saasināšanās Latvijas
gadījumā var izraisīt vēl izteiktākus lauku reģionu depopulācijas riskus.
Tāpēc, lai apzinātu problēmas nopietnību, nepieciešams padziļināti aplūkot to
faktoru kopu, kas raksturo sasniedzamību – mobilitātes, ģimenes materiālās iespējas, un
sociādemogrāfiskos faktorus. Rakstā, aplūkojot Jelgavas novada piemēru, mēs
analizēsim jauniešu pārvietošanās iespējas uz nozīmīgākajām ikdienas aktivitāšu vietām
(skolas un ārpusskolas nodarbībām – pulciņiem) lauku teritorijās.
Jaunieši un ģeogrāfiskā mobilitāte
Literatūras avotos jēdziens ‘jaunietis’ tiek definēts, izmantojot atšķirīgas
hronoloģiskās robežas. Jauniešu sociālās grupas pētījumos par jauniešiem tiek
uzskatītas personas no 13 līdz 25 gadiem (Trapenciere 2006) vai, piemēram, no 16 līdz
25 gadiem (Valentine 2003). Savukārt politikas dokumentos un statistiskajos pārskatos
jauniešu sociālā grupa tiek identificēta ar vecuma posmu no 15 līdz 25 gadiem
(European Commision 2001) vai no 15 līdz 24 gadiem (United Nations Department of
Economic and Social Affair 2013). Visas minētās pieejas izriet, savietojot bioloģisko
un sociālo vecuma posma kontekstu, kur dominējoša loma modernajā sabiedrībā ir tieši
sociālajai un kultūras praksei.
Salīdzinot ar bērnu ikdienas dzīvi, jauniešiem raksturīga paugstināta mobilitāte,
kas izriet no mazāka vecāku veidotu telpisko ierobežojumu skaita un nepieciešamības
nokļūt līdz plašākam aktivitāšu vietu (izglītības iestādei, nodarbībām, draugiem, u.c.)
klāstam. Līdz ar to jauniešiem patstāvīgi, ievērojot savas iespējas, jāpieņem lēmumi par
atbilstoša pārvietošanās veida izvēli atkarībā no veicamā attāluma, pieejamā laika un
apvienojamo aktivitāšu skaita. Iepriekšējie pētījumi parāda, ka pārvietošanās veida
izvēli galvenokārt ietekmē attālums no dzīvesvietas līdz aktivitātes vietai un vecāku
privātā auto lietojuma paradumi un regularitāte (McDonald 2008; Hjorthol, Fyhri 2009;
Burgmanis 2012). Jaunieši, kuri dzīvo tālāk no aktivitāšu vietām un kuru vecāki
regulārāk izmanto auto, biežāk izvēlas doties uz skolu vai ārpusskolas aktivitātēm ar
auto kopā ar vecākiem nekā izmantot citus pārvietošanās veidus. Piemēram, Mcdonald
(2008) norāda, ka 1,6 kilometri vai aptuveni 15-18 minūtes līdz izglītības iestādei ir
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robeža, kura var ietekmēt jaunieša lēmumu, izvēloties pārvietošanās veidu par labu auto
vai sabiedriskā transporta izmantošanai. Savukārt citos pētījumos uzsvērta vecuma,
dzimuma (O’Brien et al. 2000; Burgmanis 2014), ģimenei pieejamo privāto auto skaita
(Pont et al., 2009), fiziskās un sociālās vides drošības (Schlossberg et al. 2006),
satiksmes drošības un vecāku satraukuma pakāpes (Fyhri, Hjorthol 2009; McDonald
et al. 2010) loma pārvietošanās veida izvēlē.
Sasniedzamība lauku reģionos
Literatūrā sasniedzamība tiek aplūkota kā cilvēku iespēju nokļūt līdz
pakalpojumiem un piedalīties aktivitātēs, kas raksturīgas jebkurai modernai sabiedrībai
(Church et al. 2000). Nozīmīgākie pakalpojumi, kuriem būtu jābūt viegli pieejamiem,
ir fiziskā drošība, veselība un izglītība. Lauku teritoriju konstekstā sasniedzamība tiek
uzlūkota kā ‘lauku izaicinājums’ (Moseley 1979), t.i., pakāpeniski samazinoties
apdzīvojuma blīvumam, sabiedriskā autobusa un pakalpojumu piedāvājumam,
attālumam un nepieciešamajam laikam augot, palielinās telpiskā nošķirtība, kas
atspoguļojas kā iespēju sarukums. Neliels attālums ļauj iedzīvotājiem vienkāršāk, ērtāk,
biežāk un lētāk sasniegt nepieciešamos pakalpojumus, savukārt, augot attālumam,
cilvēki ir daudz vairāk spiesti novērtēt tēriņus un patērējamo laiku (Naes 2006). Līdz ar
to aizvien lielāka nozīme lauku teritorijās, lai nokļūtu līdz pakalpojumiem un ikdienas
aktivitātēm, ir privātajam autotransportam un tā skaitam mājsaimniecībasā.
Lai arī lauku teritorijās sasniedzamības atšķirības iedzīvotāju vidū skaidrojamas
ar mobilitātes iespējām, atālumu un patērēto laiku līdz pakalpojumam, tomēr transports
un pārvietošanās izturēšanās ir tikai viena problēmas puse (Farrington, Farrington
2005). Otru pusi veido iedzīvotāju sociāldemogrāfiskās (piem., dzimums, vecums,
etniskā piederība), sociālekonomiskās (piem., ienākumi, nodarbinātība) iezīmes un
dzīvesvietas novietojums attiecībā pret pakalpojuma atrašanās vietu (Farrington,
Farrington 2005). Tāpēc sasniedzamības jēdziena kompleksais saturs ļauj to uzlūkot arī
kā sociālo atstumtību raksturojošu indikatoru (Farrington 2007).
Iedzīvotāju skaita pārmaiņas un un izglītības iestāžu tīkla optimizācija
Jelgavas novadā
Jelgavas novadā, līdzīgi kā visā Latvijā, pēc valsts neatkarības atjaunošanas
nepārtraukti ir sarucis iedzīvotāju skaits. Atbilstoši LR Centrālās statistikas pārvaldes
datiem no 1991. gada, kad Jelgavas novada teritorijā dzīvoja aptuveni
30 000 iedzīvotāji, līdz 2014. gadam (23 778 iedzīvotāji) iedzīvotāju skaits
samazinājies par 21%. Straujais iedzīvotāju skaita samazinājums saistīts ar negatīvu
dabisko pieaugumu un migrācijas saldo (1. attēls – precīzi dati pieejami tikai par laika
periodu no 1996. līdz 2014. gadam).
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1. attēls. Dabiskā pieauguma un migrācijas saldo izmainās Jelgavas novadā laika
posmā no 1996. gada līdz 2014. gadam. Datu avots: LR CSP tiešsaistes datu bāze
(tiešsaistes tabulas piekļuves kods: ISVG031)

Acīmredzamās pārmaiņas atspoguļojas arī jaunāku vecuma grupu novada
iedzīvotāju skaita sarukumā. Kopš 2006. (pieejami dati par konkrēto periodu) līdz
2014. gadam skolas vecuma jauniešu skaits samazinājies par 37%, t.i., vēl straujāk nekā
kopējais iedzīvotāju skaits novadā. 2006. gadā Jelgavas novadā pašlaik ietilpstošo
novadu vispārizglītojošajās skolās mācījās 3387 izglītojamie, savukārt deviņus gadus
vēlāk vairs tikai 2150.
Pārmaiņas iedzīvotāju skaitā un izvietojumā, kā arī ekonomiskā krīze 2008. gadā
rosināja Izglītības un Zinātnes ministriju darboties pēc uzņēmējdarbības principiem, lai
sakārtotu izglītības iestāžu tīklu visā Latvijā un tajā skaitā arī Jelgavas novadā. Uz
2014. gada 1. septembri Jelgavas novadā darbojās 13 vispārizglītojošās skolas un 4 to
filiāles. Salīdzinot ar 1996. gadu, kad tagadējā Jelgavas novada teritorijā darbojās
visvairāk vispārizglītojošo izglītības iestāžu – 29, skolu skaita sarukums ir ievērojams
(41%). Turklāt 2015. gada 1. septembrī tika aizvērta Elejas vidusskolas Lielplatones
filiāle, kā arī ar 2016. gada septembri plānots aizvērt Svētes pamatskolas Glūdas filiāli.
Statistikas datu analīze liecina, ka, turpinot samazināties jauniešu un izglītības
iestāžu skaitam Jelgavas novadā, satraukumam par izglītības sasniedzamību Jelgavas
novadā, tāpat kā visā valstī, ir pamats. Sarūkot izglītības iestāžu skaitam un jaunietim
mainot skolu, aug attālums un patērtētais laiks, t.i., grūtības, lai sasniegtu mācību iestādi.
Līdz ar to palielinās telpiskā nošķirtība. Sasniedzamības problēmas aktualitāti apliecina
SIA “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93” (2015) kopīgi veiktais
pētījums, kurā tiek vērtēta un analizēta izglītības iestāžu sasniedzamība un veidoti
ieteikumi Izglītības un Zinātnes ministrijai racionālai turpmākai izglītības iestāžu tīkla
restukturizācijai valsts plānošanas reģionu mērogā.
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Dati un metodes
Pētījuma dati tika iegūti pilotaptaujas laikā 4 Jelgavas novada izglītības iestādēs
(Elejas vidusskolā, Staļģenes vidusskolā, Vircavas vidusskolā, Svētes pamatskolā)
aptaujājot kopā 117 skolēnus vecumā no 12 līdz 20 gadiem. Pilotaptaujas mērķis bija
ne tikai atklāt Jelgavas novada jauniešu ikdienas mobilitātes un aktivitāšu
sasniedzamības iezīmes, bet arī aprobēt izstrādātās aptaujas anketas efektivitāti.
Pilotaptaujas fāzē anketa tika izvietota tiešsaistē un nosūtīta visiem minēto 4 skolu
skolēniem portālā www.e-klase. Tiešsaistes aptaujas metode aizvien biežāk tiek
izmantota pētniecībā, jo ļauj iegūt primāros datus bez ģeogrāfiskiem šķēršļiem
(McCollum, Apsite-Berina 2015). Aptaujas anketa sastāvēja no vairākām daļām, kurās
tika noskaidrotas respondentu sociāldemogrāfiskās iezīmes, pārvietošanās paradumi,
patērētais laiks līdz ikdienas aktivitātēm, vecāku pārvietošanās paradumi, dažādu
pakalpojumu sasniedzamība un tās vērtējums.
Turpmākajā datu analīzē tika atlasītas un iekļautas atbildes no 96 (82%) korekti
aizpildītām anketām. Datu analīzē netika iekļautas respondentu atbildes, kuru
dzīvesvieta atrodas ārpus Jelgavas novada. Pētījumā aplūkota divu aktivitāšu – izglītības
iestādes un ārpusskolas nodarbību sasniedzamība Atšķirībā no vairākiem iepriekšējiem
pētījumiem (sk., piemēram, McDonald 2008) attāluma no dzīvesvietas līdz aktivitātēm
kā atkarīgais (dependent) mainīgais izmantots laiks.
Rezultāti
Rezultāti liecina, ka lielākā daļa jauniešu – 42% uz skolu dodas kājām vai ar
velosipēdu, 27% ar skolas autobusu, 18% skolā nokļūst ar automašīnu, savukārt 13% ar
sabiedrisko transportu. Salīdzinot patērēto laiku, lai nokļūtu skolā un izmantojot
15 minūšu intervālu kā atskaites kritēriju, redzams (2. attēls), ka visvairāk – 87% (no
kopējā gājēju un velobraucēju skaita) intervālā iekļaujas skolēni, kuri skolā nokļūst, ejot
kājām vai braucot ar velosipēdu. Nedaudz mazāk (82%) ir jauniešu, kuri, izmantojot
auto, spēj nokļūt skolā 15 minūšu laikā. Savukārt tikai 52% un 33% no jauniešiem,
izmantojot skolas autobusu un sabiedrisko transportu, spēj nokļūt skolā 15 minūšu laikā.
To apliecina arī vidējā patērētā laika salīdzinājums starp četriem transporta veidiem.
Visātrāk jaunieši nokļūst skolā, izmantojot auto – 11,3 minūtes un ejot – 13,6 minūtes.
Savukārt visilgākais laiks nepieciešams, braucot ar skolas autobusu vai sabiedrisko
transportu, attiecīgi 20 un 21,7 minūtes.
Aplūkojot patērēto laika apjomu, lai sasniegtu izglītības iestādi Jelgavas novadā,
neatkarīgi no pārvietošanās veida, redzams, ka 70% jauniešu, spēj nokļūt skolā
15 minūtēs. Tāpat vidējais patērētais laiks ir 16 minūtes.
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2. attēls. Braucienu ilguma uz izglītības iestādi salīdzinājums pēc pārvietošanās veida
(sagatavoja autori)

3. attēls. Braucienu ilguma uz ārpusskolas nodarbībām salīdzinājums pēc
pārvietošanās veida (sagatavoja autori)

Nedaudz atšķirīga situācija vērojama, aplūkojot pārvietošanās izturēšanos,
dodoties uz ārpusskolas nodarbībām. Palielinājies jauniešu skaits, kuri uz nodarbībām
dodas kājām – 46%, ar auto – 30%, sabiedrisko transportu – 17%, savukārt tikai 7% uz
ārpusskolas nodarbībām dodas ar skolas autobusu. Iegūtie rezultāti nav pārsteidzoši, jo
ārpusskolas nodarbību vieta ne vienmēr var sakrist ar skolas atrašanās vietu, tādējādi
rosinot jauniešus izvēlēties citu pārvietošanās veidu, lai nokļūtu līdz tām. To, ka
ārpusskolas nodarbību norises vieta atšķiras no skolas novietojuma, pierāda arī vidējā
patērētā laika apjoma salīdzinājums. Lai nokļūtu ārpusskolas nodarbībās, jauniešiem ir
nepieciešams vidēji ilgāks laiks (19,2 minūtes) nekā, lai nokļūtu līdz skolai. Aplūkojot
vidējo patērēto laiku pēc pārvietošanās veida redzams, ka nedaudz palielinājies
nokļūšanas laiks tiem jauniešiem, kuri uz ārpusskolas nodarbībām dodas kājām
(15,4 minūtes) un ar auto (15,2 minūtes), nemainīgs palicis laiks tiem, kuri uz
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nodarbībām dodas ar skolas autobusu – 20 minūtes. Savukārt ievērojami audzis
patērētais laiks tiem jauniešiem, kuri uz nodarbībām dodas ar sabiedrisko transportu –
38,6 minūtes. Tāpat nedaudz palielinājies arī vidējais patērētais laiks (19,2 minūtes), lai
nokļūtu uz pulciņiem.
3. attēls atklāj, ka 66% jauniešu spēj nokļūt līdz ārpusskolas nodarbību vietai
15 minūšu laikā. Salīdzinot pārvietošanās veidus pēc 15 minūšu kritērija, redzams, ka
76% no visiem jauniešiem, kuri uz ārpusskolas nodarbību vietu dodas kājām vai ar velo
un 72% ar auto, spēj to sasniegt noteiktā kritērija robežās. Tāpat kā braucienos uz skolu
vismazākais jauniešu īpatsvars, kuri spēj nokļūt ārpusskolas nodarbības vietā 15 minūšu
laikā, ir starp tiem, kuri brauc ar skolas autobusu – 50% un sabiedrisko transportu –
30%.
Secinājumi
Pētījumā aplūkoti tiešsaistes pilotaptaujas laikā iegūtie dati par bērnu un jauniešu
vecumā no 12 līdz 20 gadiem pārvietošanās izturēšanos, dodoties uz skolu un
ārpusskolas nodarbību vietām. Padziļināti analizēts pārvietošanās laikis un tā pārmaiņas
atkarībā no pārvietošanās veida.
Rezultāti liecina, ka lielākā daļa jauniešu (65–70%), neatkarīgi no izmantotā
pārvietošanās veida, spēj nokļūt līdz skolai vai ārpusskolas nodarbību vietai 15 minūšu
laikā. Augstie sasniedzamības rādītāji saistīti ar pašreizējo pamatskolu un vidusskolu
izvietojumu Jelgavas novada lielciemos (piemēram, Kalnciema, Staļģenes, Elejas uc.
vidusskolas), kur iedzīvotāju skaits svārstās no aptuveni 350 (Vircava) līdz pat 800 (Eleja).
To apliecina augstais jauniešu īpatsvars, kuri dodas uz skolu (42%) vai ārpusskolas
nodarbībām (46%) kājām vai ar velosipēdu un spēj galamērķī nokļūt 15 minūšu laikā
(attiecīgi 87% un 76%). Iespējamā skolu slēgšana un restrukturizācija kādā no šiem
lielciemiem, nākotnē, palielinoties attālumam un patērētajam laikam, lai nokļūtu līdz skolai,
var rosināt ievērojamas skolēnu pārvietošanās izturēšanās pārmaiņas.
Lai arī divu nozīmīgāko ikdienas aktivitāšu vietu sasniedzamība vērtējama kā ļoti
laba, tomēr padziļināta nepieciešamā laika un pārvietošanās veida sakarību analīze liecina
par tendenci, kas raisa piesardzību. Līdzīgi kā gājēju un velo braucēju gadījumā, daudz
jauniešu, kuri dodas uz skolu vai ārpsusskolas aktivitāšu vietu ar auto (attiecīgi 70 un
72%), arī spēj sasniegt tās 15 minūšu laikā. Savukārt visilgākais laiks nepieciešams tiem
jauniešiem, kuri dodas uz abām aktivitāšu vietām ar skolas autobusu vai sabiedrisko
transportu. Tādējādi var secināt, ka izglītības un aktivitāšu sasniedzamības rādītāji ir
atkarīgi ne tikai no dzīvesvietas novietojuma, bet arī no automašīnas pieejamības un
turpmākajos pētījumos rosina analizēt gan pārvietošanās izturēšanos raksturojošos
rādītājus, gan sociālekonomiskos un sociāldemogrāfiskos aspektus. Sarūkot skolu
skaitam un palielinoties telpiskajai nošķirtībai novadā, lai sasniegtu ikdienas aktivitāšu
vietas, jauniešu dzīvē palielināsies auto pieejamības nozīme. Tāpēc jauniešiem no
turīgākām ģimenēm izglītības un citu aktivitāšu sasniedzamība būs augstāka nekā
jauniešiem no mazāk turīgākām ģimenēm. Izglītības un aktivitāšu sasniedzamības
atšķirības ilgtermiņā var veicināt vienas grupas priekšrocības pār otru darba tirgū.
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Summary
After the regaining of independence in 1990 Latvia experienced continuous population
decline due to negative natural population growth and net migration. Such changes precipitated
a decline in accessible services, particularly in rural regions, and related discussions on the
accessibility of services and activities in Latvian municipalities.
To investigate the accessibility of services, the travel behavior of young people aged 12
to 20 from home to school and organized out-of-school activities in Jelgava Municipality were
analyzed. The data for study were acquired through an online pilot survey (n=117).
Results reveal that the accessibility of school and organized out-of-school activities in
Jelgava Municipality is relatively high. More than 65% of youth can reach their school or
organized out-of-school activity location within 15 minutes. The high level of accessibility is a
consequence of locating schools in the largest villages of the municipality. The results suggest
that if the optimization of the school network will affect the largest villages of Jelgava
Municipality, the level of accessibility of schools and organized out-of-school activities will
decrease, i.e., the travel time to services will increase. Hence, assessing the socioeconomic
context of young people’s lives – rather than their travel behavior – is recommended.

IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS TERITORIĀLĀ DIFERENCIĀCIJA
BALTIJAS VALSTĪS
Aleksandrs Dahs
Latvijas Universitāte, e-pasts: aleksandrs.dahs@lu.lv
Anotācija. Pēdējās desmitgades laikā, Latvijā, līdzīgi kā citās Baltijas valstīs, gan politiskajā, gan
akadēmiskajā vidē, arvien biežāk tiek pieminēta reģionu depopulācijas problemātika. Kaut arī
zinātniskajā literatūrā depopulācijas procesa migrācijas komponentei Latvijā tika pievērsta pietiekami
plaša uzmanība, iedzīvotāju dabiskās kustības, un it sevišķi – mirstības, loma iedzīvotāju skaita sarukumā
Latvijas reģionos ir salīdzinoši maz izpētīts lauks, ko līdz šim noteica ierobežots pieejamo statistisko un
telpisko datu apjoms. 2011. gadā, Latvijā norisinājās pirmā tautas skaitīšana pēc 1999.–2009. gadu
administratīvi-teritoriālās reformas, kas ne tikai parādīja patiesu reģionu depopulācijas mērogu, bet arī
pavēra plašākas iespējas reģionālo demogrāfisko procesu analīzei atsevišķu novadu līmenī. Ievērojot
minēto, izmantojot 2011. gada tautas skaitīšanas rādītājus, kā arī citu pieejamo statistisko informāciju,
autors veic iedzīvotāju mirstības rādītāju netiešo standartizāciju Latvijas pašvaldību līmenī. Ar mērķi
izpētīt līdzīgu reģionālo procesu tendences kaimiņvalstīs, autors realizē arī Lietuvas un Igaunijas apriņķu
mirstības datu standartizāciju. Standartizācijas rezultātā iegūtiem datiem tiek pievienota telpiskā
informācija, kas atvieglo to turpmāku grafisku reprezentāciju un analīzi. Mirstības datu statistiskās un
telpiskās analīzes rezultāti norāda uz ievērojām atšķirībām starp vīriešu un sieviešu mirstības rādītājiem
vairākās teritoriālajās vienībās, kā arī ļauj izdarīt secinājumu par statistiski nozīmīgu vīriešu mirstības
telpisko autokorelāciju Latvijā.
Atslēgas vārdi: reģionālā demogrāfija, iedzīvotāju mirstība, telpiskā analīze.
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Ievads
Pieejamie pēdējās desmitgades literatūras avoti un pētījumi identificē nozīmīgas
reģionālās demogrāfiskas problēmas Latvijā un tās reģionos (Krišjāne 2006 vai Zvidriņš
(ed.) 2009). Lielākā no tām ir atsevišķu teritoriālo vienību strauja depopulācija, kas
notiek gan iedzīvotāju emigrācijas, gan negatīvā iedzīvotāju skaita dabiskā pieauguma
ietekmē. Ir labi zināms, ka šāda situācija nav sveša arī Latvijas tuvākajām kaimiņvalstīm
– Lietuvai un Igaunijai (piem., Bērziņš, Zvidriņš 2011). Visās trīs Baltijas valstīs 2011.–
2012. gadā tika tautas skaitīšana, kas parādīja patiesu reģionu depopulācijas mērogu un
sniedza labāku ieskatu par šo procesa cēloņiem. Latvijā, 2011. gada tautas skaitīšana
norisinājās vien 2 gadus pēc 1999.–2009. gada administratīvi teritoriālās reformas, un
tās rezultāti pirmo reizi ļāva veikt padziļinātu demogrāfisko procesu analīzi atsevišķu
novadu un republikas pilsētu līmenī.
Vēl pirms tas tika skaitliski apstiprināts ar tautas skaitīšanas datu palīdzību,
zinātnieki un valdība pievērsa lielu uzmanību iedzīvotāju emigrācijas lomai valsts un tās
reģionu depopulācijā (piem., Eglīte 2008). Savukārt iedzīvotāju dabiskās kustības procesu
ietekme uz reģionu iedzīvotāju skaita pārmaiņām Latvijā palika otrajā plānā gan mazākas
kopējās ietekmes, gan ticamu statistisku un telpisku datu trūkuma dēļ. Standartizētā
iedzīvotāju mirstība Latvijas reģionos tika aplūkota 2006. gadā (toreizējo valsts rajonu
līmenī) pētījumā “Iedzīvotāju veselība, mirstība un mūža ilgums Latvijā: tendences,
faktori, perspektīvas” (Krūmiņš 2006). Pētījums parādīja, ka pat lielāku teritoriālo vienību
griezumā Latvijā pastāvēja ievērojamas atšķirības starp reģionu standartizētās mirstības
līmeņiem. Savukārt 2009. gada pētījums “Changes of Geographical Mortality Differences
in the three Baltic Countrie during the Period of Socio-Economic Transformation”,
sniedza padziļinātu informāciju par standartizētās mirstības līmeņiem un galvenajiem
cēloņiem visu trīs Baltijas valstu reģionos, kā arī parādīja, ka aplūkotie iedzīvotāju
standartizētie mirstības rādītāji ir atkarīgi no pētāmās teritoriālās vienības telpiskā
izvietojuma (Krūmiņš et al. 2009).
Tādējādi, izmantojot pēdējo tautas skaitīšanu rādītājus, kā arī pieejamos reģionālā
un nacionālā līmeņa statistiskos datus par 2008.–2014. gada periodu, autors veic
iedzīvotāju mirstības rādītāju netiešo standartizāciju Latvijas pašvaldību, kā arī
atsevišķu apriņķu līmenī Lietuvā un Igaunijā. Iegūtie dati tiek analizēti gan grafiski, gan
izmantojot telpiskās analīzes metodes.
Analīzes rezultāti parāda ievērojamas atšķirības starp vīriešu un sieviešu mirstības
rādītājiem vairākās Latvijas teritoriālajās vienībās, kā arī ļauj izdarīt secinājumu par
statistiski nozīmīgu vīriešu mirstības telpisko autokorelāciju visās Baltijas valstīs. Šādu
situāciju var izskaidrot ar to, ka vīriešu un sieviešu mirstības procesu vismaz daļēji
ietekmē atšķirīgi sociāli ekonomiskie un vides faktori, kas ir raksturīgi noteiktām
reģionu grupām.
Dati un metodes
Kā jau tika minēts, pateicoties 2011. gada tautas skaitīšanai, Latvijas pētniekiem
ir kļuvuši pieejami demogrāfiskie dati atsevišķu valsts novadu un republikas pilsētu
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līmenī. Diemžēl šie dati neiekļauj pietiekami detalizētus mirstības rādītājus, kas nosaka
nepieciešamību veikt šo indikatoru standartizāciju. Izvērtējot pieejamus statistikas
indikatorus Baltijas valstīs, autors izvelējās netiešās standartizācijas metodi, kas ir plaši
aprakstīta literatūrā un tiek bieži lietota, pētot mazu teritoriālo vienību demogrāfiskos
procesus. Par standartu izvēlētas katras valsts kopējās dzimuma un vecuma struktūras.
Lai uzlabotu iegūto standartizētu rādītāja vērtību ticamību sevišķi maziem
novadiem (iedzīvotāju skaita ziņā), autors izmanto 2011. (tautas skaitīšanas) gadu par
bāzes gadu, kā arī aprēķina un izmanto vidējos un / vai svērtos vidējos lielumus (par
2008.–2014. gada periodu) vairākiem standartizācijas procesā lietotiem indikatoriem:
mirušo skaits pašvaldībās, mirstības koeficients valstī, mirušie pēc dzimuma un vecuma
valstī (CSP 2016; Statistics Lithuania 2016; Statistics Estonia 2016). Pārrēķinā
izmantotu svaru lomā tiek lietoti katra attiecīgā gada vidējie iedzīvotāji attiecīgajā
pašvaldībā. Standartizācijas rezultātā iegūtajiem datiem tiek pievienota telpiskā
informācija, izveidojot ĢIS Shapefile datnes, kas atvieglo datu turpmāku grafisku
reprezentāciju un telpisko analīzi.
Lai noskaidrotu telpisko sakarību klātbūtni iegūtajos datos, autors lieto Globālus
un Lokālus telpiskās autokorelācijas testus, kas ļauj apstiprināt vai noliegt hipotēzi par
to, ka teritoriālās vienības ar līdzīgiem pētāmā rādītāja lielumiem tiecas veidot statistiski
nozīmīgas telpiskās grupas jeb “karstus” un “aukstus” klasterus kartē (Voss et al. 2006).
Piemēram, gadījumā, kad pašvaldības ar augstām indikatora vērtībām tiecas būt telpiski
izvietotas visai tuvu viena otrai, var spriest par pozitīvu telpisko autokorelāciju reģionā.
Šādas autokorelācijas noteikšanai, praksē bieži lieto plaši pazīstamu “Morana I”
(Morans’s I) testu, ko savos darbos detalizēti aprakstīja Lūks Anselins (sk. Anselin
1995).
Papildus jau iegūtiem datiem, lai veiktu telpisko analīzi, ir nepieciešams
kvantificēt teritoriālo vienību telpisko struktūru, ko var vienkārši paveikt, izveidojot
kvadrātu telpisko svaru matricas (W) katrai no pētāmajām valstīm (kur n = teritoriālo
vienību skaits valstī) (Matthews, Parker 2013).
Analīzes rezultāti
1. attēls, parāda kopējo, kā arī vīriešu un sieviešu standartizētās mirstības līmeni
Baltijas valstu administratīvi teritoriālajās vienībās 2011. gadā. Ērtākai datu vizuālajai
analīzei kartē attēlotie pētāmā rādītāja līmeņi tika sadalīti vairākās statistiskajās
kvantilēs.
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1. attēls. Standartizētās mirstības kvantiles Baltijas valstu administratīvajās vienībās
2011. gadā. Avots: CSP, Statistics Lithuania un Statistics Estonia datiem balstīti autora
aprēķini

2. attēls. Baltijas valstu iedzīvotāju 2011. gada standartizētās mirstības Morana
izkliedes diagramma pēc dzimuma grupām. Avots: CSP, Statistics Lithuania un
Statistics Estonia datiem balstīti autora aprēķini

Aplūkojot izveidoto karti, var viegli pamanīt izteiktas atšķirības starp valstu
reģioniem, kā arī starp vīriešu un sieviešu mirstības līmeni noteiktajās teritorijās. Papildus
kartes skaidri parāda vairāku vienveidīgu teritoriālo vienību klasteru veidošanos, kas liecina
par to, ka pētāmais rādītājs ir pakļauts noteiktai telpiskai autokorelācijai.
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2. attēls atspoguļo iedzīvotāju standartizētās mirstības telpiskās autokorelācijas
testa rezultātus Baltijas valstīs 2011. gadā atbilstoši dzimuma grupām.
Testa rezultāti norāda uz statistiski nozīmīgas telpiskās autokorelācijas klātbūtni
Latvijas vīriešu mirstības datos, kas vairāk nekā divreiz pārsniedz šo pašu mirstības
raksturlielumu sievietēm. Ņemot vērā Latvijas un pārējo divu Baltijas valstu teritoriālo
vienību izmēra atšķirības, to telpiskās autokorelācijas testu rezultāti nav tieši salīdzināmi
savā starpā. Tomēr iegūtie dati ļauj izdarīt secinājumu par noteiktu līdzību starp Latvijas
un Igaunijas vīriešu mirstības telpisko izkliedi, kā arī par pilnīgi pretēju situāciju Lietuvā,
ko var izskaidrot ar mirstības “karsto punktu” esību valsts pretējās daļās. Sieviešu mirstība
Latvijā un Lietuvā ir pakļauta daudz mazākai telpiskai autokorelācijai nekā vīriešu
indikatori, bet Igaunijā demonstrē mēreni negatīvu līmeni.
Secinājumi
Standartizēto mirstības datu grafiskās un telpiskās analīzes rezultāti rāda, ka
kopumā Latvijas un Lietuvas austrumu pierobežas, kā arī Igaunijas ziemeļaustrumu
teritoriālajās vienībās iedzīvotāju standartizētā mirstība ir nozīmīgi lielāka nekā pārējos
reģionos (novados / apriņķos). Savukārt Latviju ar Igauniju vieno pozitīvas vīriešu
mirstības telpiskās autokorelācijas iezīmes, kas nav raksturīgas Lietuvai, kur ir novērota
pretēja situācija. Svarīgi ir pieminēt arī to, ka līdzvērtīgi paaugstināts mirstības līmenis
tika konstatēts arī reģionos, kas atrodas pie iekšējām robežām starp Baltijas valstīm, ko
var daļēji izskaidrot gan ar šo teritoriju vēsturisko specifiku, gan ar esošu sociāli
ekonomisko situāciju.
Atsauces
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Summary
During the last decade, depopulation issues have been widely discussed by both the
academic and political communities of Latvia and the other Baltic States. Although scientific
literature has sufficiently described the migration component of the depopulation processes in
Latvia, the role of natural population movement – and specifically, population mortality – in
the reduction of population numbers has received comparatively less attention due to low
availability of relevant statistical and spatial data. In 2011, Latvia had its first Population and
Housing Census after the completion of the 1999–2009 administrative-territorial reform. The
census results have not only corroborated the previously estimated scale of the regional
depopulation problem, but also provided an opportunity for a much more detailed regional
demographic analysis on the level of individual municipalities. Therefore, using the
2011 census data, as well as other available statistical and spatial information, an indirect
standardisation of the mortality rates in Latvian municipalities was conducted. In order to gauge
the scale of similar demographic problems in the closest neighbouring countries, the mortality
rates of Lithuanian and Estonian districts were also standardized. By adding the spatial data to
the calculation results, opportunities for both graphical and spatial data analysis have been
expanded. Results suggest significant differences in male and female mortality within multiple
territorial units. It can also be concluded that male mortality is subject to a noticeable spatial
autocorrelation across Latvian municipalities.

APKAIMES FAKTORS DZĪVESVIETAS IZVĒLĒ JELGAVAS PILSĒTĀ
Līga Feldmane
Latvijas Universitāte Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: ljankava@gmail.com
Anotācija. Pētījumā analizētas iedzīvotāju pārcelšanās tendences uz dažādām Jelgavas pilsētas
apkaimēm un meklētas sakarības starp iebraucēju iepriekšējo dzīvesvietu, demogrāfiskajiem rādītājiem
un apkaimēm, kuras tie izvēlas. Rezultāti apliecina, ka iebraucēji visbiežāk izvēlas apkaimes pilsētas
centrālajā daļā un apkaimes izvēlē nozīmīgs faktors ir iepriekšējā dzīvesvieta, migranta vecums un
ģimenes stāvoklis. Uz pilsētas centrālajām apkaimēm pārceļas vairāk jauniešu, bet uz pilsētas nomali –
ģimenes ar bērniem un gados vecāki iedzīvotāji. Iedzīvotāji no Rīgas reģiona biežāk izvēlas apkaimes
galvaspilsētas virzienā, bet iedzīvotāji no Vidzemes un Latgales – pilsētas centrālās apkaimes.
Atslēgas vārdi: Jelgava, apkaimes, migrācija.
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Ievads
Lai gan visbiežāk migrācijas plūsmas tiek pētītas plašās teritorijās, piemēram, no
valsts uz valsti vai no pilsētas uz pilsētu, tomēr arī apkaimes kā teritoriālas vienības jau
kādu laiku ir pētnieku redzeslokā. Apkaimes faktors dzīvesvietas izvēlē plaši pētīts
ārvalstīs: Amerikas Savienotajās Valstīs (Zhan 2015), Nīderlandē (Van Der Greft u.c.
2016), Lielbritānijā (Green et al. 2015). Arī Latvijā apkaimju pētījumi ir visai populāri,
tomēr iepriekš galvenokārt tikušas analizētas dažādas Rīgas apkaimes, to iedzīvotāju
struktūra un raksturojums (Krišjāne, Bērziņš 2014), bet citu nacionālās nozīmes pilsētu
apkaimes pētītas maz; vēl mazāk ir apkaimju pētījumu par migrācijas tendencēm uz tām.
Par šī pētījuma objektu tika izvēlēta Jelgavas pilsēta, un pētījuma mērķis bija
noskaidrot, vai pastāv sakarības starp iedzīvotājiem, kas pārceļas uz Jelgavu no citām
administratīvajām teritorijām, un apkaimēm Jelgavā, uz kuru tie pārceļas.
Materiāli un metodes
Lai īstenotu pētījuma mērķi, tika analizēti nepublicēti Latvijas Republikas
Iedzīvotāju Reģistra dati par visām personām, kas periodā no 2000. līdz 2015. gada
1. jūlijam pārdeklarējuši vai pārreģistrējuši dzīvesvietas adresi no citas administratīvās
teritorijas uz Jelgavas pilsētu. Kopumā datu kopā bija informācija par 24 950 personām.
Pētījuma gaitā dati tika apstrādāti un analizēti, izmantojot statistiskās metodes, tai skaitā
faktoranalīzi un t-testu, lai noskaidrotu, vai pastāv sakarības starp dažādām migrantu
grupām, ņemot vērā to iepriekšējo dzīvesvietu, vecumu un ģimenes stāvokli.
Jelgavā oficiāli apstiprināts apkaimju iedalījums nepastāv, bet šajā pētījumā tika
izmantots M. Ozola (Ozols 2014) izstrādātais un publiski pieejamais Jelgavas apkaimju
iedalījums, atbilstoši kuram Jelgavas pilsēta iedalīta 18 apkaimēs.
Rezultāti
Pētījuma dati atklāja, ka pārcēlušos iedzīvotāju izkliede pēc to izvēlētās
dzīvesvietas apkaimes Jelgavas pilsētā nav vienmērīga, bet ir novērojamas izteikti
biežāk izvēlētās apkaimes. Iedzīvotāji, kas pārceļas uz Jelgavu, visbiežāk izvēlas
apkaimes pilsētas centrālajā daļā (1. attēls), t.i., Veco galu, Jauno galu, Vidus un
Prospektu galu, kur kopumā deklarējušies vairāk nekā puse jeb 57,5% no iebraucējiem.
Šajās apkaimēs raksturīga galvenokārt daudzdzīvokļu namu apbūve, un tās ir apkaimes
ar labi nodrošinātu un ērti pieejamu pakalpojumu un transporta infrastruktūru. Otra
migrantu visbiežāk izvēlētā pilsētas daļa ir apkaimes Lielupes labajā krastā
galvaspilsētas Rīgas virzienā – RAF un Cukurfabrika, kurās līdzās daudzdzīvokļu
namiem ir arī plaša individuālo dzīvojamo māju apbūve. Šīs apkaimes iebraucējus
piesaista ar labo transporta satiksmi uz Rīgu, jo lielai daļai pilsētas iedzīvotāju
darbavieta atrodas galvaspilsētā, tādēļ Rīgas virziens un sabiedriskā transporta
pieejamība ir nozīmīgs faktors dzīvesvietas izvēlē.
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1. attēls. Jelgavas apkaimju popularitāte migrantu vidū, %
Avots: Autores veidots attēls, izmantojot Iedzīvotāju reģistra datus un Ozols, 2014

Mazāk migrantu pārceļas uz pārējām Jelgavas pilsētas apkaimēm, kurās raksturīga
galvenokārt individuālo māju apbūve, bet pilsētas centra sasniedzamība un pakalpojumu
pieejamība ir mazāka.
Lai novērtētu, vai apkaime ir nozīmīgs faktors dzīvesvietas izvēlē atkarībā no
iebraucēja iepriekšējās dzīvesvietas, ar faktora analīzes palīdzību tika noteikts, ka Fišera
kritērijs pie α = 0.05 ir F = 5,3813 > Fkrit. = 1,62754. Tas parāda, ka ir novērojams
apkaimju favorītisms starp migrantiem no dažādām administratīvajām teritorijām.
Izmantojot t-testu, tika salīdzinātas apkaimes savā starpā pēc tajās pārcēlušos
iedzīvotāju struktūras, ņemot vērā iepriekšējo dzīvesvietu, un tika novērots, ka
statistiski būtiska atšķirība nav novērota starp RAF un Vidus apkaimi (tstat = 0.86127 <
tcrit = 1.97015), toties starp Vidus apkaimi un Līnijām tika atklātas būtiskas atšķirības
(tstat = 2.6848293 > tcrit = 1.977560).
Kopumā var secināt, ka ir novērojama teritoriāla izkliede pēc iepriekšējās
dzīvesvietas – iedzīvotāji, kuru iepriekšējā dzīvesvieta bija Rīgas plānošanas reģionā,
biežāk izvēlas apkaimes Jelgavas austrumdaļā Rīgas virzienā un retāk pilsētas
centrālajās apkaimēs, bet iedzīvotāji no Vidzemes un Latgales biežāk izvēlas pilsētas
centrālās apkaimes.
Pētījuma ietvaros papildus tika analizēta uz Jelgavu pārcēlušos iedzīvotāju
struktūra pēc to vecuma un ģimenes stāvokļa. Rezultāti parādīja, ka neprecēto
iedzīvotāju vidū populārākās apkaimes ir pilsētas centrālajā daļā esošās Prospektu gals
un Vidus, savukārt lielāks precēto imigrantu īpatsvars vērojams apkaimēs ārpus pilsētas
centra – Miezītē, Ģintermuižā, Romas krogā un RAF. To var skaidrot ar mājokļa izvēli
– precētās ģimenes biežāk izvēlas individuālās dzīvojamās mājas, kas atrodas
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galvenokārt pie pilsētas robežām, savukārt dzīvokļi piesaista jaunus, neprecētus
imigrantus, tādēļ tie par dzīvesvietu izvēlas Jelgavas centru. Šo tendenci apstiprināja arī
datu analīze dalījumā pa vecuma grupām – ģimenes ar bērniem vecumā līdz 17 gadiem
procentuāli vairāk ir pārcēlušās uz Langervaldi (38% no iebraucējiem šajā apkaimē ir
vecumā 0–17 gadiem), Romas krogu (34%), Ģintermuižu (32%); jaunieši vecumā no
18–24 gadiem vairāk pārceļas uz centrālajām apkaimēm – Prospektu galu (28% no
iebraucējiem šajā apkaimē ir vecumā no 18–24 gadiem), Vidus (27%); Cukurfabrika un
RAF ir populāras apkaimes iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 39 gadiem; tie, kas
sasnieguši pensijas vecumu, proporcionāli vairāk pārcēlušies uz apkaimēm ārpus centra
– Būriņiem (11% no šīs apkaimes imigrantiem ir vecumā virs 62 gadiem), Cepļiem
(11%) un Ozolpili (11%).
Secinājumi
1. Populārākās apkaimes uz Jelgavas pilsētu pārcēlušos iedzīvotāju vidū ir pilsētas
centrālajā daļā, kā arī Rīgas virzienā esošās apkaimes, kas liecina, ka pakalpojumu
pieejamība un transporta satiksme ar Rīgu ir būtisks faktors dzīvesvietas izvēlē.
2. Pastāv telpiska sakarība starp iedzīvotāju iepriekšējo dzīvesvietu un apkaimi
Jelgavā, uz kuru tie pārceļas. Iepriekš Rīgas plānošanas reģionā dzīvojošie biežāk
izvēlas apkaimes pilsētas Austrumu daļā Rīgas virzienā, kamēr Vidzemes un Latgales
iedzīvotāji – pilsētas centrālās apkaimes.
3. Apkaimes izvēli ietekmē arī migranta ģimenes stāvoklis un vecums – jaunieši
un neprecētie biežāk izvēlas centrālās apkaimes, kurās galvenokārt ir daudzdzīvokļu
apbūve, kamēr ģimenes ar bērniem labprāt pārceļas uz apkaimēm, kur ir individuālās
dzīvojamās mājas, ārpus pilsētas centra.
Pateicība
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Summary
In this study, trends in population migration to various neighbourhoods in the city of
Jelgava are analyzed, and correlations are investigated between immigrants’ source
municipalities, demographic indicators and neighbourhood preferences. The results suggest that
most immigrants choose neighbourhoods in the central part of the city, and that migrants’
previous place of residence, age and marital status are important factors in the choice of
residence. Young people more often move to the city's central neighbourhoods, while the
outskirts of the city are popular among families with children and senior citizens. Residents of
the Rīga metropolitan area often choose neighbourhoods closer to the capital city, but residents
of Vidzeme and Latgale - the central part of Jelgava.

IMIGRĀCIJAS IETEKME UZ EKONOMIKAS ATTĪSTĪBU.
KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS MARIJELAS REPUBLIKAS UN
LATVIJAS GADĪJUMU ANALĪZE
Mihails Kozlovs1, Jelena Kostromina2
1

2

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte,
e-pasts: mihails.kozlovs@gmail.com
Krievijas Federācijas Volgas Tehniskās Universitāte, e-pasts; elenakor2004@mail.ru

Anotācija. Pētījumā tiek analizēta saikne starp imigrāciju un tautsaimniecības attīstību. Darbā izmantoti
Latvijas un Marijelas republikas piemēri. Migrantu ietekme uz ekonomiku tiek vērtēta, izmantojot
donorvalstu atribūtus un to iespējamo sasaisti ar ekonomikas rādītājiem aplūkotajos reģionos.
Lai sagrupētu imigrantu donorvalstis pēc vienotiem kritērijiem, lietots tautas attīstības indekss, kas bija
koriģēts, ņemot vērā arī nevienlīdzības faktoru (Inequality Adjusted Human Development Index). Ar šo
IAHDI indeksu donorvalstis tika ranžētas atbilstoši ietekmes līmenim uz Marijelas un Latvijas
tautsaimniecību. Kopumā donorvalstis tika sagrupētas trijās un četrās grupās un veikta korelācijas analīze,
lai izpētītu saikni starp imigrācijas plūsmām un tautsaimniecības attīstību.
Atslēgas vārdi: imigrācija, HDI, IA-HDI, korelācijas analīze, Latvija, Marijelas republika.

Ievads
Imigrācija var būt ļoti spēcīgs reģiona vai valsts izaugsmes faktors. Protams,
migrācijas procesus ir jāplāno un jāveicina tajā virzienā, kas valstij ir izdevīgs. Reģionu
socioekonomiskājā attīstībā viens no svarīgākajiem elementiem ir inovācijas. To
plānošanā, projektēšanā un realizācijā ir jāiesaista augstas kvalifikācijas speciālisti. Lai
reģioni varētu šādus profesionāļus piesaistīt, ir jāsekmē reģiona konkurētspēja
migrācijas jomā.
Lai reģionam piesaistītu nepieciešamos migrantus, ir jāattīsta vietējā
infrastruktūra, jāsekmē dzīvošanai un pašrealizācijai komfortabli apstākļi,
potenciālajiem darba devējiem jānodrošina iespējas veidot jaunas darba vietas un
jāattīsta migrantu atbalsta programmas.
Svarīgi izprast pašlaik esošo situāciju saistībā ar migrācijas procesiem – izzināt
migrantu izcelsmes valsts vai reģiona atribūtus – attīstības līmeni, migrantu izglītības
līmeni, kultūras īpatnības, noziedzības līmeni donorvalstīs. Migrācijas ietekme uz
102

DEPOPULĀCIJAS RISKU MAZINĀŠANA UN REĢIONU ATTĪSTĪBA

saņēmējvalsts ekonomiku un sociālo vidi ir atkarīga no migrantu cilvēkkapitāla –
izglītības, kvalifikācijas, veselības stāvokļa un arī sociālām rakstura īpašībām.
Šajā rakstā autori donorvalstis ir ranžējuši pēc vienādiem atribūtiem, un tad
nošķīruši Latvijas un Marijelas republikas tautsaimniecībai izdevīgākas donorvalstis.
Tika pierādīts, ka pastāv noteiktas pakāpes sasaiste starp cilvēkkapitālu un ražošanas
indeksa svārsībām. Migrantu plūsmas no noteiktām valsts grupām un reģioniem dod
pozitīvu pienesumu tautsaimniecībai kopumā.
Materiāli un metodes
Pēdējo 5 gadu laikā imigrantu skaits Latvijā ir vismaz dubultojies. Ja 2008. gadā
tie bijuši nepilni 5 tūkstoši cilvēku, tad 2014. gadā imigrantu skaits bijis lielāks par
10 tūkstošiem (csb.gov.lv). 56% no visiem imigrantiem nāk no Eiropas Savienības
dalībvalstīm. Trešdaļa migrantu jeb 34% nāk no NVS bloka valstīm. Pēdējo 5 gadu laikā
straujš imigrantu skaita palielinājums ir vērojams no EEZ zonas valstīm (Norvēģijas,
Islandes, Šveices un Lihtenšteinas).
Krievijas Federācijas Marijelas republikā ikgadējais imigrācijas apjoms svārstās
no 5 līdz 8 tūkstošiem cilvēku. Lielākā daļa – 76% ir atbraucēji no kaimiņreģioniem,
21% – no NVS un tikai 3% – no citām valstīm.
Kopējais imigrācijas apjoms liecina tikai par iespējamo iedarbību uz
tautsaimniecību. Par šī efekta struktūru un arī iedarbības raksturu var spriest, izpētot
migrācijas sastāvu. Migrantu ekonomiskā ietekme uz reģionu attīstību ir atkarīga no
donorvalstu sabiedrības atribūtiem. Reģiona ekonomiskās attīstības sekmēšanai ir svarīgi
tādi faktori kā imigrantu izglīitība, kvalifikācija, veselības stāvoklis, prognozējāmais
dzīves ilgums, noziedzības līmenis. Visas šīs sabiedrības raksturīpašības veido
cilvēkkapitālu, kuru pēc nozīmīguma var iedalīt trijās grupās – negatīvais, neitrālais un
pozitīvais. Izvērtējot imigrantu cilvēkkapitālu, var spriest par viņu ietekmes raksturu uz
ekonomiku. Lai izvērtētu cilvēkkapitālu, šajā rakstā tika izmantots Tautas attīstības
indekss (HDI), kas koriģēts, ņemot vērā arī nevienlīdzības faktoru ‘IAHDI’ (InequalityAdjusted Human Development Index). HDI šajā pētījumā netika izmantots, jo tas iekļauj
arī IKP palielinājumu, kas, savukārt, nenozīmē sabiedrības attīstību, tas var to pat
palēnināt (Groningena efekts).
Marijelas gadījums
Ņemot vērā IAHDI, donorvalstis bija sadalītas trijās grupās:
1. Valstis ar augsto cilvēkkapitālu: Batkrievija, Vācija, Izraēla, Itālija,
Kazahstāna, Latvija, Lietuva, Lielbritānija, ASV un Igaunija;
2. Valstis ar vidējo cilvēkkapitālu: Azerbaidžāna, Armēnija, Gruzija un Ukraina;
3. Valstis ar zemu cilvēkkapitālu: Kirgistāna, Moldova, Tadžikistāna un
Uzbekistāna.
75% imigrantu, kas atbrauc uz Marijelas republiku, ir darbspējas vecumā. Šāda
vecuma struktūra rada pozitīvu efektu uz tautsaimniecību. Pētījumā uzmanība pievērsta
tikai labvēlīgām migrācijas valstīm ar augstu cilvēkkapitālu. Imigrācijas ietekme uz
tautsaimniecību tika vērtēta, salīdzinot ekonomiskās izaugsmes un imigrācijas apjoma
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svārstības. Ekonomiskās izaugsmes rādītājs ietver gan ražošanas indeksu, gan jaunu
uzņēmumu veidošanu, gan arī investīciju apjomu IKP.

Imigrācijas apjoms
no valstīm ar augstu
IA-HDIA

1. attēls. Imigrācijas sasaiste ar Marijelas tautsaimniecību. Avots: Krievijas Federācijas
Centrālā statistikas pārvalde. Autoru apkopojums

Imigrācijas no valstīm ar augstu cilvēkkapitālu ietekme uz ekonomiku Marijelas
piemērā ir parādīta 1. attēlā. Korelācijas koeficients starp šiem parametriem ir 0,705
(vidēji stipra atkarība). Visticamāk pastāv pastarpināta imigrācijas ietekme uz
ekonomikas izaugsmi.
Latvijas piemērs
Pēdējo piecu gadu laikā Latvijā ik gadu imigrēja ap 10 tūkstošiem cilvēku. Katru
gadu 37–47% no šiem imigrantiem bijuši Latvijas iedzīvotāji, 30% Krievijas pilsoņi,
tad ukraiņi, baltkrievi, poļi, lietuvieši (2. attēls).
Vērtējot imigrāciju pēc donorvalstu IA-HDI indeksa, tās varētu sagrupēt trijās
kategorijās atkarībā no imigrantu nozīmīguma vietējā ekonomikā. Prioritārās imigrantu
donorvalstis būtu Vācija un Izraēla. IA-HDI šajās valstīs ir viens no augstākajiem
pasaulē, un imigranti varētu sniegt atbalstu Latvijas tautsaimniecībai. Savukārt,
migrācija no Baltkrievijas un Krievijas ir mazāk pievilcīga, bet tomēr IA-HDI indekss
Krievijā ir augstāks nekā Latvijā. No Latvijas imigrantu donorvalstīm Ukraina ir
vismazāk pievilcīga.
Vērtējot ekonomiskās izaugsmes un migrācijas svārstības no 2006. līdz
2014. gadam, tika secināts, ka pastāv vidēji stipra atkarība starp abiem procesiem.
Korelācijas koeficients ir 0,78.
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2. attēls. Latvijas imigrantu sadalījums pa izcelsmes valstīm. Avots: Latvijas Centrālā
statistikas pārvalde. Autoru apkopojums

3. attēls. Imigrācijas sasaiste ar Latvijas tautsaimniecību. Avots: Latvijas Centrālā
statistikas pārvalde. Autoru apkopojums

Secinājumi
Izvēlētajos reģionos (Latvija un Marijelas republika) valstu ar zemu
cilvēkkapitālu imigrācijas ekonomiskā ietekme, visticamāk, ir negatīva. Vāja
rūpnieciskā sektora attīstība neļauj efektīvāk izmantot mazkvalificēto darbaspēku.
Imigrācija no valstīm ar augstu cilvēkkapitāla attīstības līmeni sniedz iespēju
tautsaimniecības attīstībai, izmantojot imigrantu zināšanas un inovācijas. Korelācijas
analīzes rezultāti liecina, ka pastāv saikne starp imigrācijas apjoma svārstībām no IAHDI labvēlīgām valstīm un ekonomikas izaugsmes indeksu. Gan Latvijas, gan Marijelas
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gadījumā korelācija ir pozitīva, un tā liecina par to, ka abām valstīm ir jāsekmē
imigrācija no valstīm ar augstu IA-HDI indeksu, kas jau ir imigrantu donorvalstu
sarakstā.
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„Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un
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Summary
In this paper, the influence of immigration on the economies of Latvia and the Republic
of Mari-El in the Russian Federation is examined. In each of the researched regions, various
positive immigration source-countries were identified, and ranged by inequality-adjusted human
development index. Then, the correlation between immigration and integral economic
development index was studied in both cases. The correlation was found to be positive, and
significant enough in order to be taken into account.
In the case of Latvia, it is important to foster immigration flow from existing immigrantsource countries, especially Germany, Israel and Russia. These countries demonstrate better
results in the IA-HDI index, and that is why the probability of having a positive effect to the
economy is higher than from any other region.
In the case of Republic of Mari-El, 10 attractive immigration source-countries were
identified. Taking into consideration immigration trends in Russian regions, it can be observed
that a comparatively significant amount of immigrants are coming from CIS countries.
Immigration from countries with very high IA-HDI indexes is insignificant.
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MIGRĀCIJAS PROCESI ATTĀLOS LATVIJAS REĢIONOS:
LATGALES UN SĒLIJAS PIEROBEŽĀ
Zaiga Krišjāne, Elīna Apsīte-Beriņa, Ineta Grīne,
Māris Bērziņš, Ginta Joča
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: zaiga.krisjane@lu.lv
Anotācija. Pētījumā apskatīta migrācijas procesu ietekme uz marginalizāciju attālos Latvijas reģionos,
to aplūkojot Latgales un Sēlijas pierobežas pagastos. Raksta mērķis ir analizēt perifēro teritoriju
migrācijas iezīmes, raksturojot šajās teritorijās dzīvojošos iedzīvotājus. Pētījumā izmantotie dati iegūti
2014. un 2015. gadā Latvijas – Krievijas pierobežas un Latvijas – Lietuvas pierobežas pagastos,
aptaujājot pastāvīgos iedzīvotājus.
Pētījuma rezultāti atklāj, ka perifēro teritoriju iedzīvotājiem ir zems migrācijas potenciāls un tie ir visai
nemobili. To ietekmē iedzīvotāju novecošanās, kas īpaši raksturīga Latvijas – Krievijas pierobežā. Tāpat
daudziem pierobežas iedzīvotājiem ģimenes locekļi ir devušies uz citām vietām Latvijā un arī uz ārvalstīm.
Atslēgas vārdi: migrācija, iedzīvotāji, perifērie reģioni.

Migrācija ir svarīgs rādītājs iedzīvotāju skaita, sastāva un teritoriālā izvietojuma,
kā arī apdzīvojuma raksturošanai. Tāpat to var izmantot kā vienu no marginalizācijas
indikatoriem (Pinto-Correia, Breman 2008). Jaunākie mobilitātes pētījumi uzsver
procesu dinamisko raksturu, kur indivīdu līmenī pieņemtie lēmumi ietekmē kopējās
migrācijas plūsmas un otrādi. Ievērojami atšķiras uz pilsētām, piepilsētas zonu un
attālākām lauku teritorijām migrācijā iesaistīto iedzīvotāju sastāvs un pārcelšanās
motīvi. Pilsēttieces migrācija tradicionāli saistīta ar iedzīvotāju aktivitāti darba tirgū un
plašākām izglītošanās iespējām pilsētās. Turpretī, pārceļoties uz piepilsētām, iedzīvotāji
vēlas uzlabot mājokļa apstākļus un dzīvot pievilcīgā vidē. Attālākās lauku teritorijās
nozīmīga loma ir ģimenes apstākļiem un īpašuma iegādei.
Līdzšinējos pētījumos par iedzīvotāju migrāciju Latvijā vairāk ir analizētas tās
plūsmas, apjomi un intensitāte starp reģioniem (skat. Krišjāne, Bauls 2007; Bērziņš 2011),
bet mazāk aplūkota iedzīvotāju pārvietošanās reģionu un administratīvo teritoriju robežās
(Bērziņš 2011), kā arī šāda veida migrācijā iesaistīto iedzīvotāju sastāvs (Krisjane,
Berzins 2012). Mūsdienu pētījumi līdzās ekonomiskajiem migrācijas faktoriem akcentē
arī ģimenes saites, dzīves vides pievilcību, kā arī citus sociālos un kultūras aspektus
(Bengtsson, Johansson 1994; Boyle et al. 1998; Hedberg, Kepsu 2003). Tā tradicionāli,
aplūkojot perifēros reģionus, analizētas migrācijas plūsmas no šiem reģioniem, mazāku
uzmanību pievēršot šajās teritorijās iebraukušajiem (Chi, Marcouiller 2013). Tāpēc šī
raksta mērķis ir analizēt perifēro teritoriju migrācijas iezīmes, raksturojot šajās teritorijās
dzīvojošos iedzīvotājus. Tādējādi tiek raksturoti arī marginalizācijas procesi.
Dati un metodes
Lai analizētu šos procesus projektā „Marginālo teritoriju veidošanās cēloņi un sekas
Latvijā”, izvēlētas etalonteritorijas Latvijas – Krievijas un Latvijas – Lietuvas pierobežā.
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Lai raksturotu iedzīvotāju skaita dinamiku, tika izmantoti 1989., 2000. un
2011. gada Tautas skaitīšanas dati un aktuālie iedzīvotāju statistikas dati no LR CSP
datu bāzēm.
Etalonteritorijās tika veikta iedzīvotāju aptauja. Tās rezultātā iegūtie dati sniedz
informāciju par dzīves vietas izvēles noteicošajiem faktoriem, par mājsaimniecības
lielumu, mājokļa stāvokli, saimniecisko darbību, ikdienas mobilitāti un migrācijas
pieredzi, kā arī ietver informāciju ar iedzīvotāju vērtējumu par dzīvi pagastā (darba,
izglītības, pakalpojumu pieejamība, vides kvalitāte) un nākotnes plāniem. Aptaujas
rezultāti dod iespēju izvērtēt migrācijas iezīmes, kā arī ietekmi uz marginalizācijas
procesu izpausmēm.
Latvijas – Krievijas pierobežā iedzīvotāju aptauja veikta 2014. gada vasarā
Latgalē Zilupes novada Zaļesjes pagastā un Ludzas novada Pasienes, Lauderu un
Rundēnu pagastā. Tika aptaujāti 277 pastāvīgi dzīvojošie iedzīvotāji. 2015. gadā veikta
aptauja 5 pagastos Sēlijā, Lietuvas pierobežā: Aknīstes, Asares, Gārsenes, Rites un
Elkšņu pagastā, kur aptaujāti 264 pastāvīgi dzīvojošie respondenti. Katrā no pagastiem
aptaujāti ap 6–10% no iedzīvotājiem.
Datu analīzē izmantotas deskriptīvas statistikas analīzes metodes.
Rezultāti
Kopš 20.gs. 90. gadiem Latvijā parādījās depopulācijas procesi. Tos būtiski ietekmē
migrācijas procesi, kuri mūsdienās pastiprina iedzīvotāju koncentrēšanos valsts centrālajā
daļā un rada iedzīvotāju skaita sarukumu attālos reģionos laukos un līdz ar to arī
iedzīvotāju sastāva novecošanos. Abu izvēlēto etalonteritoriju pagastos iedzīvotāju skaits
samazinājies vairāk nekā par 30%. Tas izteikti vērojams Latgalē (1. tabula).
1. tabula. Iedzīvotāju skaita pārmaiņas Latgales un Sēlijas etalonteritorijās 1989–
2015. gadā (izveidots, izmantojot LR CSP 2002, 2015; LR Valsts statistikas komiteja 1992)
izmaiņas %
1989.-2015.g.
1989.g.
2000.g.
2011.g.
2015.g
Lauderu pag.

664

540

401

348

47,6

Pasienes pag.

990

832

635

563

43,1

Rundēnu pag.

971

800

504

466

52,0

Zaļesjes pag.

1073

945

659

614

42,8

Aknīstes l.t

637

679

427

396

37,8

Asares

685

650

508

486

29,1

Gārsenes

1268

1109

894

880

30,6

Elkšņu

861

764

520

469

45,5

Rites

825

814

595

557

32,5

Straujāks iedzīvotāju sarukums notiek kopš 2000. gada, jo 20.gs. 90. gadu sākumā
daudzi iedzīvotāji atgriezās laukos, it īpaši Latgalē. To varētu dēvēt par īsu „ruralizācijas”
periodu, kas iezīmēja iedzīvotāju aizplūšanu no valsts centrālās daļas, it īpaši, Rīgas, kā
arī citām lielajām pilsētām, uz kurieni tie bija devušies strādāt padomju periodā. Tāpat
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parādījās tendence pārcelties no lauku centriem uz viensētām, sabrūkot kolektīvajai
saimniekošanas sistēmai laukos, jo cilvēki vēlējās saimniekot savās zemnieku
saimniecībās un atgūtajos īpašumos. Tie bija gados jauni cilvēki un iedzīvotāji
pirmspensijas vecumā (Markausa 1997). Taču šai tendencei nebija noturīgs raksturs, jo
ekonomiskā attīstība laukos daudziem nebija tik veiksmīga, kā sākotnēji cerēts.
Migrācijas procesus laukos kopš 2004. gada būtiski ietekmēja, Latvijas iestāšanās Eiropas
Savienībā un līdz ar to arī iespējas dzīvot un strādāt citās ES dalībvalstīs.
2. tabula. Respondentu dzīvošanas ilgums etalonteritorijās (%)
Dzīvošanas ilgums
Etalonteritorijas Latgalē
Etalonteritorijas Sēlijā
etalonteritorijās
kopš dzimšanas
56
49
vairāk par 20 gadiem
29
44
10 – 20 gadus
10
3
mazāk par 10 gadiem
5
3

Migrācijas tendences atspoguļojas arī abās etalonteritorijās. Vairums aptaujāto
iedzīvotāju šajos pagastos dzīvo kopš dzimšanas. Sēlijā tie ir (49%), ilgāk par 20 gadiem
dzīvo 44%, savukārt pēdējo 20 gadu laikā apmetušies uz dzīvi šajos pagastos vien 6%. Kā
galvenie migrācijas motīvi, pārceļoties uz Sēliju, tika minēti ģimenes apstākļi. Tie ir bijuši
nozīmīgi visos laika periodos. Darba iespējas kā pārcelšanās motīvu ir norādījuši tie
respondenti, kuri šajos pagastos dzīvo ilgāk par 20 gadiem. Tāpat tiek minēta īpašuma
iegāde. Visai maza ir aptaujāto iedzīvotāju migrācijas pieredze ārvalstīs (5%), lai gan šo
respondentu vidū ir tādi, kuri ir bijuši ārzemēs vairākas reizes. Viņi ir strādājuši dažādās
jomās, tai skaitā lauksaimniecībā un rūpniecībā. Tikai 2% no respondentiem plāno tuvāko
1–2 gadu laikā doties strādāt uz ārzemēm. Savukārt visai liels ir to respondentu īpatsvars
(22%), kuriem kāds no ģimenes strādā ārvalstīs. Asares un Gārsenes pagastos katram
trešajam respondentam kāds no radiniekiem strādā ārzemes, galvenokārt Lielbritānijā,
Vācijā un Īrijā. Respondenti norāda, ka ar radiniekiem ārzemēs sazinās, galvenokārt
izmantojot saziņas tīklus, kā arī saņem sūtījumus un naudu. Sēlijas etalonteritoriju
respondentu zemo iekšzemes mobilitātes līmeni raksturo arī nodomi mainīt dzīves vietu
tuvāko 3 gadu laikā, to min tikai 6% respondentu, kā galvenos iemeslus norādot iespējas
atrast labāku darbu un ģimenes apstākļus. Respondenti biežāk norāda, ka plāno pārcelties
uz Jēkabpili, Rīgu, Ogri.
Latgalē 56% respondentu dzīvo kopš dzimšanas, ilgāk par 20 gadiem šajās
teritorijās dzīvo 29% respondentu (bieži tika norādīts, ka viņi ir iebraukuši padomju
periodā). Savukārt pēdējo 10–20 gadu laikā pārcēlušos uz dzīvi pierobežas pagastos ar
Krieviju ap 10% (uz dzīvi pagastā ieradušies g.k. 1990tajos gados). Šis rādītājs, salīdzinot
ar Sēlijas teritorijām, ir 3 reizes lielāks. To varētu saistīt ar „īslaicīgās ruralizācijas
periodu”, kas bija raksturīgs Latgalei 20.gs. 90. gados. Savukārt pēdējo 10 gadu laikā uz
Krievijas pierobežas pagastiem pārcēlušies vien 5% respondentu. Dominējošais
migrācijas motīvs līdzīgi kā Sēlijā ir ģimenes apstākļi. No Latgales etalonteritorju
pagastiem starpvalstu migrācijā nav piedalījies tikat kā neviens aptaujātais. Savukārt
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gandrīz katram piektajam (22%) kāds no ģimenes locekļiem dzīvo vai strādā ārzemēs.
Attiecībā uz nākotnes plāniem tikai 1% respondentu minēja, ka tuvāko 1–2 gadu laikā
varētu doties prom uz ārzemēm, 5% respondentu atzīmēja, ka to varētu darīt kāds no
ģimenes locekļiem. Savukārt dzīvesvietu Latvijas robežās varētu mainīt apmēram 5%
respondentu. Nozīmīgākie ārvalstu galamērķi aptaujāto ģimenes locekļiem ir
Lielbritānija, Īrija, Vācija. Nozares, kurās strādā aizbraukušie ģimenes locekļi, visbiežāk
ir apkalpojošā sfēra, tirdzniecība, lauksaimniecība un celtniecība.
Secinājumi
Iedzīvotāju migrācijai perifēros reģionos raksturīgi vairāki periodi, kas raksturo
migrācijas plūsmas reģionos. Vairums attālos laukos dzīvojošo iedzīvotāju ir visai
nemobili, jo to ietekmē iedzīvotāju vecuma sastāvs un zemā ekonomiskā aktivitāte.
Iegūtie rezultāti norāda arī uz visai izteiktiem iedzīvotāju novecošanās procesiem, it
īpaši Latgalē – Latvijas pierobežā. Tas netieši raksturo zemāku migrācijas potenciālu,
jo gados vecāki iedzīvotāji ir visai nemobili. Daudzi gados jaunākie jau ir pārcēlušies
uz citu vietu Latvijā vai devušies uz ārvalstīm. Savukārt došanos uz ārvalstīm strādāt
biežāk ir apsvēruši tie, kuriem kāds no ģimenes jau strādā ārzemēs.
Tas liecina, ka migrācijas procesi šajās teritorijās pastiprina marginalizācijas
procesus.
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Summary
This research sheds light on the effects of migration on marginalisation processes in
remote regions of Latvia, specifically the rural parishes of Latgale and Kurzeme. The aim of the
paper is to analyse the features of migration in peripheral areas by characterising residents of
particular territories. The data used in this research has been gathered by surveying local
residents in 2014 and 2015 in parishes of Latvia bordering Russia and Lithuania.
The main results of the research suggest that inhabitants of peripheral areas have low
migration potential as they are considerably immobile. This is influenced by population aging,
especially common in areas bordering Russia. Additionally, a number of borderland inhabitants
have family members who have moved elsewhere in Latvia or abroad.

ĢEOGRĀFISKĀS MOBILITĀTES IEZĪMES RĪGAS AGLOMERĀCIJĀ:
IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS ZONAS SALĪDZINĀJUMS
Jānis Krūmiņš
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: kruminsjanis3@gmail.com
Anotācija. Pētījuma mērķis ir izvērtēt pastāvīgās iekšzemes migrācijas iezīmes Rīgas aglomerācijā un
skaidrot (1), vai Rīgas tuvums, kā arī sociālekonomiskās un sociāldemogrāfiskās atšķirības starp zonām
ietekmē pastāvīgās iekšzemes migrācijas plūsmu apjomus, (2), vai tas veido atšķirīgas iedzīvotāju sastāva
mainības tendences (3), vai pastāv atšķirības mobilitātes potenciāla ziņā. Lai to paveiktu, tika analizēti
sekundārie dati no dažādām institūcijām un ĢZZF Cilvēka ģeogrāfijas katedras anketēšanas rezultāti.
Atslēgas vārdi: iekšzemes migrācija, Rīgas aglomerācija, suburbanizācija.

Ievads
Iedzīvotāju ģeogrāfiskā mobilitāte ir cieši saistīta ar urbanizāciju, kas attīstās
dažādu sociālekonomisku, demogrāfisku un politisku procesu ietekmē. Tā nodrošina ne
tikai darbaspēka kustību, bet arī ietekmē vietu, reģionu un apdzīvojuma telpisko
struktūru (Lewis 1988). Latvijā, tāpat kā citās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs
raksturīga lielo pilsētreģionu attīstība un saiknes pastiprināšanās ar apkārtējām
teritorijām (Sykora, Cermak 1998; Tammaru et al. 2004; Leetmaa et al. 2009; Szabo
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et al. 2014; u.c.). Latvijā ir veikta virkne pētījumu par iedzīvotāju ģeogrāfisko mobilitāti
valstī kopumā (Eglīte u.c. 1997; Bauls, Krišjāne 2000; Krišjāne, Bauls 2007; u.c.),
mobilitātes lomu Rīgas aglomerācijā (Bērziņš 2011; Krišjāne et al. 2012), bet mazāk
analizēti procesi dažādās Rīgas ietekmes zonās (Krišjāne, Bērziņš 2009). Tāpēc ir
svarīgi analizēt migrācijas procesus un svārstmigrācijas iezīmes un atšķirības tieši
dažādās aglomerācijas teritorijās.
Latvijai raksturīgās iekšzemes migrācijas plūsmas ir vērstas no valsts attālākiem
reģioniem uz tās centrālo daļu – Rīgu, Pierīgu un Rīgas aglomerāciju. 2012. gadā
aglomerācijas platība pēc tās robežu precizēšanas bija 7297,6 km2 jeb 11,3% no Latvijas
kopējās platības (RD PAD 2012), bet šajā pašā gadā tās teritorijā dzīvoja
1168453 iedzīvotāji jeb 58% no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita (CSP 2013). Tādējādi
šai teritorijai ir raksturīgs izteikti augsts iedzīvotāju blīvums, sociālo un ražošanas iespēju
paaugstināta koncentrēšanās, kas piesaista Latvijas perifērijās dzīvojošos. Tomēr Rīgas
aglomerācija nav homogēna, un tai pastāv iekšējā un ārējā zona. Galvenokārt tieši
attālums no aglomerācijas centra – Rīgas pilsētas, nosaka to, ka pastāv atšķirības abu zonu
pašvaldību sociāldemogrāfiskajos un sociālekonomiskajos rādītājos. Piemēram, ja
iekšējās zonas novados iedzīvotāju skaits no 2000. līdz 2015. gadam ir audzis vidēji par
12%, tad ārējās zonas novados tas ir samazinājies par 13,1% (CSP 2016).
Materiāli un metodes
Šajā pētījumā izmantoti sekundārie dati no LR Centrālās statistikas pārvaldes un
Valsts reģionālās attīstības aģentūras, lai attēlotu un analizētu sociālekonomiskās
atšķirības starp aglomerācijas zonām. Tāpat CSP dati izmantoti arī iekšzemes migrācijas
plūsmu analīzē.
LU ĢZZF Cilvēka ģeogrāfijas katedras anketēšana tika veikta 2014. gadā ārējā
zonā (n=176) un iekšējā zonā (n=570). Iegūtie dati izmantoti, lai skaidrotu respondentu
dzīvošanas ilgumu pašreizējā dzīvesvietā, kā arī potenciālu mainīt dzīvesvietu turpmāk.
Rezultāti un intepretācija
Rīgas aglomerācijas zonu neviendabību uzskatāmi parāda teritorijas attīstības
indekss, ko veido dažādi sociālekonomiski un sociāldemogrāfiski rādītāji, piemēram,
bezdarba līmenis, iedzīvotāju skaita pārmaiņas pēdējo desmit gadu laikā, iedzīvotāju
ienākuma nodoklis un demogrāfiskās slodzes līmenis. Salīdzinot ārējās un iekšējās
zonas novadus, bezdarba līmenis iekšējā zonā ir zemāks (3,5% pret 5%), kā arī
iedzīvotāju ienākuma nodokļa vidējās iemaksas pašvaldības budžetā lielākas (676 pret
482 EUR uz iedzīvotāju) (VRAA 2015).
Aplūkojot teritorijas attīstības indeksu vērtību atšķirības pašvaldībās 2014. gadā
(1. attēls), redzams, ka augstāko vērtību koncentrācija vērojama iekšējā zonā. Būtībā no
12 attīstītākajām pašvaldībām Latvijā 11 atrodas Rīgas aglomerācijas iekšējā zonā.
Iedzīvotāju skaita samazinājums ir galvenais iemesls tam, kāpēc septiņiem ārējās zonas
novadiem raksturīgi negatīvi attīstības rādītāji. Zemākie no tiem ir Jelgavas (-0,2),
Vecumnieku (-0,13), Skrīveru (-0,116) novados (0,113).
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Aglomerācijas centrs, Rīgas pilsēta sevī koncentrē funkcionālās, ražošanas u.c.
veida iespējas, kas padara tam tuvos areālus īpaši pievilcīgus. Pirmkārt, attālums līdz
Rīgas centram variē 15–45 minūšu intervālā piekļuvei ar autotransportu (RD PAD 2012),
otrkārt, piepilsētas vide ir pievilcīgāka nekā urbānā. Tomēr pastāv arī pretējs efekts – šīm
pašvaldībām ir augsti standarti, kas atainojas nekustamo īpašumu cenās un zemes
nodokļos. Pievilcīgā vide izraisa iedzīvotāju sastāva atjaunošanos iekšējā zonā, kā
rezultātā vērojama pirmsdarbspējas un darbspējas vecuma iedzīvotāju paaugstināta
koncentrēšanās. Šīs abas vecuma grupas kopā norāda uz jauno ģimeņu klātesamību.

1. attēls. Teritorijas attīstības indekss Rīgas aglomerācijas pilsētās un novados
2014. gadā (izveidojis autors, izmantojot VRAA 2015)

Veicot aprēķinus par dažādām vecuma grupām un iedalot tās pēc ģeogrāfiskā
novietojuma aglomerācijā, atsevišķi ne pirmsdarbspējas, ne darbspējas dati neuzrādīja
izteiktas tendences tam, lai varētu apstiprināt iepriekš teikto, tomēr, summējot abu grupu
īpatsvaru, tika novērots, ka aglomerācijā (un Latvijā kopumā) vislielākais pirms un
darbspējas vecuma ļaužu kopējais īpatsvars ir 7 iekšējās zonas novados, no kuriem lielākie
– Mārupes (88,8%), Garkalnes (86,3%), Ādažu (86,2%) novados. No ārējās zonas
novadiem lielākais rādītājs ir Ozolnieku novadam – 82,7% (CSP 2015).
Pilsētas tuvums, pievilcīgums veido arī iepriekšminētos augstos ekonomiskos
standartus, kas padara dzīvesvietu suburbānajos areālos grūti saglabājamu. Rezultātā
palielinās ģeogrāfiskās mobilitātes intensitāte. Apkopojot datus par to iekšzemes
migrācijas plūsmām no Rīgas aglomerācijas novadiem uz Rīgu laika posmā no
2011. līdz 2013. gadam, pastāv atšķirības starp iekšējās un ārējās zonas novadiem.
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Būtībā 15 novadi ar lielāko migrācijas plūsmu apjomu uz Rīgu atrodas tieši
aglomerācijas iekšējā zonā. Vislielākās plūsmas uz Rīgu šajā laika posmā raksturīgas
Garkalnes (41 aizbraucējs uz 1000 iedzīvotājiem vidēji gadā), Carnikavas (35),
Mārupes (31) novados. Ar sešpadsmito augstāko rādītāju izceļas Sējas novads (14), kas
ir augstākais starp ārējās zonas un pārējiem Latvijas novadiem (CSP 2014).
Gandrīz identiska situācija vērojama datos par iekšzemes migrācijas plūsmām no
Rīgas uz tās aglomerācijas novadiem. Būtībā tie paši novadi ar lielākajiem rādītājiem
vienā virzienā dominē arī otrā virzienā – Garkalnes novadam – 39 iedzīvotāji uz 1000,
Carnikavai – 31 utt. Arī šeit augstākās 15 vērtības atrodamas starp iekšējās zonas
novadiem, tomēr tās galvenokārt ir nedaudz mazākas nekā pretējā virzienā, veidojot
novadiem negatīvu bilanci attiecībā pret Rīgu. Interesanti, ka iepriekš veiktā pētījumā,
šādu analīzi izvēršot laika posmā no 2011. līdz 2012. gadam, iekšējās zonas novadiem
galvenokārt bija pozitīva bilance ar Rīgu (Krūmiņš 2014).
Salīdzinot iekšējo un ārējo zonu pēc nodzīvotā laika dzīvesvietā, vadoties pēc
2014. gada anketēšanas datiem, tika konstatēts, ka nodzīvotā laika ilguma īpatsvaram
konkrētajā teritorijā ir tendence augt, attālinoties no aglomerācijas centra. Ja
iedalām datus 2 lielās grupās – tajos, kas dzīvo ilgāk par 10 gadiem (kopš dzimšanas arī
tiek skaitīts šeit, jo jaunākie aptaujātie bija sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu), un tajos,
kas dzīvo mazāk par 10 gadiem savā pašreizējā dzīvesvietā, redzams, ka ārējā zonā
neseno migrantu īpatsvars ir 31%, bet iekšējā – 42%. Būtībā tas apstiprina faktu, ka
iedzīvotāju sastāvs ir mainīgāks iekšējā zonā, un tur ir paaugstināta mobilitāte no Rīgas
un valsts perifērijas, kamēr ārējā zonā pēcdarbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars ir
lielāks, kā arī mazāk mainīgs iedzīvotāju sastāvs, respektīvi, mazāki migrācijas apjomi.
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Summary
The main aim of this research is to evaluate patterns of internal migration in the Rīga
Metropolitan Area, and to 1) describe how the proximity of Rīga along with socio-economic
and socio-demographical differences between zones affects migration flows, 2) to analyze if
there are any tendencies regarding changes within composition of the population, and to 3) see
if there are any changes between migration potentials and motivating factors to move between
two zones.
After summarizing research data, it is possible to conclude that the municipalities of an
internal zone, in comparison to the external zone, have: 1) higher internal migration flow
amounts in both directions (to and from Rīga); 2) higher total share of pre-working and working
age people (81,3 vs 78,5%); 3) lower percentages of inhabitants who are living in their current
residence for at least 10 years (58 vs 69%); 4) higher desire to change their place of residence
in following years (72,8 vs 66,9%).
Such differences suggest that the internal zone has a more floating population
composition and a higher potential for mobility. The proximity of Rīga makes the internal zone
an attractive environment for new families with children; however, high economic standards
(high taxes, real estate prices) characteristic to this area contribute to migration.
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DIASPORAS MOBILIZĒŠANA: IESPĒJAS SABIEDRĪBAS
ATJAUNOŠANAI LATVIJĀ
Aija Lulle
LU ĢZZF, e-pasts: aija.lulle@lu.lv
Anotācija. Rakstā analizēta ģeogrāfiskā literatūra par diasporas mobilizēšanas iespējām pasaulē. To
izmantojot, norādīti diasporas mobilizēšanas raksturīgākie veidi un analizēts, kā tie īstenoti Latvijā.
Rakstā secināts, ka Latvijā ir samērā plaša diasporas mobilizēšanas prakse, gan individuālā, gan arī
valstiskā līmenī. Lai veidotu iespējami noturīgākas saiknes ar diasporu, nākotnē vēlams veidot
ilgtspējīgas politikas iniciatīvas, kam pamatā ir savstarpējā – valsts un diasporas – uzticība, kā arī veicināt
kopīgas attīstības iniciatīvas reģionālā līmenī. Nozīmīgi ir arī attīstīt politikas, kas vērstas uz plašākām
grupām – kvalificētiem speciālistiem, vidēja un vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī veidot sabiedrībā
izpratni par diasporas nozīmi Latvijas sabiedrības atjaunošanai.
Atslēgas vārdi: Latvija, diasporas mobilizēšana, sabiedrības atjaunošana.

Ievads
Pēc Ārlietu ministrijas (ĀM 2013) aplēsēm vairāk nekā 300 tūkstoši Latvijai
piederīgo dzīvo ārpus Latvijas teritorijas, ietverot arī otro un trešo paaudzi – tos, kuru
vecāki un vecvecāki pameta Latviju, galvenokārt, dodoties bēgļu gaitās vai arī nonākot
izsūtījumā.
Diasporas politikas mobilizēšana, izveidojot speciālus vēstnieku un departametu
vadītāju posteņus, kas atbildīgi par diasporas lietām, ir aizvien vairāk raksturīga valstīs,
kas piedzīvojušas daudzskaitlīgu emigrāciju. Cilvēki arī ārpus dzimtenes turpina uzturēt
emocionālu pieķeršanos valstij, sūta naudu tuviniekiem, apciemo radus un daļa cenšas
uzturēt savas tautības indentitāti pat tad, ja vairs neplāno atgriezties dzimtenē (Cohen
2008). Mobilizējot diasporu – gan politiski, proti, no augšas uz apakšu, gan, veicinot
pašorganizēšanos diasporas kopienās, tātad no apakšas uz augšu, diaspora veidojas kā
ekonomiski, politiski un kulturāli svarīga, neatņemama Latvijas tautas daļa. Turpmāk
tekstā īsumā aprakstīts analizētais materiāls, galvenās atziņas un secinājumi par
diasporas mobilizēšanu Latvijā.
Materiāls un metodes
Analīzei izmantota literatūras un dokumentu analīze. Pirmkārt, īsi aplūkoju
ģeogrāfisku pētījumu literatūrā rodamās diasporas mobilizēšanas izpausmes. Otrkārt,
skaidroju, kādas diasporas mobilizēšanas formas tiek izmantotas Latvijā. Visbeidzot,
raksturoju, kādas iniciatīvas vēl tikai veidojas un būtu vēlams attīstīt sabiedrības
atjaunošanai Latvijā.
Interpretācija: diasporas mobilizēšanas iespējas
Diasporu parasti veido cilvēki, kuri ārzemēs plāno palikt ilgi, visbiežāk –visu
mūžu. Tomēr, arī neatgriežoties dzimtenē, viņi vēlas un var sniegt ieguldījumu
izcelsmes valstī. Britu ģeogrāfs Maiks Koljers (Collyer 2013: 7) uzsver, ka paša termina
“diaspora” lietošana attiecībā uz visiem ārpus valsts teritorijas dzīvojošajiem pilsoņiem
vai valstspiederīgajiem, rada pozitīvāku attieksmi, salīdzinot ar terminu “emigranti.”
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Diasporas locekļi ir vairāk ieinteresēti ieguldīt izcelsmes valstī un turpināt uzturēt
saiknes ar to.
Literatūrā rodamas sekojošas galvenās diasporas mobilizēšanas formas:
Vispārējas politikas veidošana diasporas mobilizēšanai, lai saglabātu saiknes un
veicinātu zināšanu apmaiņu, kā arī diasporas ekonomisko resursu piesaisti izcelsmes
valstij.
Kopīgu attīstības (co-development – angliski) stratēģiju, kas ietver partnerus no
izcelsmes valsts vai reģiona, kā arī pašreizējās mītnes valsts partnerus un diasporas
organizācijas.
Dzimtās pilsētas kopienas (hometown associations – angliski), kas parasti ir
brīvprātīgi veidotas, diasporas locekļu iniciatīvas palīdzēt dzimtajai pilsētai vai
novadam, piemēram, atjaunojot skolas, ceļot sporta kompleksus utt., atkarībā no vietējās
kopienas vajadzībām (plašāk skatīt, piemēram, King, Lulle 2016).
Šādā veidā diasporas locekļi īsteno noteikta tipa ieguldījumus, no kuriem
būtiskākie ir šādi:
uzņēmējdarbības aktivitātes izcelsmes valstī kopā ar vietējiem iedzīvotājiem vai
tiem, kuri atgriezušies no emigrācijas,
ieguldījumi biznesa attīstībā, tai skaitā, arī valsts vadītos projektos,
labdarība – ziedojumu un palīdzības fondu veidošana,
diasporas locekļu brīvprātīgais darbs, īpaši raksturīgs jaunatnei vai jau
pensionētiem diasporas locekļiem,
mācības un mentoringa darbība,
kopīga attīstība (co-development) – centieni novirzīt naudas sūtījumus tā, lai tie
kalpotu ne tikai mājsaimiecību patēriņam, bet arī plašākiem kopienu projektiem,
savukārt pretī saņemtu izcelsmes valsts politisku un iespēju robežās, arī ekonomisku
atbalstu projektu ilgtspējai, pašiem diasporas locekļiem nepārceļoties uz dzīvi izcelsmes
valsī. Šajā tipā parasti veidojas diasporas līderi – biznesa un politiskie (de Haas 2006;
Sørensen 2007; Brinkerhoff 2008; Newland, Tanaka 2010).
Latvijā atšķirīgās pakāpēs ir rodamas dažādas šo tipu darbības. Diasporas locekļi
dibina uzņēmumus, piemēram, tūrisma, mazumtirdzniecības, transporta pakalpojumus.
Lielākas organizācijas, piemēram, Pasaules Brīvo Latviešu apvienība (PBLA) piedalās
un iniciē nozīmīgus projektus, piemēram, par tālmācības īstenošanu, gan organizācijas,
gan indivīdu grupas, sāk veidot arī labdarības pasākumus, piemēram, vācot līdzekļus
bērnu namiem, aprūpes centriem.
Īpaši jāuzsver diasporas mobilizēšana (un pašorganizēšanās) mācību, metoringa
un ekonomiskās attīstības veicināšanā. Visnozīmīgākais pasākums, kas jau ir noticis
divas reizes, ir Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums (PLEIF 2015). Līdzīgi
forumi diasporās notiek arī citās valstīs, piemēram, kaimiņvalstī Lietuvā (Lithuanian
Leaders 2016; Lithuanian Economic Forum 2016). Mentoringa mobilizēšanā
nozīmīgākais piemērs ir prakses un darba vietu veidošana diasporas jauniešiem, Valsts
Kanceleja (2015). Līdzīgas aktivitātes ir arī citviet Eiropā, piemēram, Lietuvā un
Rumānijā (Kurk Lietuvai 2014; Aspen Institute Romania n.d.). Jau gadiem ilgi diaspora
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aktīvi atbalsta studentus un pētniekus, piedāvājot stipendijas un apmaiņas braucienu
finansēšanu, galvenokārt ASV.
Visbeidzot, lai arī Latvijā vēl nav iesakņojušās liela mēroga un ieguldījumu
dzimtās pilsētas un novada aktivitātes, tomēr veidojas arī reģionāla līmeņa diasporas
mobilizēšana. Īpaši jāuzsver Cēsu pilsētas aktivitātes, izveidojot diasporas mākslas
muzeju, organizējot konferences un pašvaldības darbinieku vizītes valstīs, kurās pašlaik
mīt bijušie cēsinieki (piemēram, Īrijā un Lielbritānijā). Nozīmīga platforma ir jaunie
mediji: piemēram, Preiļu novads aktīvi izmanto Facebook platformu, publicējot darba
sludinājumus un labās atgriešanās pieredzes stāstus grupā “Es atgriežos Preiļos”.
Secinājumi
Varam secināt, ka Latvijā pastāv samērā plašas diasporas mobilizēšanas iespējas.
Starp tām nozīmīgākās ir naudas sūtījumi, kas parasti gan ir vairāk individuālā un
ģimeņu līmenī, diasporas mobilizēšana plaša mēroga, uz ekonomiku un inovācijām
vērstiem pasākumiem, diasporas mobilizēšana noteiktās grupās – īpaši, jauniešu un
vecāku, kuriem ir mazi bērni, grupās, mobilizēšana mediju telpā, kā arī reģionāla līmeņa
diasporas mobilizēšana.
Diasporas mobilizēšana un iesaiste sabiedrības atjaunošanā nav viegls process.
Tam ir daudz barjeru, tai skaitā, politiskas gribas trūkums pastāvīgi atbalstīt un
nodrošināt finansējumu aktivitātēm, kas vēl tikai veidojas. Arī sabiedrībā ne vienmēr ir
atbalsts un izpratne par to, cik daudz diaspora var sniegt Latvijas attīstībai. Tādēļ ir
jāturpina darbs ar sabiedrību, popularizējot diasporas sniegto atbalstu starptautiskā,
nacionālā un reģionālā līmenī.
Pateicība
Raksts izstrādāts ar Valsts pētījumu programmas pētnieciskā projekta Nr. 5.2.4.
„Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un
saiknes ar diasporu” atbalstu.
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Pieejams: http://www.plef.lt/ (22.02.2016)
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Summary
In this article, geographic literature on global diaspora mobilisation is analyzed. Based
on this concise analysis, further analyzed are which practices are specifically implemented in
Latvia. It can be concluded that there are abundance of diaspora mobilisation initiatives – on
individual, as well as state and political levels. However, in order to develop stable and long
term ties with diaspora, these initiatives should be based on mutual trust between the state and
members of the diaspora. Additionally, it is important to develop more regional-level initiatives
in future. More inclusive diaspora mobilisation for specific groups such as qualified workers,
middle age and ageing people are needed. Moreover, raising awareness among the population
of Latvia of the positive role of diaspora in Latvian societal renewal should be continuously
provided alongside other diaspora initiatives.

ĀRZEMJU STUDENTU MIGRĀCIJAS IETEKME UZ IEDZĪVOTĀJU SKAITA
SAMAZINĀŠANĀS TENDENCĒM LATVIJĀ
Jānis Paiders, Elīna Apsīte-Beriņa
Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte
Anotācija. Latvijas attīstības stratēģija paredz ārvalstu studentu pieplūdumu Latvijā, tas svarīgi arī valsts
un privātajām augstskolām, jo tādā veidā iespējams gūt papildus ienākumus un nodrošināt studiju procesu
situācijā, kad vietējo studentu skaits ir mazs. Latvijas demogrāfiskās tendences liecina, ka studējošo skaits
turpmākajos gados turpinās samazināties. Pašlaik ārvalstu studenti sastāda 8 procentus no studējošo
kopskaita, un īpatsvara palielināšanās kompensētu prognozējamo turpmāko vietējo studējošo skaita
samazinājumu. Ārvalstu studentu profils ir daudzveidīgs. Pašlaik visvairāk studentu ir no Vācijas,
Uzbekistānas, Krievijas un Kazahstānas. Augstskolas nepārtraukti meklē iespējas piesaistīt jaunus
studentus no ārzemēm. Vairums ārvalstu studentu koncentrējas Rīgā. Reģionālajām augstskolām trūkst
aktīva mārketinga šo studentu piesaistē un atbilstoša studiju programmu piedāvājuma, kas būtu guvis
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atzinību no ārvalstu studentiem. Pētījuma rezultāti parāda, ka ārzemju studentu ietekme uz Latvijas
depopulācijas problēmu risināšanu ir neliela.
Atslēgas vārdi: studentu migrācija, ārzemju studenti.

Raksta mērķis ir analizēt galvenās tendences un raksturlielumus starptautisko
studentu migrācijai uz Latviju. Atbilstoši Latvijas Ilgtspējīgās attīstības stratēģijai 2030
(Latvijas Republikas Saeima 2010), ir plānots, ka 2030. gadā ārzemju studenti sasniegs
10% no kopējā studentu īpatsvara Latvijā. Pēdējo gadu tendences, kuru rezultātā ir
ievērojami palielinājies ārzemju studentu skaits, ir padarījušas šo mērķi par tuvākajā
nākotnē sasniedzamu. Tā rezultātā daudzām augstskolām ārzemju studentu piesaiste ir
kļuvusi par nozīmīgu uzdevumu to attīstības stratēģijā, ļaujot daļēji atslogot augstskolas
no problēmām, kuras ir izraisījis nepietiekams nozares finansējums un nelabvēlīga
demogrāfiskā situācija.
Studējošo skaits Latvijā vislielākais ir bijis 2005./2006. gadā, kopš tā laika
pakāpeniski samazinoties par 36% pēdējo 10 gadu laikā (IZM 2015). Demogrāfiskās
tendences liecina, ka studējošo skaits turpmākajos gados turpinās samazināties. Šādos
apstākļos ievērojami palielināsies konkurence starp augstskolām topošo studentu
piesaistē, un šie apstākļi daļēji izskaidro ārzemju studentu lomas pieaugumu, ārvalstu
studentiem daļēji ļaujot kompensēt nelabvēlīgās Latvijas demogrāfiskās situācijas
tendences.
1. attēls parāda kopējās studējošo skaita pārmaiņas Latvijā un prognozēto studējošo
skaita dinamiku līdz 2025./2026. gadam. Līdzšinējais studējošo skaita kritums ir saistīts ar
dzimstības līmeņa samazinājumu Latvijā pēc neatkarības atgūšanas, kā sekas atspoguļojas
studējošo skaita samazinājumā pēc gandrīz 20 gadiem, pēc 1991. gada dzimušie jaunieši
beidz vidusskolu. Prognoze par studējošo skaita tendencēm turpmākajos gados ir izveidota,
pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes pieejamo informāciju par katra gada
dzimstību (CSP 2015), kā arī informāciju par studējošo skaita vecumstruktūru (IZM 2015).
Izmantojot šo prognozi, var secināt, ka līdz pat 2020. gadam, kad pamatstudiju līmeni
noslēdz 1998.–2000. gadā dzimušie jaunieši (viszemākais dzimstības līmenis) ir joprojām
paredzams pakāpenisks (mazākā tempā nekā šobrīd) studējošo skaita samazinājums, līdz,
iespējams, aptuveni 65 000 studējošajiem 2020. gadā. Pēc tam studējošo skaitam atkal būs
tendence pamazām palielināties.
Tieši ārvalstu studenti var daļēji kompensēt prognozējamo turpmāko studējošo skaita
samazinājumu. 2014./2015. gadā ārvalstu studenti Latvijā sasniedza 5 293 studentus jeb 6%
no kopējā studējošo kopskaita un 2015./2016. gadā pat 8% no studējošo kopskaita
(6 465 ārzemju studenti (IZM, 2015), kas ir ievērojams kāpums pēdējos gados
(2007./2008. gadā Latvijas augstskolās tikai 1% studējošo bija ārzemju studenti). Arī,
ņemot vērā ārvalstniekam sarežģītos nosacījumus, kādā var pretendēt uz mācīšanos valsts
finansētajās studiju vietās (eksāmens latviešu valodā), gandrīz visi ārzemju studenti studē
par privātajiem līdzekļiem (vai ES fondu līdzekļiem apmaiņas programmās).
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1. attēls. Studējošo skaits Latvijas augstskolās no 2004./2005.gada līdz
2014./2015.gadam un studējošo skaita prognoze no 2015./2016.gada līdz 2025./2026.
Avots: IZM 2015, CSP, 2015 un autora aprēķini

Latvijas augstskolās studējošo ārzemju studentu izcelsmes valstis parāda
ģeogrāfiski dažādo ārzemju studentu profilu (2. attēls). 2014./2015. gadā vislielākais
ārzemju studentu skaits ir no Vācijas (842). Vācijas ārzemju studentu skaits pēdējos
gados ir ievērojami palielinājies, galvenokārt pateicoties Rīgas Stradiņa universitātes
medicīnas studentu pieplūdumam. Otrs lielākais ārzemju studentu skaits Latvijā ir bijis
no Uzbekistānas (seko studenti no Krievijas un Kazahstānas). Bijušo PSRS republiku
ārzemju studentu piesaistē, savukārt, ir vērojams vairāku augstskolu aktīvi veiktais
mārketings šajās valstīs, kā arī studentu piesaistē palīdz relatīvi zemā studiju maksa, kā
arī iespēja mācīties studiju programmās krievu valodā. Kopumā ārzemju studenti
Latvijā ir galvenokārt no ES valstīm, ar kurām Latvijai ir spēcīgas vēsturiskas un
kultūras saites (Vācija, Zviedrija, Lietuva) un bijušajām PSRS republikām.
Latvijā studējošie ārvalstu studenti veido būtisku daļu no privāto un valsts
augstskolu ieņēmumiem. Piemēram, valsts augstskolās ārzemju studentu piesaiste
atviegloja 2008. gada finanšu krīzes izraisītās sekas, kad valsts augstākās izglītības
finansējums tika samazināts uz pusi. Pateicoties ārzemju studentiem, kuri bieži ir
maksas studenti un studē studiju programmās angļu valodā, kurās mācību maksa ir
ievērojami augstāka nekā citās studiju programmās, augstskola varēja turpināt darbību.
Paralēli studiju maksai, no kā finansiāli ieguvēji ir augstskolas, ārzemju studenti arī
sniedz būtisku finansiālu ieguvumu valstij un sabiedrībai, jo ikdienā tērē naudu
dzīvošanai, izklaidei, transportam u.tml.
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2. attēls. Ārvalstu studentu skaits pēc izcelsmes valsts 2014./2015. gadā. Avots: IZM, 2015
un autora aprēķini

3. attēls. Ārzemju studentu īpatsvars 2014./2015. gadā pēc augstskolas veida. Avots: IZM,
2015 un autora aprēķini

Spēja piesaistīt ārzemju studentus atšķiras, vērtējot Rīgas un augstskolas Latvijas
reģionos. Ārzemju studenti sastāda 7,2% no kopējā studējošo skaita Rīgā, kamēr pārējā
Latvijā šis rādītājs 2014./2015. gadā ir vien 1,1% (3.attēls). Lielo atšķirību nosaka dažādi
iemesli, bet galvenokārt tas izskaidrojam ar to, ka Rīgas augstskolas ir caurmērā
ievērojami lielākas un turīgākas, ar iespējām veikt aktīvāku un apjomīgāku mārketinga
kampaņu ārvalstu studentu piesaistē. 2014. gada pētījums par Latvijā studējošo
saliedētības veicināšanu un ārzemju studentu diskriminācijas mazināšanu kā otru galveno
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iemeslu, kas ietekmē ārzemju studenta izvēlēto augstskolu un tās studiju programmu, min
saņemtās atsauces no citiem studējošajiem. Tas ļauj Rīgas augstskolām, kurām ir stabils
ārzemju studentu skaits, sniegt citiem potenciālajiem interesentiem informāciju par
studiju iespējām un apstākļiem izvēlētajā augstskolā.
Kopumā ārzemju studentu ietekme uz Latvijas depopulācijas problēmu risināšanu
ir neliela. Šo studentu piesaiste ir tiešs finansiāls ieguvums augstskolām, kā arī pilsētām,
kurās dzīvo šie studenti, jo šo studentu ikdienas tēriņu rezultātā radītas darba vietas.
Tomēr ārpus Rīgas, kur iedzīvotāju skaita samazinājums ir ievērojami straujāks,
augstskolu spēja piesaistīt ārzemju studentus joprojām ir neliela. Aktuāls ir arī jautājums
par to, vai ārzemju studentu piesaiste spēs palīdzēt atrisināt nodarbinātības problēmas
tajās nozarēs, kurās tuvākajos gados ir plānots ievērojams darba spēka deficīts
(Ekonomikas ministrija 2015), taču šis jautājums pieprasa papildus pētījumus šajā jomā.
Atsauces
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„Latvija2030”. http://www.pkc.gov.lv/images/LV2030/Latvija_2030.pdf (14.12.15)

Summary
The official Latvian Sustainable Development Strategy to 2030 contains a policy goal of
increasing the level of international students in Latvia to 10 per cent of the overall student
population by 2030. Achieving this goal will depend on the actions and efforts of individual
educational institutions, both state- and privately-funded. Research indicates that international
students are attracted to Latvia from diverse locations. Besides specific target countries like
Egypt, India and China, there are considerable constant and stable flows from former Soviet
countries and other EU countries. Growing the number of international students is very
important for both private and state universities, due challenging local demographic trends and
associated decreases in local students. Foreign students are also an important source of revenue
for institutions of higher education. Whilst the increase in international students generates
financial benefits in the short term, the proportion of graduates remaining in Latvia and entering
the local labour market is modest. This presents a challenge for policymakers as they seek to
maintain and grow the workforce in Latvia.
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SVĀRSTMIGRĀCIJA RĪGAS AGLOMERĀCIJAS IEKŠĒJĀ ZONĀ.
BABĪTES NOVADA PIEMĒRS
Toms Skadiņš
LU ĢZZF, e-pasts: tomsskadins@inbox.lv
Anotācija. Svārtsmigrācija kļūst par arvien izteiktāku parādību urbanizācijas un suburbanizācijas dēļ. Šis
process ir izplatīts visā pasaulē. Latvijas gadījumā svārstmigrācija ir process, kas ir īpaši raksturīgs Rīgas
aglomerācijai (lai gan svārstmigrācija pastāv arī citās valsts daļās, taču tur tā nav tik izteikta), it īpaši
novadiem un pagastiem, kas atrodas aglomerācijas iekšējā zonā. Lai arī svārstmigrācija šajās teritorijās ir
raksturīgāka, tomēr arī tajās pastāv atšķirības (arī novada līmenī), kuras iepriekš ir maz pētītas. Šajā rakstā
tām tiek pievērsta padziļinātāka uzmanība.
Atslēgas vārdi: svārstmigrācija, aglomerācija, Babīte, Piņķi, salīdzināšana.

Svārstmigrācija pieder pie ģeogrāfiskās mobilitātes, kas šobrīd ir viens no
nozīmīgākajiem pētījumu virzieniem ģeogrāfijā. Iedzīvotāju pārvietošanās mūsdienās
kļūst arvien svarīgāka. Svārstmigrāciju veicina tādi faktori, kā piemēram, suburbanizācija
un ekonomiskie rādītāji. Austrumeiropā un Centrāleiropā (līdz ar to arī Latvijā) palielinās
piepilsētu iedzīvotāju skaits (Brown, Schafft 2002; Leetmaa et al. 2009; Tammaru and
Kontuly 2011). Iedzīvotāju skaita pieauguma rezultātā palielinās arī svārstmigrantu skaits
(Ahas et al. 2010; Novák, Sýkora 2007; Tammaru 2005). Gan Latvijā, gan citās
postsociālisma valstīs ir veikti vairāki pētījumi par svārstmigrāciju (Ahas et al. 2010;
Krišjāne, Bērziņš 2009; Krišjāne et. al 2012), tomēr vairāk pētījumu ir par mobilitāti, kur
svārstmigrācija ir tikai viens no pētījumu objektiem. Mazāka uzmanība tiek pievērsta arī
aglomerācijai un tās sastāvdaļām (zonām). Būtu svarīgi analizēt arī svārstmigrācijas
īpatnību atšķirības, piemēram, viena novada līmenī.
Pētījuma mērķis ir izpētīt un novērtēt svārstmigrācijas procesu Rīgas aglomerācijas
iekšējā zonā, izmantojot Babītes novada piemēru. Lai arī Babītes novads atrodas iekšējā
zonā, tomēr tā nav homogēna teritorija. Novada austrumu daļa (kur atrodas Babītes un
Piņķu ciemi) atrodas tuvāk Rīgai (un Jūrmalai) un tur ir labāks transporta tīkls un
nodrošinājums. Bet arī starp šīm apdzīvotajām vietām ir atšķirības (gan iedzīvotāju skaita,
gan teritorijas funkciju ziņā). Babītes novads robežojas ar Rīgas un Jūrmalas pilsētam.
Līdz ar to ir svarīgi novērtēt novada (šajā gadījumā Babītes un Piņķu ciemu) saikni ar
abām pilsētām (it īpaši, cik liela nozīme ir Jūrmalai).
Materiāli un metodes
Darba izstrādei tiek izmantoti šādi dati: zinātniskie raksti un pētījumi par
svārstmigrāciju (arī mobilitāti) un aglomerāciju, anketēšanas rezultāti (un LU ĢZZF
CĢ katedras materiāli, dati par Babītes un Piņķu ciemiem, kopskaitā 155 anketas par
katru apdzīvoto vietu). Darba metodes ietver literatūras analīzi, primāro un sekundāro
datu iegūšanu un analīzi, kā arī rezultātu apkopošanu un skaidrošanu. Datu analīzei tika
izmantota datorprogramma Microsoft Excel.
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Rezultāti
No visiem respondentiem Babītes ciemā, kuri strādā vai mācās, par
svārstmigrantiem var uzskatīt 77% jeb 120 aptaujātos. Rīgā strādā vai mācās
110 respondenti (71%), uz citām pašvaldībām dodas 10 (6%), lielākā daļa (8) dodas uz
Jūrmalu, 2 – uz Ķekavas novadu. Vietējā pašvaldībā strādā/mācās 23% jeb
35 respondenti. Savukārt Piņķu gadījumā par svārstmigrantiem var uzskatīt 65% jeb
101 aptaujāto, uz citām pašvaldībām dodas 8 (5%), 6 dodas uz Jūrmalu, 2 uz Olaini.
Rīgā strādā vai mācās 93 respondenti (60%). Vietējā pašvaldībā strādā/mācās 35% jeb
54 respondenti. Ja saistībā ar citās pašvaldībās strādājošo (mācošos) skaita atšķirības
tikpat kā nav, tad abos pārējos rādītājos atšķirības pastāv. Babītē ir par 11% (19) lielāks
svārstmigrantu skaits nekā Piņķos, savukārt Piņķos to respondentu skaits, kuri
mācās/strādā vietējā pašvaldība ir par 12% (19) vairāk nekā Babītē.
Babītes iedzīvotājiem, salīdzinot ar daudzu citu Pierīgas teritoriju iedzīvotājiem, ir
visai plašas transporta izvēles iespējas. Visai līdzīgi ir sadalījušies trīs transporta veidi –
autobusu ceļam uz darbu vai mācību vietu izvēlas 38% (45 respondenti), personīgās
automašīnas 33% (40 respondenti) un vilcienu izmanto 28% (33 respondenti).
Mikroautobusu izmanto vien 2% (2 respondenti). Kopumā sabiedriskā transporta
īpatsvars ir uz pusi lielāks (80 pret 40). Piņķos tik plašas izvēles iespējas nav (lai gan
autobusu maršrutu skaits ir lielāks). Respondenti par savu pārvietošanās veidu norādīja
vai nu autobusu, vai arī automašīnu. Ar autobusu pārvietojas 58% (59 respondenti),
savukārt personīgās automašīnas izmanto 42% (42). Lai arī degvielas cenām ir tendence
samazināties, sabiedriskais trasnports ir izdevīgāks, pat ja jāveic neliels attālums. Arī
labais sabiedriskā transporta nodrošinājums (Pasažieru vilciens 2016; Rīgas satiksme
2016) ietekmē transporta izvēli. Savukārt mazo mikroautobusu izmantošanas rādītāji ir
mazi, jo tie reti kursē un maršruts ir neizdevīgs.
1. tabula. Svārstmigrantu darba vietas un to apmeklējuma sadalījums Babītes un
Piņķu ciemos
Uz visu
Ik
3-4 reizes
1-2 reizes
Kopējais
Darba vieta
darba
darbdienu
nedēļā
nedēļā
skaits
nedēļu
un biežāk
Rīga
9
83
14
4
110
Cita
0
9
1
0
10
pašvaldība
Rīga
Cita
pašvaldība

8
0

72
7

10
1

3
0

93
8

Ja salīdzina svārstmigrantu ceļā pavadīto laiku tiem, kuri izmanto personīgās
automašīnas un tiem, kuri izmanto kādu sabiedrisko transportu, tad Babītes gadījumā ir
redzams, ka atšķirība nav liela – tie, kuri izmanto automašīnas, ceļā pavada
32,5 minūtes, bet tie, kuri izmanto sabiedrisko transportu, 33,4 minūtes. Piņķu gadījumā
tās ir attiecīgi 32,8 un 33,7 minūtes. Gan Piņķu, gan Babītes gadījumā atšķirības nav
statistiski būtiskas.
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Lai arī šobrīd par svārstmigrantiem uzskata tos, kuri uz citu pašvaldību brauc
strādāt/mācīties vienu līdz divas reizes nedeļā, tomēr šādu cilvēku īpatsvars ir mazs.
Vairākums ir klasiskie svārstmigranti, lielākā daļa uz savu darbu vai mācību vietu dodas
ik darbdienu un biežāk (1. tabula). Lai arī darba specifika mainās, tomēr joprojām
izteikta ir piecu dienu darba nedēļa.
Secinājumi
• Lai arī Babītes novads robežojas ar Rīgu un Jūrmalu, tomēr svārstmigrācijas
kontekstā daudz ciešāka saikne ir ar Rīgu. Iedzīvotāji uz Jūrmalu biežāk brauc
iepirkšanās vai dažādu izklaides pasākumu dēļ.
• Svārstmigrācija gan no Babītes, gan Piņķiem uz Rīgu ir izteikta (attiecīgi 110 no
120 un 93 no 120 tur strādā/mācās).
• Joprojām lielākā daļa svārstmigrantu pieder pie klasiskajiem svārstmigrantiem
(strādā/mācās citā pašvaldībā vismaz 3-4 dienas nedēļā).
• Ņemot to, ka nav statistiski būtiskas atšķirības starp tiem, kuri izmanto
personīgas automašīnas un tiem, kuri izmanto kādu sabiedrisko transportu, galvenais
iemesls, kāpēc sabiedrisko transportu izmanto uz pusi vairāk respondentu, ir izmaksas.
• Lielo Rīgas īpastvaru var skaidrot ar to, ka galvaspilsētā ir plašākas darba un
izglītības iespējas, kā arī virzienā uz Rīgu ir labāks transporta nodrošinājums.
• Salīdzinot svārstmigrantu īpašības Piņķos un Babīte lielākās atšķrības ir
svārstmigrantu skaita ziņā, kas varētu būt skaidrojams ar to, ka Piņķos ir plašākas darba
iespējas. Saistībā ar pārējiem rādītājiem atšķirības nav būtiskas.
Atsauces
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Summary
This article focuses on characteristics of commuters that live in two villages in Babīte
County – Babīte and Piņķi. A total of 310 people (comprised of working people and students)
were part of a survey to analyse general characteristics of commuters and identify possible
differences between the two groups. Even though Babīte County borders both the cities of Rīga
and Jūrmala, the amount of commuters to Jūrmala is insignificant. The majority of commuters
work or study in Rīga, and are classified as classical commuters. More people use public
transportation than automobiles as their primary means of transportation due to lower expenses.
The city of Rīga attracts commuters with better professional and educational opportunities. The
major difference between the inhabitants of the two villages is the fact that there are 11% fewer
commuters in Piņķi than in Babīte. This could be explained by better job prospects in Piņķi.

LATVIJAS EMIGRĀCIJAS ĢEOGRĀFIJA
Baiba Švāne, Jānis Kleperis, Elīna Apsīte-Beriņa
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: baiba.svane@lu.lv
Anotācija. Laikā kopš 2004. gada no Latvijas emigrējuši 13.6% iedzīvotāju (CSP, 2015). Mobilitāti
veicinošā politika un Eiropas Ekonomiskās zonas darba tirgus atvēršana viesstrādniekiem, devusi iespēju
daļai Latvijas iedzīvotāju par patstāvīgu mītnes zemi izvēlēties kādu no tās dalībvalstīm. Pētījumā par
Latvijas iedzīvotāju izceļošanas ģeogrāfiskajām tendencēm tika skatītas migrācijas plūsmas no Latvijas
uz Lielbritāniju, Īriju, Vāciju, Zviedriju un Norvēģiju. Rakstā izmantoti pētījuma dati, kas 2012. un
2014. gadā tika iegūti, izmantojot tiešsaistes aptaujas pakalpojumu sociālajā komunikācijas portālā
www.draugiem.lv. Aptaujā no Latvijas aizbraukušajiem tika lūgts norādīt dzīvesvietu Latvijā pirms
došanās uz kādu no minētajām ārvalstīm. Kādā no mērķa valstīm esošo respondentu ģeogrāfiskais
izvietojums pirms aizbraukšanas cieši saistīts ar ekonomiskajām attīstības tendencēm valstī. Rīgā un
Pierīgā ekonomiskās izaugsmes gados aktīva bija mājokļu iegādes kreditēšana, kas tālākajos krīzes gados
saskārās ar iedzīvotāju grūtībām veikt ikmēneša maksājumus (Apsīte 2013). 2012. gada aptaujas rezultāti
parāda, ka vislielākajam respondentu skaitam 22 un 21% pirms izbraukšanas uz ārvalsti dzīvesvieta bijusi
Rīga vai Vidzeme. Savukārt 2014. gada dati atklāj, ka visvairāk respondentu 24 un 20% bijuši attiecīgi
no Kurzemes un Vidzemes, vismazākais skaits respondentu abos pētījuma veikšanas posmos bijis no
Latgales – ap 6% respondentu.
Atslēgas vārdi: migrācija, Eiropas ekonomiskā zona, reģioni, Latvija.

Ievads
Kopš Eiropas savienības paplašināšanās 2004. gadā, kad Latvija kļuva par tās
dalībvalsti, līdz 2014. gadam no Latvijas ir emigrējuši 13,6% no pašreizējā iedzīvotāju
skaita (CSP 2015). Eiropas Savienības iekšējā ekonomiskā telpa ir atvērta migrācijai
starp dalībvalstīm. Lielbritānija, Īrija, Vācija, Norvēģija un Zviedrija ir galvenie
darbaspēka migrācijas galamērķi no Latvijas, jo šajās valstīs ir vislielākā Latvijas
iedzīvotāju koncentrācija. Pētot migrācijas ģeogrāfiskos aspektus, svarīgi noskaidrot
aizbraucēju ģeogrāfisko sadalījumu, jo, piemēram, Pierīgas reģiona iedzīvotāji, kur
pēdējā desmitgadē palielinājies gan iedzīvotāju skaits un blīvums, gan arī strādājošo
darba samaksa ekonomiskās lejupslīdes laikā, kopā ar Rīgas iedzīvotājiem bija
paaugstināta riska grupā, nespējot veikt ikmēneša maksājumus, kas savukārt veicināja
viņu došanos uz ārvalstīm (Bērziņš 2011; Apsīte 2013). 2012. gadā iegūtie pētījuma dati
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atklāj krīzes migrantu izceļošanas īpatnības. Līdz ar ekonomiskās situācijas
pasliktināšanos Latvijā, daudzi aizbraukušie iedzīvotāji lēmumu par emigrāciju pamato
ar nepieciešamību nopelnīt, lai veiktu ikmēneša maksājumus, “lai palīdzētu vīram atdot
kredītus”, “samaksātu par dzīvokļa kredītu” (Apsīte 2013). No aptaujātajiem
respondentiem 38% pirms aizbraukšanas mituši tieši Rīgā un Pierīgā. Savukārt pēdējais
aptaujas vilnis atklāj aizbraukšanas motivācijas maiņu un pārmaiņas aizbraucēju
ģeogrāfiskajā sadalījumā pēc dzīvesvietas pirms aizbraukšanas.
Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kur pirms aizbraukšanas Latvijā patstāvīgi dzīvoja
aptaujātie respondenti un kā aizbraukšanas ģeogrāfija laika gaitā mainījusies līdz ar
situācijas maiņu valstī
Materiāls un metodes
Pētījumā izmantota 2012. un 2014. gadā veiktā LU ĢZZF Cilvēka ģeogrāfijas
katedras aptauja iedzīvotāju grupās, kas iesaistītas starpvalstu migrācijā no Latvijas uz
Lielbritāniju, Norvēģiju, Īriju, Vāciju vai Zviedriju, izmantojot komunikāciju portālu
www.draugiem. lv ārvalstīs dzīvojošos lietotājus. Aptaujas dati lietoti, lai noskaidrotu
to dzīvesvietu pirms došanās uz ārvalstīm un dzīvesvietu ārvalstīs. Respondentu skaits
2012. gada aptaujā – 2567, bet derīgi 2501, 2014. gadā – 2702. Aptaujas veidošana ar
interneta palīdzību arvien plašāk tiek izmatota pētniecībā un ļauj sasniegt ievērojamu
skaitu grūti sasniedzamas mērķauditorijas, izvairoties no ģeogrāfiskajiem šķēršļiem
(Brickman-Bhutta 2009; Reips and Buffardi 2012; Oiarzabal and Reips 2012; Kissau
2012; McCollum and Apsite-Berina 2015).
Emigrācijas ģeogrāfija Latvijas reģionos
Pētot migrācijas ģeogrāfiskos aspektus, nozīmīgs ir aizbraucēju ģeogrāfiskais
sadalījums. Pirmais aptaujas vilnis atklāj, ka lielākais aizbraukušo īpatsvars ir no Rīgas
un Pierīgas reģiona. Lielākais aizbraukušo īpatsvars saistāms ar suburbanizāciju, kuras
rezultātā valsts centrālajā daļā ir palielinājies iedzīvotāju skaits un blīvums (Bērziņš
2011). Kopumā samazinājies no Rīgas pilsētas aizbraukušo īpatsvars, no 22%
2012. gadā aptaujāto līdz 18% 2014. gadā, bet no Pierīgas aizbraukušo skaits nedaudz
audzis no 17% uz 18%. Savukārt pieaugusi no Kurzemes aizbraukušo daļa no 20% līdz
24% un no Zemgales no 13% līdz 14%. To varētu saistīt ar ekonomiskās aktivitātes un
algu paaugstināšanos Rīgā pēc ekonomiskās krīzes. Un ar aizbraukšanas motivācijas
maiņu, kas no bezdarba un nepieciešamības nopelnīt mainījusies uz darba perspektīvu
trūkumu Latvijā un zemo atalgojumu, strādājot izvēlētajā profesijā. Tādā veidā
samazinot ikmēneša maksājumu un kredītu atmaksas nozīmīgumu, kas pašlaik
līdzvērtīga ģimenes apstākļiem, kas licis pieņemt lēmumu par labu emigrācijai tiem,
kuri izceļoja līdz 2014. gadam. Aptaujāto respondentu ģeogrāfija 2012. un 2014. gada
aptaujās ir līdzīga novadu griezumā, lielākais aizbraukušo respondentu skaits vērojams
starp republikas pilsētām un lielākajos Latvijas novados Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē
(1., 2. attēls). Tomēr 2014. gadā, salīdzinot ar 2012. gadu, aizbraukušo respondentu
skaits turpinājis palielināties novados ar jau iepriekš visai augstu aizbraukušo skaitu.
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Reģionālajā griezumā Zemgalē un Latgalē, kur ir vismazāk aizbraukušo starp
2012. gada respondentiem, ir lielākais izbraukušo jauniešu vecumā līdz 25 gadiem
īpatsvars, savukārt, Rīgā jauniešu īpatsvars starp respondentiem ir viszemākais. Tas
saistāms ar aizbraucēju motivāciju doties uz ārvalstīm, jo nespēja veikt ikmēneša
maksājumus, tostarp kredītus (Apsīte 2013), kas vairāk varētu skart iedzīvotājus vecumā
virs 25 gadiem. Tāpat jau 2014. gadā jauniešu īpatsvars starp respondentiem ir
ievērojami sarucis, tikai Latgalē (41%), tas pārsniedz 30% robežu.

1. attēls. No Latvijas aizbraukušo respondentu ģeogrāfiskais dalījums reģionos
Latvijā 2012. gadā (n=2501)
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2. attēls. No Latvijas aizbraukušo respondentu ģeogrāfiskais dalījums reģionos
Latvijā 2014. gadā (n=2702)

Secinājumi
Pētījums par emigrācijas ģeogrāfiskajiem aspektiem Latvijas un reģionu griezumā
ir būtisks, lai skaidrotu tā norisi un ļautu spriest par riskiem, kas saistās ar iedzīvotāju
aizbraukšanu un reģionu attīstību.
Ar divu aptauju palīdzību, kas norisinājās 2012. un 2014. gadā, atklājās ne tikai
respondentu ģeogrāfiskais izvietojums pirms aizbraukšanas, bet arī pārmaiņas, kas noris
valstī un reģionos ekonomiskās krīzes un pēckrīzes periodā.
Pirmais aptaujas vilnis ļauj spriest par tiem, kuri no Latvijas aizbrauca
ekonomiskās krīzes laikā. Viņu galvenais iemesls bija nepieciešamība iegūt augstākus
ienākumus, lai segtu ikmēneša maksājumus un vēlme iegūt sociālu un ekonomisku
stabilitāti un izvairīties no nedrošības un neskaidrības, ko radīja darba tirgus un sociālie
apstākļi Latvijā. Emigrācijas ģeogrāfijā tas parādās kā aizbraukšana no valsts centrālās
daļas – Rīgas un Pierīgas un Vidzemes. Savukārt 2014. gada pētījums ļauj spriest par
motīviem, kas licis no Latvijas aizbraukt pēckrīzes periodā. Lielākais aizbraukušo
īpatsvars ir no Vidzemes un Kurzemes, bet galvenie aizbraukšanas motīvi saistāmi ar
nestabilitāti Latvijas darba tirgū, jo darba perspektīvu trūkums un augstāks atalgojums
izvēlētajā profesijā atklājas kā galvenie aizbraukšanas iemesli.
Pateicība
Raksts izstrādāts ar Valsts pētījumu programmas pētnieciskā projekta Nr. 5.2.4.
„Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un
saiknes ar diasporu” atbalstu.
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Summary
Since the year 2004, more than 10% of the population of Latvia has emigrated (CSP,
2015). Mobility-promoting policies of the European Economic Area (EEA) and labour markets
open to migrant workers made it possible for a large part of the Latvian population to choose
another EEA member state as a place of residence. A study of geographic trends in Latvian
population emigration investigated migration flows from Latvia to the United Kingdom, Ireland,
Germany, Sweden and Norway. Data used were collected through an online survey service in
2012 and 2014. The geographic distribution of respondents’ place of residence in Latvia before
migration is closely linked to economic development in the country. The results of the 2012
survey show that the greatest number of respondents resided in Rīga or Vidzeme before
migrating to another country (21 and 22%, respectively) and the main reasons for leaving were
the need for higher income and the desire to escape economic instability. By contrast, the 2014
data revealed that the majority of respondents, 24% and 20%, were from Kurzeme and Vidzeme,
and that motivation has changed to low prospects in the local labour market and the wish to earn
more within a chosen profession.
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RELATĪVĀ BIEŽUMA VĒRTĒŠANAS METODES IZMANTOŠANA
LATVIJAS PRIMĀRO EKSPORTA NOZARU
ATTĪSTĪBAS TENDENČU PĒTĪŠANĀ
Antons Berjoza, Juris Paiders
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte,
e-pasts: antons.berjoza@inbox.lv, jpaiders@inbox.lv
Anotācija. Rakstā tiek aplūkotas Latvijas eksporta tendences ekonomikas pamatnozarēs –
lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā un tiek raksturoti šo nozaru svarīgākie pētījumi un
pieejamā statistiskā informācija.
Autors veica eksporta ģeogrāfijas statistisku analīzi, izmantojot relatīvā biežuma vērtēšanas metodi un
nosakot stabilākos Latvijas eksporta tirgus. Kā datu avots tika izmantota Latvijas Centrālās statistiskas
pārvaldes detalizētā ārējās tirdzniecības statistika. Piegādes biežuma statistiskā būtiskuma noteikšanā tika
izmantota Fišera transformācija.
Kā liecina pētījuma rezultāti, tad stabilākie Latvijas eksporta tirgi, bez Baltijas jūras reģiona valstīm, ir
Nīderlande, Norvēģija un Lielbritānija. Darba gaitā tika identificēti statistiski būtiskie tirgi nozīmīgākajās
eksporta preču grupās. Izmantotā metode ļauj nošķirt gadījuma rakstura tirgus no stabiliem eksporta tirgiem.
Atslēgas vārdi: eksports, datu analīze, piegādes biežums.

Ievads
Ņemot vērā Latvijas ģeogrāfisko novietojumu starp Eiropas „Rietumiem” un
„Austrumiem”, nav pārsteidzoši, ka ārējās tirdzniecības nozīme Latvijas ekonomikā un
tautsaimniecībā ir daudzu zinātnisku pētījumu uzdevumu sarakstā. Daudzu Latvijas
pētnieku – Karnupa (2004), Krišjānes (2005), Fadejevas, Meļihova (2009), u.c. –
uzmanība ir pievērsta ārējās tirdzniecības jautājumiem, īpaši vērtējot Latvijas integrāciju
Eiropas un globālajos tirgos. Daudzi pētījumi (Wu, Gao 2001; Haibo 2004; Peter 2008;
Berentsen 2012; u.c.) apstiprina slēdzienus, ka ārējā tirdzniecība ir noteicošais faktors
ekonomikas attīstībā un izaugsmē. Veicot zinātniskās literatūras izpēti, jāsecina, ka ir
svarīgi novērtēt gan ģeogrāfisko faktoru ietekmi, gan arī ārējās tirdzniecības tirgu
telpiskās pārmaiņas. Viens no veidiem, kā var veikt izpēti, ir lietot analītiskas un
statistiskas metodes ekonomiskās informācijas analīzē ģeogrāfiskā griezumā.
Materiāli un metodes
Darbā tika izmantoti Centrālās statistiskas pārvaldes apkopotie dati par Latvijas
eksportu harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmas 4 zīmju kodā periodā
no 2000. līdz 2013. gadam. Latvijas eksporta dati par katru mēnesi tika sarindoti
atbilstoši valstīm visa perioda griezumā. Šādi izveidota izejas datu matrica tika
pārveidota binārā formā. Ja attiecīgajā mēnesī eksporta piegādes atbilstošā preču grupā
uz konkrēto valsti notika, tad konkrētajā 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
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(2003). Ģenerālās kopas biežums tika salīdzināts ar katras valsts biežumu, izmantojot
Fišera transformāciju (Fisher un Yates 1963):
2π
(1) ϕ =
arcsin( p )
180
ϕ - 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 Tempīriskais 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 Tempīriskais bija lielāks par 2, bet nozares vidējais eksporta piegāžu biežums bija lielāks
par vidējo eksporta piegāžu biežumu attiecīgajā valstī, šajā grupā ir ietverami arī rezultāti,
pie 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
Pētījuma dati tika apkopoti un analizēti, salīdzinot eksporta kopējos apjomus.
Katrai pozīcijai un grupai tika veidota eksporta apjoma dinamika. Var izšķirt vairākus
atšķirīgus posmus, kas noteica noteiktas tendences Latvijas ekonomiskajā attīstībā.

1. attēls. Latvijas graudu un to produktu eksporta tirgi pēc to stabilitātes (izstrādājis
autors)
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Kā liecina iegūtie rezultāti (1. attēls), tad Latvijas graudu un to produktu
eksportam stabili tirgi ir Baltijas jūras reģiona valstīs, tuvākajās un lielākajās NVS
valstīs, kā arī Latvijai tuvākajās Austrumeiropas valstīs, bet, vērtējot eksporta pārmaiņu
laika rindas un eksporta apjomu (2. attēls), lielākie eksporta tirgi ir Irāna, Irāka, Alžīrija,
Ēģipte, Lībija un citi, kas netiek identificēti kā stabilie tirgi ar relatīvā biežuma
vērtēšanas metodi (1. attēls). Līdz ar to ir jāsecina, ka relatīvā biežuma vērtēšanas
metodi var izmantot, pētot eksporta tirgus, kuros notiek kaut vai nelielas, bet regulāras
piegādes. Savukārt, vērtējot pēc apjoma, tika uzrādīti gadījuma tirgi, uz kuriem eksporta
lielums un biežums ir atkarīgs tikai no tirgus konjuktūras.

2. attēls. Latvijas graudu un to produktu eksporta dinamika 2000.–2013.g. (izstrādājis
autors, izmantojot CSP datus)

Visās analizējamās produktu grupās tika novērotās līdzīgas tendences, iezīmējot
gan stabilos un pastāvīgākos, gan gadījuma eksporta tirgus. Jāteic, ka daudzās preču
grupās tik krasas atšķirības, kādas bija novērojamas, vērtējot graudu un to produktu
eksporta ģeogrāfiju, nav raksturīgas. Piemēram, svaiga piena eksporta ģeogrāfija ir ļoti
ierobežota, jo produkcijas transportēšanas (eksportēšanas) attālums ir ļoti atkarīgs no
produkta derīguma termiņa, kas svaigam pienam ir tikai dažas diennaktis. Savukārt zivju
konserviem derīguma termiņš ir no dažiem mēnešiem līdz pat vairākiem gadiem, kas
ļauj tos pārvadāt lielākos attālumos, kā arī uzglabāt, gaidot labāku tirgus situāciju preču
realizācijai.
Latvijas eksporta ģeogrāfijā notika ievērojams pārmaiņas pēc Latvijas iestāšanās
ES, kad notika Latvijas eksporta pieaugums gandrīz uz visām ES dalībvalstīm un
eksporta samazināšanās uz valstīm ārpus ES robežām. Zīmīgas pārmaiņas Latvijas
eksporta ģeogrāfijā notika 2008., 2009. gada krīzes iespaidā, kad palielinājās stabilo
eksporta tirgu nozīme. Savukārt vairākām preču grupām būtiski auga eksporta biežums
uz valstīm ārpus ES, īpaši uz NVS valstīm.
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Secinājumi
Pētījuma gaitā tika pārbaudīta iespēja ekonomiskās ģeogrāfijas pētījumos
izmantot relatīvā biežuma vērtēšanas metodi, salīdzinot iegūtos rezultātus ar citām
analīzes metodēm.
Relatīvā biežuma vērtēšanas metode ir izmantojama stabilo tirgu identificēšanai.
Latvijas ekonomikas pamatnozarēs Latvijas stabilie eksporta tirgi ir Latvijas
kaimiņvalstis – Lietuva un Igaunija, citas Baltijas jūras reģiona valstis, kā arī
Baltkrievija, Krievija, Nīderlande un Lielbritānija.
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Summary
This article provides an overview of changes and trends in the export of commodities
produced by Latvia’s primary economic sectors: agriculture, fishing and forestry. A wide range
of available statistics and published scientific works are considered.
Statistical analysis of exports utilizes the frequency method and investigates the most
stable and constant Latvian export markets. General data were acquired from the Latvian Central
Statistics Bureau for the period of 2000 to 2013. The main analytical method was the Fisher φ
function.
Analysis shows that the most stable Latvian export markets are as follows: the nations of
the Baltic Sea Region; Latvia’s closest neighbours; and additionally, the Netherlands, Norway
and the United Kingdom. Other important markets in and outside Europe were also identified.
The applied method allowed for casual markets to be found, where export destination was
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determined by factors other than pure economic gain. End data also confirmed that frequency
analysis is viable for utilisation in economic geography research – its application should be
deepened and further developed.

PIERĪGAS DZELZCEĻA TĪKLA TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS IETEKME UZ
IEDZĪVOTĀJU MOBILITĀTI 20. GADSIMTA TRĪSDESMITAJOS GADOS
Viktorija Borisova, Juris Paiders
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: vikaborisova@inbox.lv, jpaiders@inbox.lv
Anotācija. Rakstā tiek aplūkota Rīgas apkārtnēs pasažieru pārvadājumu sistēmas attīstība. 20. gadsimta
20. un 30. gadi dzelzceļa pasažieru pārvadājumu vēsturē iezīmējas ar ievērojamu pārvadāto pasažieru
skaitu tālsatiksmē un tuvsatiksmē, jo tieši šis ir laiks, kad sākas regulāra dzelzceļa satiksme no/uz Jūrmalu
un vienlaikus parādās iespēja pārvietoties starp pieturām Rīgas teritorijas ietvaros.
Darbā izmantoti publiski pieejamie pasažieru vilciena kustības saraksti par 1920.–1940. gadu, kas
vizualizēti, izmantojot ArcGIS datorprogrammatūru.
Darba rezultāti liecina, ka 30. gadu beigās dzelzceļa pārvadājumu loma Rīgas pilsētas iekšējos pasažieru
pārvadājumos bija visai niecīga un praktiski iespējami šie pārvadājumi bija tikai Rīgas – Jūrmalas
virzienā. Svarīgi arī atzīmēt, ka Rīgas apkārtne bija mazapdzīvota un pasažieru pārvadājumu vajadzību
pilnībā apmierināja uz to laiku labi attīstītais sabiedriskā transporta tīkls.
Atslēgas vārdi: piepilsētas dzelzceļš, pasažieru pārvadājumi, mobilitāte.

Ievads
21. gadsimta pētījumi par Latvijas dzelzceļa attīstību galvenokārt ir vērsti uz
Latvijas kopējā dzelzceļa tīkla attīstību saistībā ar Krievijas impērijas dzelzceļa sistēmas
izveidi. Pirmais dzelzceļš Latvijas teritorijā tika atklāts jau 1860. gada 8. novembrī
(Sanktpēterburgas–Varšavas dzelzceļa posms Rītupe–Daugavpils), bet tas nebija
sākums vietējā dzelzceļa tīkla izveidei, jo bija maģistrāles posms un faktiski
neietekmēja vietējās saimnieciskās dzīves attīstību. Par vietējā dzelzceļa tīkla izveides
sākumu tiek uzskatīts 1861. gada 21. septembrī atklātais Rīgas–Daugavpils dzelzceļa
maršruts, kas bija ērtākais un ātrākais ceļš uz Rīgas ostu. Turpmākajos gados notika
strauja dzelzceļa attīstība – tika izveidotas vairākas līnijas, kas deva impulsu pilsētu un
ostu attīstībai (Atbergs u.c. 2009).
Latvijas pētnieku darbos mazākā mērā ir aplūkotas pārmaiņas dzelzceļa pasažieru
pārvadājumos laika posmā līdz Otrajam pasaules karam. Līdz Pirmajam pasaules karam
dzelzceļus Latvijas teritorijā izmantoja galvenokārt tranzīta satiksmei un tie bija virzīti
uz ostām. Savukārt 20. gadsimta 20. un 30. gadus dzelzceļa vēsturē raksturo ievērojams
tā ietekmes palielinājums pasažieru pārvadājumos, kas nodrošina iedzīvotāju mobilitāti,
savienojot tuvākas un tālākas apdzīvotās vietas ar valsts galvaspilsētu. Darba mērķis
bija identificēt laika posmu, kad Pierīgas reģionā līdzās tālsatiksmes pasažieru
pārvadājumiem sāka attīstīties piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumi, kļūstot par
nozīmīgu papildinājumu Rīgas pilsētas un tās apkārtnes sabiedriskā transporta sistēmā.
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Materiāli un metodes
Kā dati darbā izmantoti publiskotie un pieejamie dzelzceļa kustības saraksti,
informācija par pārmaiņām dzelzceļa kustībā, tarifu politiku u.c., kā arī publiskotie un
pieejamie Rīgas sabiedriskā transporta kustības saraksti laika posmā no 1920. līdz
1940. gadam.
Lai telpiski attēlotu iegūtos datus, tika izmantota programmatūra ArcGIS 10.1,
kartes pamatnei tika izmantota LU ĢZZF karšu serverī pieejamā Latvijas Republikas
satelītkarte mērogā 1:50 000.
Darba rezultāti un diskusija
Laika periodā no 1920. līdz 1940. gadam pasažieru pārvadājumu galvenā slodze
Rīgas teritorijā bija nevis dzelzceļam, bet ormaņiem, taksometriem, autobusu, tramvaju,
kā arī pilsētas tvaikoņu satiksmei (Krūmiņš 1928).
30. gadu sākumā Rīgā pasažieru pārvadājumi tika nodrošināti 15 autobusu
maršrutos. Atkarībā no diennakts laika autobusi kursēja ar 20-30 minūšu intervālu.
Pasažieru pārvadājumus nodrošināja arī 12 tramvaja līnijas. Rīgas ielu tramvaja sliežu
tīkls sastāvēja no iekšpilsētas vadošā riņķa (2,9 km) līnijas (pa Daugavmalu, pa
Valdemāra ielu, Basteja un Aspazijas bulv.) un 12 ārpilsētas līnijām, kuru kopgarums
bija ~75 km. Visu tramvaja līniju vagoni kursēja pa šo iekšējo loku un pēc tam nogriezās
atsevišķos maršrutos (Krūmiņš 1928; Pilsētas satiksmes plāns 1935).
Lai arī Rīgā bija labi attīstīts autobusu un tramvaju maršrutu tīkls, tomēr svarīga
nozīme pasažieru pārvadājumos bija arī pilsētas tvaikoņiem. 1928. gadā darbojās
3 tvaikoņu līnijas – Āgenskalna līnija, Pilsētas – Iļģuciema līnija (pa lielo Daugavu) un
Pilsētas – Iļģuciema līnija (pa mazo Daugavu – Zundu). Āgenskalna līnijas tvaikoņi no
pilsētas uz Āgenskalnu un atpakaļ kursēja no plkst. 24 līdz 6 katru pusstundu, no 6 līdz
8 katru ceturtdaļstundu, no 8 līdz 20 katras 10 minūtes un no 20 līdz 24 – katru
ceturtdaļstundu. Pilsētas – Iļģuciema līnijā tvaikonis kursēja ik pa stundai pa lielo
Daugavu, savukārt pa mazo Daugavu – Zundu – ik pēc 25–35 minūtēm atkarībā no
diennakts laika. Tvaikoņu satiksme nodrošināja pasažieru pārvadājumus arī no Rīgas uz
Ķekavu un Baltezeru, kā arī uz Bolderāju, Jelgavu, un vasaras sezonā – arī uz Vecāķiem
un Jūrmalu (Krūmiņš 1928).
Kā liecina iegūtie rezultāti (1. attēls), tad 30. gadu beigās dzelzceļa pārvadājumu
loma Rīgas pilsētas iekšējos pasažieru pārvadājumos bija visai niecīga, un praktiski
iespējami šie pārvadājumi bija tikai Rīgas–Jūrmalas virzienā. Tomēr tālāk par
Zasulauku Rīgas apkārtne šajā virzienā tolaik bija mazapdzīvota. Līdz ar to 20.gs.
30. gadu beigās dzelzceļa plašāku izmantošanu Rīgas iekšējā satiksmē kavēja dzelzceļa
kustības regularitātes trūkums. Tolaik dominēja koncepcija, ka “dzelzceļiem atzīstamas
pirmtiesības tālsatiksmē, bet autotransportam – tuvsatiksmē” (Jakobsons 1939). Līdz ar
to līdz pat Otrā pasaules kara sākumam pasažieru pārvadājumi dzelzceļa tālsatiksmē
uzrādīja ievērojamu palielinājumu, bet dzelzceļa tuvsatiksmē izaugsme nebija tik laba
(Dzelzceļu darbība 1939). Tajā pašā laikā Rīga tolaik bija relatīvi neliela. Tai bija
izveidojies savs transporta tīkls ar regulāru autobusu un tvaikoņu satiksmi, kas
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pietiekami labi darbojās Rīgas centrā, bet nosacīti vājāk –virzienos uz pilsētas attālākām
teritorijām un priekšpilsētu.
Laika posmā no 1920. līdz 1940. gadam dzelzceļa attīstība un modernizācija skāra
ne tikai jaunu līniju būvniecību – galvenie sasniegumi bija vilciena ātruma
palielināšana, elektrisko pārmiju un signālu centralizācija, jaunu staciju un pieturas
punktu atklāšana. Pārstāja lietot apvienotos preču – pasažieru vagonus, bet, lai sagādātu
pasažieriem labākas ērtības, 1928./29. gadā tika pasūtīti fabrikai „Fēnikss” un Liepājas
“Kara ostas” darbnīcām 62 jauni, moderni četrasu platsliežu pasažieru vagoni (Atbergs
u.c. 2009; Ruņģis 1929). Visi jaunie pasažieru vagoni tika aprīkoti ar ērtiem sēdekļiem,
ar elektrisku apgaismošanu un automātiskām bremzēm. Pasažieru braucienā pavadītā
laika samazināšanai tika saīsināts pasažieru vilcienu stāvēšanas laiks stacijās, likvidēta
tālsatiksmes pasažieru vilcienu apturēšana pieturas punktos un mazākās stacijās,
paātrināts pasažieru vilcienu tehniskais ātrums (Grundmanis 1939).
Lai iedzīvotājiem dotu iespēju plašākā apmērā izmantot dzelzceļu satiksmi,
1928. gadā ierīkoja 11 pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas punktus, no kuriem Rīgas –
Jelgavas līnijā darbojās 6 punkti. Tā kā šo pieturas punktu uzturēšana neprasīja lielus
izdevumus, jo tajos netika nodarbināti kasieri biļešu pārdošanai, bet to veica veica
konduktori, tad jāteic, ka šis jaunievedums dzelzceļam finansiālā ziņā attaisnojās un
samazināja citu transporta veidu konkurētspēju pasažieru pārvadāšanā (Ruņģis 1929).
20. gadsimta 30. gadu sākumā liela vērība tika pievērsta satiksmes uzlabošanai ar
Rīgas priekšpilsētu rajoniem, apdzīvotajiem centriem un vasarnīcu vietām. Līdz šim
satiksme bija nodrošināta vienīgi uz Rīgas jūrmalu, kamēr uz pārējiem vasarnīcu
rajoniem, Ogri un Siguldu, satiksmes neērtības bija ļoti jūtamas. Uz 1929. gadu
pasažieru skaits un viņu nobraukums atsevišķos mēnešos stabilizējās. Pasažieru skaits
galvenā mērā veidojās no uz priekšpilsētu rajoniem un vasarnīcu vietām braucošajiem
pasažieriem. Vasaras mēnešos tuvsatiksmes pasažieru skaits svārstījās no 54–61% no
šo mēnešu kopējā pasažieru skaita. Vidējais viena pasažiera nobraukums vidēji gadā
tolaik bija 50 km. Rīgas stacijās dzelzceļa pasažieru apgrozība veidoja 56% no visa ar
dzelzceļu pārvadāto pasažieru kopskaita (Atbergs, u.c. 2009, Ruņģis 1929).
30. gadu beigās kopējais ekspluatējamais valsts sliežu ceļu garums sastādīja
3223 km ar 497 pieturas punktiem un stacijām. Vidēji gada laikā dzelzceļi pārvadāja ap
16,6 miljoniem pasažieru. Rīga, Jūrmala un tuvākā apkārtne veidoja 53% no visa
dzelzceļa pasažieru skaita, kaut arī līniju garums bija tikai 10% no visa dzelzceļa tīkla
kopgaruma (Grundmanis 1939; Ruņģis 1929).
1937. gadā ik dienu pasažieru vilcienu reisu skaits Rīgā bija 150. Lai atslogotu
dzelzceļa staciju “Rīga”, tika izvietotas vairākas pieturvietas Rīgā un tās tuvākajā
apkārtnē, kur noteiktu maršrutu vilcieni apstājās noslogotākajā laikā – darbadienu
sākuma un beigu stundās.
Populārākais pārvietošanās maršruts, it īpaši vasaras mēnešos, šajā laikā bija
Jūrmalas–Tukuma virziens. Tāpat tuvsatiksmes pārvadājumiem svarīgs bija arī
Daugavpils un Jelgavas virziens. Jāpiemin, ka Jelgavas virziens 30. gadu beigās zaudēja
savu popularitāti, kas bija saistīts ar pieaugošo privāto transportlīdzekļu skaitu.
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1. attēls. Pasažieru vilcienu skaits Pierīgas pieturvietās. 1937. gads (Autora veidots:
pēc „Pasažieru vilcienu saraksta projekts”, Valdības vēstnesis (55), 1937)

Secinājumi
Dzelzceļa tīkla attīstība Latvijā 19.gs. norisinās, attīstot tālsatiksmi, jo sākotnēji
dzelzceļa tīkls veidojās atbilstoši kravu pārvadājumiem un to vajadzībām, un tikai
sekundāri tā kalpoja vietējai un starpguberņu pasažieru pārvadājumu tālsatiksmei.
20. gadsimta 30. gados, dzelzceļam attīstoties, tā funkcijas tika mainītas – vairāk tika
domāts par pasažieru pārvadājumiem, to kvalitāti un ērtībām. Pieaugošā interese no
pasažieru puses veicināja atsevišķu staciju pārmērīgu noslogojumu, kā rezultātā tālsatiksmē
un vietējā satiksmē tika izveidotas izkāpšanas (iekāpšanas) vietas priekšpilsētās, lai nebūtu
jāmēro ceļš no centrālās stacijas.
Par dzelzceļu kā regulāru priekšpilsētas satiksmi var runāt no 20.gs. 20. vai
30. gadiem, kad sākas regulāra dzelzceļa satiksme no/uz Jūrmalu un vienlaikus parādās
iespēja pārvietoties starp pieturām Rīgas teritorijas ietvaros.
Ja neskaita regulāros rīta un vakara pasažieru vilcienus uz Bolderāju, dzelzceļa
satiksmei līdz pat Otrā pasaules kara sākumam nebija būtiskas ietekmes uz iedzīvotāju
mobilitāti Rīgas pilsētas ietvaros.
Atsauces
Altbergs, T., Augustāne, K., Pētersone, I. (2009). Dzelzceļi Latvijā. Rīga, Jumava.
Dzelzceļu darbība turpina uzlaboties (1939). Dzelzceļnieks (17), 16.
Grundmanis, M. (1939). Pasažieru vilcienu saraksts, Dzelzceļnieks (14-15), 20.
Jakobsons M. (1939). Dzelzceļu un autotransporta sacensības un sadarbības problēma.
Dzelzceļnieks (3) 50-54.
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Summary
The development of the railroad in Latvia is directly related to the Russian Empire and
its policies in the second half of the 19th century. The first railway line in Latvian territory was
already operational in 1860; however, for a prolonged period of time, the railway was only for
official use, and the transportation of passengers was not the main function. By the 1920’s and
30’s, a significant number of passengers were carried on long- and short-distance lines as a
result of regular rail traffic to/from Jurmala and opportunities to move between stations within
the territory of Rīga.
Research is based on publicly available passenger train timetables from 1920 until 1940,
visually displayed using computer software ArcGIS.
The results show that by the end of the thirties the role of the railroad in public
transportation in the city of Rīga was severely limited, and that these transport services were
only possible in the direction of the Rīga – Jurmala line. It is also important to note that the Rīga
area was sparsely populated, and that transportation needs were fully serviced with the welldeveloped public transportation network at that time.

ĢEOGRĀFISKIE OBJEKTI UN TO NOSAUKUMI DINABURGAS APRIŅĶA
ĢENERĀLMĒRĪŠANAS PLĀNĀ (M 1:84 000) UN MŪSDIENĀS
Zane Cekula
LĢIA un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Reģionālistikas zinātniskais institūts,
e-pasts: zane.cekula@lgia.gov.lv
Anotācija. Rakstā aplūkoti vietvārdi desmit Daugavpils novada pagastos un Dinaburgas apriņķa
ģenerālmērīšanas plānā, kas tapis apmēram pirms 230 gadiem, kad Latgale Polijas–Lietuvas pirmās
dalīšanas rezultātā tika iekļauta Krievijas sastāvā. Raksta mērķis ir parādīt, kādi ģeogrāfiskie objekti ir
atrodami Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā, kā tie un to nosaukumi mainījušies laika gaitā.
Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā esošie Daugavpils apkārtnes vietvārdi lokalizēti, salīdzināti
ar LĢIA Topogrāfiskajās kartēs mūsdienās lietotajiem nosaukumiem, apkopoti tabulā un ievadīti LĢIA
Latvijas Vietvārdu datubāzē kā viens no vietvārdu avotiem, ja ģeogrāfiskais objekts mūsdienās vēl pastāv.
Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plāns ir noderīgs, lai noteiktu, kura vietvārda forma ir senāka, kā
arī pētītu pārmaiņas ainavā.
Atslēgas vārdi: Dinaburga, ģeogrāfiskie objekti, nosaukumi, vietvārdi.

Ievads
Pēc pirmās Polijas–Lietuvas valsts jeb Žečpospolitas (Rzecz Pospolita) dalīšanas
1772. gadā Latgali pievienoja Krievijai [Jēkabsons 2012]. Saskaņā ar ķeizarienes
Katrīnas II 1765. gada 19. septembra manifestu 1775.–1784. gadā notika Latgales zemju
ģenerālmērīšana, kuras noslēgumā tika sagatavots Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas
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plāns. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā
esošie ģeogrāfiskie objekti un to nosaukumi mainījušies laika gaitā.
Materiāls un metodes
Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā esošie Daugavpils apkārtnes
(Ambeļu, Biķernieku, Dubnas, Kalupes, Līksnas, Maļinovas, Naujenes, Nīcgales,
Višķu, Vaboles pag.) vietvārdi lokalizēti, salīdzināti ar LĢIA Topogrāfiskajās kartēs
mūsdienās lietotajiem nosaukumiem un ievadīti LĢIA Latvijas Vietvārdu datubāzē kā
viens no vietvārdu avotiem, ja ģeogrāfiskais objekts mūsdienās vēl pastāv. Ezeru
nosaukumi apkopoti tabulā, jo ir mainījušies vismazāk.
Rezultāti
Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā ir šādi ģeogrāfisko objektu veidi:
• pilsētas, piem., городъ Дюнабургъ, tagad Daugavpils,
• miesti, piem., местечко Крейцборгъ,
• seļco, piem., сел: Езефово, tagad ciems Juzefova,
• dzerevņas, piem., д: Дудали, tagad ciems Dūdeļi,
• slobodas, piem., Кабылова Слобода, tagad nepastāv,
• zascenki, piem., Застенокъ Стропской, tagad ciems Stropica Naujenes pag.,
• pasts, piem., почта Кирубская, tagad pasta nodaļa “Ķirupe” Līksnas pag. vairs
nepastāv,
• krogi – plānā ticis rakstīts tikai ģeogrāfiskā objekta veids (карчма), nevis kroga
nosaukums,
• ezeri, piem., озе: Стропъ, tagad Lielais Stropu ezers,
• upes, piem., ре: Прудупа un strauti, piem., ру: Стропъ, tagad Strope Naujenes
pag.,
• gravas, piem., овр: Вейжовка, tagad Naujenes pag. vairs nav gravas ar
nosaukumu Veižovka,
• ceļu izejas, piem., в город Дризу - ceļa izeja uz pilsētu Drisu (1. attēls.).
Darba gaitā svarīgi pārbaudīt katra ģeogrāfiskā objekta atrašanās vietu kartē un
saprast, vai tas ir tas pats objekts, kas mūsdienu kartēs. Dažkārt pats ģeogrāfiskais
objekts ir zudis, piemēram, uz ziemeļiem no Nīcgales ir atradies ezers (gan bez
nosaukuma), kura mūsdienās vairs nav. Vaboles pagasta lielākais ezers Boltazars
(48,5 ha) Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā nemaz nav iezīmēts. Dažkārt
viena ģeogrāfiskā objekta nosaukums ir zudis, bet saglabājies cita ģeogrāfiskā objekta
nosaukumā. Piemēram, Līksnas pagastā upe Šauriksta (ре: Щаурикста) vairs
nepastāv. Daugavpilī (2. attēls), apmēram tajā vietā, kur mūsdienās atrodas upīte
Meļnička, ir bijusi maza, īsa upīte ar nosaukumu Strupica (ре: Струпица), kuras
nosaukuma pamatā visdrīzāk ir latg. strups ‘īss’.
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1. attēls. Naujenes pagasta un Daugavpils teritorija Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā

2. attēls. Daugavpils (городъ Дюнабургъ) teritorija Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā

Mazo upīšu tecējuma līnijas un nosaukumi nereti stipri atšķiras no Latvijas
Vietvārdu datubāzē esošajiem. Zuduši ir daudzu mazo upīšu nosaukumi, piemēram,
Riželiška (ре: Рижелишка), Vabuļ (ре: Вабуль), Poginka (ре: Погинка), Prūdupe (ре:
Прудупа) u.c. Daudz labāk ir saglabājušies ezeru nosaukumi (1. tabula).
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1. tabula. Ezeru nosaukumi pirms 230 gadiem un mūsdienās
Vietvārds 2016. g., latviski
2016. g., latgaliski
1784. g., krieviski
Gluhoje
Gluhoje
озе: Глухое
Galvānu ezers
Galvānu azars
озе: Глухое
Raudinkas / Putānu ezers
Raudinkas / Putānu
озе: Путочь
azars
Šekšineits
Šekšineits
озе: Шешкино
Gubiščes ezers
Gubiščes azars
озе. Губища
Lielais Stropu ezers
Lielais Stropu ezers
озе: Стропъ
Mazais Stropu ezers
Mazais Stropu ezers
озе: М. Стропокъ
Stropaka ezers
Stropaks
озе: Мал. Стропъ
Plocins
Pluocins
озе: Плень
Šuņazars
Šuņazars
озе: Шуня
Veirūgnes ezers
Veirūgnis azars
озе: Долгое
Kosinis / Koša ezers
Kuosins / Kuoša azars
озе: Кожь
Ļūbasts
Ļūbasts
озе: Лубастъ
Lielais Kolupa ezers
Lelais Kolupa azars
озе: Калупское
Mazais Kolupa ezers
Mozais Kolupa azars
Krīvānu ezers
Krīvānu azars
озе: Кривань
Seiļu ezers
Seiļu azars
озе: Сейло
Dublinīku ezers
Dublinīku azars
озе: Донашунь
Vabales ezers
Vabalis azars
озе. Ваболь
Ārdavas ezers / Vordives ezers Vuordivis azars
озе: Ордова
Dotka
Dotka
озе: Дотка
Kiureņu ezers
Kyuriņš
озе: Кивринь
Lubanecs
Lubanecs
озе. Лубань
Luknas ezers
Luknas azars
озе: Лукна
Rogūciets
Rogūciets
озе: Рогань
Višku ezers
Vyšku azars
озе: Вышки

Novietojums
Ambeļu pag.
Ambeļu pag.
Ambeļu pag.
Ambeļu pag.
Daugavpils
Daugavpils
Daugavpils
Daugavpils
Daugavpils
Daugavpils
Dubnas pag.
Līksnas pag.
Līksnas pag.
Kalupes pag.
Kalupes pag.
Kalupes pag.
Vaboles pag.
Vaboles pag.
Višķu pag.
Višķu pag.
Višķu pag.
Višķu pag.
Višķu pag.
Višķu pag.
Višķu pag.

Tabulā ezeru nosaukumi, kuri nav mainījušies, rakstīti ar tumšākiem burtiem,
piemēram, Dotka (озе: Дотка). Tikai vienam ezeram nosaukums ir mainījies:
Dublinīku ezers agrāk ir saukts озе: Донашунь. Pārējie ezeru nosaukumi nedaudz
atšķiras. Mūsdienās ir Lielais un Mazais Kolupa ezers, bet agrāk bijis tikai viens ezers
(озе: Калупское). Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā minētajos vietvārdos
vērojamas izloksnes īpatnības. Kā piemērus var minēt vairākus ezeru nosaukumus
Daugavpils novadā: Krīvānu ezers (озе: Кривань), Seiļu ezers (озе: Сейло,) Vyšku
ezers (озе: Вышки) u.c.
Secinājumi
Daudzi Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā esošie ģeogrāfiskie objekti un
to nosaukumi laika gaitā ir mainījušies. Visvairāk ir mainījušies Daugavpils un tās
teritorijā esošie vietvārdi, kā arī mazo upīšu nosaukumi. Dinaburgas apriņķa
ģenerālmērīšanas plāns ir nozīmīgs avots, lai noskaidrotu, kurš ir ģeogrāfiskā objekta
senākais nosaukuma variants.
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Atsauces
Jēkabsons, Ē. (2012). Žečpospoļitas (Polijas-Lietuvas valsts) varas posms Latvijas
teritorijā 1561.–1795. gadā: stāvoklis latviešu historiogrāfijā. Latvijas Vēstures Institūta
Žurnāls, 4(85), 32–56.
LĢIA Vietvārdu datubāze: http://vietvardi.lgia.gov.lv (20.02.2016)
Планы генерального межевания 1780-х гг., M 1:84 000 (2 версты в дюйме).
(Дюнабурский уезд). Digitalizētas http://www.litera-ru.ru

Summary
This article discusses the place names of the cadastral plan of Dinaburg County prepared
approx. 230 years ago (when Latgale was incorporated into the territory of Russia), in order to
show place name changes over time and complete the Place Name Database of Latvia. The place
names have been georeferenced, summarized in a table and entered into the Place Name
Database if the geographical feature still exists. The vast majority of geographical features still
exist today. However, in some cases, the geographical feature has disappeared. For example, a
lake north of the village Nīcgale was drawn on the map, but such a lake no longer exists. Names
of small rivers also often disappear, or differ from the present names in the Place Name
Database. Lake names have survived better, e.g., Dotka (озе: Дотка). However, lake names
have also been changed, e.g., Dublinīku ezers, previously named озе: Донашунь.

INTEGRĒTA ANALĪZES UN PROGNOZĒŠANAS RĪKA
IZMANTOŠANA LATVIJAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ
Ilgvars Francis
e-pasts: ilgvars.francis@gmail.com
Anotācija. Latvijā regulāri tiek veikta dažādu ekonomisko un sociālo aktivitāšu teritoriālā novietojuma un
savstarpējās mijiedarbības izpēte, bet tā nav pietiekami savstarpēji integrēta un izvērsta dinamiskā kontekstā.
Šo nepilnību var novērst, izveidojot partnerattiecības starp Latvijas augstākās izglītības iestādēm, vietējās
un reģionālās attīstības plānošanas uzņēmumiem un Valsts Reģionālās attīstības aģentūru, kas pārrauga
reģionālās datu sistēmas “Reģionālās attīstības indikatoru modulis” (RAIM) darbību.
Sadarbība paredz kā papildinājumu RAIM izveidot interaktīvu rīku, kurā ir koncentrēta analītiska
informācija un prognozes vai iespējamās attīstības scenāriji sociāli ekonomisko procesu telpiskajam
izvietojumam. Rīks nodrošinās zinātniski pamatotu redzējumu par nākotnes teritoriālās attīstības
procesiem, kā arī sniegs iespēju lietotājiem izmantot piedāvātos attīstības plānošanas modeļus un ļaus
pašiem modelēt viņus interesējošos perspektīvās attīstības virzienus.
Priekšlikuma īstenošana ietver divus galvenos virzienus – 1) tehniskos risinājumus, kas paredz IT jomas
speciālistu iesaisti, kā arī 2) pētnieciskos risinājumus, kas ietvers zinātnisko metodoloģiju un konkrētus
pētījumus vai attīstības prognozes reģionālās un vietējās attīstības plānošanas jomā. Sākotnēji
identificētās analīzes un prognozēšanas jomas ietver iedzīvotāju skaita prognozes, ikdienas braucienu
modelēšanu, strādājošo teritoriālā izvietojuma prognozes, kā arī publisko pakalpojumu un citu sociālo vai
ekonomisko aktivitāšu perspektīvā novietojuma modelēšanu. Pētījumu virzienu savstarpējā integrēšana
nodrošinās konceptuāli jauna, uz sistēmisku pieeju un zinātnisku metodoloģiju balstīta rīka izveidi
reģionālās un vietējās attīstības plānošanā.
Atslēgas vārdi: analītisks, prognozēšana, rīks, reģionāls, attīstība.

144

VIETAS UN TERITORIJAS: DAUDZDIMENSIJU ĢEOGRĀFISKĀ TELPA

Konteksts
Latvijā regulāri tiek veikta iedzīvotāju, darbaspēka, dažādu ekonomisko un
sociālo aktivitāšu teritoriālo novietojumu un savstarpējās mijiedarbības izpēte, bet tā
netiek savstarpēji saistīta un izvērsta dinamiskā skatījumā. Izpētes rezultāti ir dažādu
iestāžu rīcībā, tiem ir savstarpēji nesaistīti autori, atšķirīga izstrādes metodika, izvēlētais
teritoriālais dalījums, līdz ar to tiek apgrūtināta rezultātu savstarpējā salīdzināšana un
papildināšana. Piemēram, attīstības redzējums kādai konkrētai pilsētai vai novadam tiek
tikai attālināti izvērtēts saistībā ar iedzīvotāju un strādājošo skaita pārmaiņām,
iedzīvotāju ikdienas braucienu intensitāti, publisko pakalpojumu klāstu telpiskā
skatījumā un citiem pārmaiņu procesiem. Visbiežāk reģionālās vai vietējās teritoriālās
attīstības pētījumiem ir statisks raksturs un tajos sniegtais nākotnes attīstības redzējums
balstās uz intuitīviem apsvērumiem.
Šie ierobežojumi liek apsvērt iespēju izveidot tādu integrētu sociāli ekonomisko
procesu telpiskās attīsības analīzes un prognozēšanas rīku, kura pamatā ir zinātnisku
pētījumu rezultāti un kas ir pieejams plašam speciālistu lokam. Šādi analītiski rīki
pasaulē tiek izmantoti jau kopš 20. gadsimta vidus, tomēr Latvijā līdz šim tādi nav
izstrādāti, iespējams tādēļ, ka to veiksmīgai īstenošanai ir nepieciešama dažāda profila
speciālistu iesaiste un sadarbība starp dažādām reģionālās vai vietējās attīstības
plānošanā iesaistītām pusēm.
Viens no pazīstamākajiem un veiksmīgākajiem līdzšinējiem mēģinājumiem
izveidot integrētu reģionālās un vietējās attīstības plānošanas instrumentu ir Valsts
reģionālās attīstības aģentūras īstenotā iniciatīva “Reģionālās attīstības indikatoru
modulis” (RAIM), kas ir paredzēts kā atbalsts reģionālās attīstības monitoringam un
lēmumu pieņemšanai. RAIM ietver izsmeļošu kvantitatīvo informāciju par Latvijas
reģioniem, pilsētām un novadiem, tomēr datu apstrādi katram sistēmas lietotājam ir
jāveic pašam, jo instruments pašlaik neparedz sociāli ekonomisko un citu attīstības
procesu perspektīvo modelēšanu (www.raim.gov.lv/).
Situāciju var uzlabot, izveidojot partnerattiecības starp Latvijas augstākās
izglītības iestādēm un privātajiem uzņēmējiem, kuri veic pētījumus vietējās un
reģionālās attīstības jomā, un Valsts Reģionālās attīstības aģentūru, kura pārrauga
RAIM darbību.
Sadarbības pirmais posms paredz izveidot interaktīvu RAIM papildinājumu, kurā ir
koncentrēta analītiska informācija un prognozes vai iespējamās attīstības scenāriji
attiecībā uz sociāli ekonomisko procesu telpisko izvietojumu Latvijā pēc iespējas zemākā
teritoriālā dalījuma līmenī. Publiski pieejama telpiskās attīstības analīzes un
prognozēšanas rīka izveidošana ļaus sasniegt vairākus mērķus reģionālās un vietējās
attīstības plānošanas procesā: 1) tiks uzlabota RAIM kvalitāte un veicināta kvalificētas
zinātniskās ekspertīzes pieejamība reģionālās un vietējās attīstības plānošanas
speciālistiem, universitāšu mācībspēkiem un studentiem un citiem interesentam un 2) tiks
nodrošināts ekonomisko procesu telpisko izpausmju procesu monitorings, kā arī
atvieglota praktisko lēmumu pieņemšana teritoriālās attīstības plānošanā.
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Izmantojot analītiskā instrumenta infrastruktūru un piedāvātos risinājumus,
lietotāji varēs iegūt zinātniski pamatotu redzējumu par nākotnes teritoriālās attīstības
procesiem, lietot piedāvātos attīstības plānošanas modeļus vai paši modelēt viņus
interesējošos perspektīvās attīstības virzienus.
Priekšlikuma īstenošanu nepieciešams veikt divos galvenajos virzienos:
1) tehniskie risinājumi, kuri atspoguļo instrumenta dizainu, apakšmoduļu izstrādi,
kartogrāfiskos un grafiskos risinājumus, datu importēšanas iespēju, algoritmu
izstrādāšanu analīzes veikšanai u.tml, kas paredz IT jomas speciālistu (programmētāju un
kartogrāfu) iesaisti, un 2) saturiskie risinājumi, kuri ietvers zinātnisko metodoloģiju un
konkrētus analītiskos pētījumus un attīstības prognozes teritoriālās attīstības jomā, kas
paredz attīstības plānošanas speciālistu, galvenokārt ekonomiskās, transporta un sociālās
plānošanas speciālistu, iesaisti. Abu virzienu savstarpējā integrēšana nodrošinās
konceptuāli jauna, ar sistēmisku pieeju un zinātnisku metodoloģiju pamatotu analītiskā
instrumenta izveidi reģionālās un vietējās attīstības plānošanas jomā, kura attīstīšanā
perspektīvā varētu iesaistīt arī citus sadarbības partnerus, tā nodrošinot iniciatīvas
rezultātu ilgtspēju un arvien plašāka analītiskās informācijas apjoma integrēšanu.
Galvenie pētniecības virzieni
Lai izveidotais analīzes un prognozēšanas rīks sasniegtu izvirzīto mērķi, ir svarīgi
izvēlēties pamata aktivitātes vai jomas, kas ir kritiski svarīgas sekundāro aktivitāšu
analīzē un modelēšanā. Sākotnējā priekšlikumā iespējamie pētniecības virzieni ir
identificēti, ņemot vērā jau esošās iestrādes, tai skaitā RAIM esošo informāciju un citu
valstu reģionālās un vietējās attīstības plānošanas un perspektīvās modelēšanas praksi.
Papildinot jau pieejamo informāciju ar jauniem pētījumiem, var izveidot analīzes un
prognozēšanas rīka struktūras sākotnējo ietvaru. 1. attēlā ir parādīti šī ietvara
komponenti un analīzes un prognozēšanas rīka izstrādes loģiskās plūsmas shēma un
modelēšanas laikā sasniedzamie rezultāti.
Savstarpēji integrējot uzskaitītās analīzes un prognozēšanas aktivitātes vai
pētījumu jomas, kļūs iespējams saniegt galveno instrumenta izveides nepieciešamības
mērķi – nodrošināt perspektīvo sociālo un ekonomisko aktivitāšu novietojuma
modelēšanu teritoriālā griezumā. Tā paredz secīgu pētniecisko aktivitāšu īstenošanu, kā
arī atriezeniskās saiknes izveidošanu, lai testētu un kalibrētu izstrādātos modeļus.
- Iedzīvotāju skaita izmaiņu prognozes
Šai informācijai ir jābūt pamata aktivitātei, jo reģionālos un vietējos pārmaiņu
procesus lielā mērā nosaka atšķirīgais iedzīvotāju skaits dažādos novietojumos, tādēļ ir
svarīgi ne tikai apzināt pašreizējo situāciju, bet arī prognozēt iedzīvotāju skaita pārmaiņas,
jo jebkuru attīstības plānu vērtība ievērojami samazinās, ja pietiekami netiek izvērtēti
demogrāfiskās struktūras pārmaiņu scenāriji. Demogrāfiskie rādītāji lielā mērā ietekmē
arī jebkuru citu sociāli ekonomisko procesu norisi noteiktā teritorijā.
Līdz šim Latvijā nav veikti pētījumi, kur vienuviet būtu apkopota informācija par
prognozējamo iedzīvotāju skaitu visos Latvijas novados un pilsētās, izmantojot vienotu
metodoloģiju. Sistēmā RAIM ir pieejama informācija par visu Latvijas pilsētu un
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novadu iedzīvotāju skaitu retrospektīvā, kā arī vecuma struktūru, kas dod iespēju
izmantot šo un citu publiski pieejamo informāciju, lai izstrādātu pietiekami kvalitatīvas
demogrāfiskās prognozes katram novadam vai pilsētai, paredzot vairākus pārmaiņu
scenārijus, atkarībā no pieņēmumiem, kas tiek izmantoti prognožu izstrādē un būs
svarīgs priekšnoteiktums citu attīstības indikatoru perspektīvajai modelēšanai.

1. attēls. Analīzes loģiskās secības shēma

- Iedzīvotāju mobilitāte (ikdienas svārstmigrācija), sasniedzmība, satiksmes
plūsmu analīze
Perspektīvās attīstības plānošanā svarīgi ir arī apzināt iedzīvotāju ikdienas
braucienu plūsmu apjomu (braucieni no dzīves vietas uz darba vietu, citi ikdienas
braucieni) un prognozēt situāciju nākotnē. Ņemot vērā ievērojamo pilsētu un novadu
skaitu, šī darba uzdevuma izpildei nepieciešams apsvērt arī telpiskās mijiedarbības
modeļu izmantošanu, kas apraksta iedzīvotāju ikdienas braucienus matemātiskā formā
un ļauj aplēst perspektīvo svārstmigrācijas apjomu.
Īstenojot šos pasākumus, būs iespējams ne tikai iegūt papildus informāciju
iedzīvotāju perspektīvā novietojuma prognožu izstrādei, bet arī iegūt zinātniski
pamatotu informāciju par Latvijas pilsētu pašreizējiem un perspektīvajiem ietekmes jeb
tieces areāliem, kam ir ļoti svarīga loma arī administratīvi teritoriālā iedalījuma
perspektīvajā plānošanā.
- Publiskie pakalpojumi
Viens no svarīgiem virzieniem ekonomisko un sociālo procesu telpisko izpausmju
un mijiedarbības analīzē ir publiskie pakalpojumi, kuru perspektīvā izvietojuma un
intensitātes modelēšana ir ne tikai ekonomiskās ģeogrāfijas vai plānošanas pētījumu
objekts, bet arī valsts reģionālās attīstības politikas sastāvdaļa. Latvijas Nacionālajā
attīstības publisko pakalpojumu klāsta attīstība ir minētā kā svarīgs turpmākās rīcības
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virziens (www.pkc.gov.lv/). Apkopojot informāciju par publisko pakalpojumu
intensitātes atšķirībām dažādos novietojumos un veidojot šo intensitāti raksturojošas
dinamikas rindas, būs iespējams kontekstā ar citiem pārmaiņu procesiem modelēt šo
pakalpojumu perspektīvo attīstību.
- Nodarbinātība
Iedzīvotāju nodarbinātības pārmaiņu rādītāji ir cieši saistīti ar iedzīvotāju skaita
pārmaiņu rādītājiem. Piemēram, izdzīvotāju skaits konkrētā novietojumā ir vien no
galvenajiem faktoriem, kas nosaka pakalpojumu jomā strādājošu cilvēku skaitu,
savukārt darbavietu skaits tiešā veidā nosaka iedzīvotāju skaitu (attīstības multiplikatora
efekts). Tādēļ sakarības starp iedzīvotāju un strādājošo izvietojumu ir ļoti svarīgs
reģionālās analīzes priekšmets, jo darbavietas nodrošina nodokļu ieņēmumus un rada
apstākļus investīcijām un izaugsmei. Vienlaicīgi gan ir jāapzinās ierobežojumi, kas
attiecas uz nodarbināto uzskaiti (reģistrācija nenozīmē reālo atrašanās vietu), taču šī
iemesla dēļ nevajadzētu atteikties no šī reģionālajai un vietējai attīstībai tik svarīgā
analīzes komponenta principā.
Īstenojot pētījumus iepriekš minētajos virzienos, radīsies iespēja izveidot analīzes
un prognozēšanas rīka sākotnējo versiju, ko laika gaitā būs iespējams attīstīt, turpinot
akumulēt zināšanas, attīstot jau izstrādātos un pievienojot jaunus pētījumus vai modeļus,
nostiprinot izveidotās partnerattiecības un iesaistot jaunus partnerus. Lai sadarbības
ietvars būtu ilgtspējīgs, interaktīvo instrumentu nepieciešams veidot kā ilgtermiņa
produktu.
Atsauces
Latvijas
nacionālais
attīstības
plāns
2014.-2020. gadam:
http://www.pkc.gov.lv/images/NAP2020%20dokumenti/20121220_NAP2020_apstiprinats_Sa
eima.pdf; [417], 63.lpp.
Reģionālās attīstības indikatoru modulis: http://www.raim.gov.lv/

Summary
In Latvia, a number of studies have been recently conducted on the spatial location of
various social and economic phenomena and their mutual interaction; however, these studies
are rarely put in a broader analytical or modelling framework, lacking integration and a dynamic
perspective.
This insufficiency can be avoided by developing new partnerships among universities or
other research institutions, regional and local planning firms and the State Regional
Development Agency of Latvia, which operates the only regional data system in Latvia – the
“Regional Development Indicators Module” or RAIM.
The rationale for the proposed cooperation is the development of an interactive analytical
tool that would provide the users with analytical information and development forecasts or
scenarios in the field of regional and local planning. The tool will offer scientifically sound data
and performance indicators on spatial development processes in Latvia, as well as allow the
users either to make use of the built-in analytical models or let them alter the basic parameters
of the models and elaborate their own scenarios or forecast development trends. Should the
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stakeholders’ knowledge and expertise be consolidated, it would become possible to develop an
unprecedented interactive regional development analysis and forecasting tool.
The implementation of the proposal focuses on two major components or directions –
1) technical solutions that include the necessary programming, data computing or development
of algorithms / formulae and 2) scientific or research solutions that would contain scientific
methodology and certain research studies or development forecasts in regional and local
development planning. Initially identified areas for spatial analysis and forecasting include
population change by location, population mobility, location of workplaces and public services,
as well as other geographical patterns of social or economic characteristics. The integration of
these research studies would make possible the development of a framework for a conceptually
new analytical tool that is based upon a systemic approach and scientific methodology in
regional and local development planning.

SEZONĀLAIS APDZĪVOJUMS LATVIJAS LAUKU TERITORIJĀS
Ineta Grīne, Undīne Grigorjeva, Dita Anančonoka,
Egīna Šenberga, Toms Vanders
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: Ineta.Grine@lu.lv
Anotācija. Daudzviet Eiropā otrās mājas pieder pie kultūras tradīcijām, dzīvesveida un veido ievērojamu
daļu no tūrisma infrastruktūras. Latvijā viensētas kļūst arvien pievilcīgākas kā otrās mājas, un to īpašnieki
veido laukos sezonālo iedzīvotāju grupu ar savu dzīvesveidu, interesēm, vērtībām. Latvijā otrās mājas un
sezonālais apdzīvojums nav plaši pētīts. Pamatojoties uz literatūras studijām, sniegts sezonālo iedzīvotāju
un apdzīvojuma raksturojums, veikts otro māju raksturojums etalonteritorijās – Vidzemes augstienes un
pierobežas pagastos. Pētījums parāda, ka, no vienas puses, sezonālo iedzīvotāju vidū vērojama vēlme būt
tuvāk dabai, atpūsties no cilvēku burzmas, pilsētas trokšņa, steigas un stresa, tajā pašā laikā pārcelties uz
dzīvi laukos traucē negatīvā sociālekonomiskā situācija – bezdarbs, nabadzība, sociālā atstumtība. Nomaļās
lauku teritorijas otrajām mājām tiek retāk izvēlētas nekā vietas Rīgas tuvumā. Sezonālo iedzīvotāju profils
etalonteritorijās nav nekas unikāls, tas drīzāk sakrīt ar līdzīga pētījuma rezultātiem par otrajām mājām un to
īpašniekiem citās valstīs. Lai iegūtu plašāku ieskatu par sezonālajiem iedzīvotājiem un apdzīvojumu laukos,
nepieciešams turpināt iesākto pētījumu, palielinot etalonteritoriju un respondentu skaitu.
Atslēgas vārdi: lauku apdzīvojums, otrās mājas, sezonālie iedzīvotāji, Vidzeme, pierobežas pagasti.

Ievads
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas laukos ir ienācis jauns iedzīvotāju slānis –
sezonālie iedzīvotāji, kuru ienākumi, vērtības, intereses un dzīves stils atšķiras no vietējiem
lauku iedzīvotājiem (Brida et al. 2011; Marjavaara 2008; Farstad, Rye 2013; Grīne,
Strautnieks 2012; u.c.). Pirmkārt, laukus sezonālie iedzīvotāji izmanto vairāk kā atpūtas
vietu nedēļas nogalēs vai vasarā (Grīne 2008), jo darbs vai studijas ir pilsētā, kamēr vietējie
iedzīvotāji dzīvo un strādā laukos (Müller 2002; Farstad, Rye 2013). Otrkārt, sezonālo
iedzīvotāju dzīvesveidu raksturo mobilitāte starp pastāvīgo un sezonālo dzīvesvietu, bieži
vien tā ir starp pilsētu un laukiem. Tādējādi otro māju īpašnieki pārstāv pilsētas dzīvesveidu
un pilsētas vērtības (Hiltunen 2007; Hiltunen, Rehunen 2014).
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Latvijā otrās mājas un sezonālais apdzīvojums nav plaši pētīts. Pētījuma mērķis –
izvērtēt sezonālo apdzīvojumu un iedzīvotāju struktūru pagastos Vidzemes augstienē,
pierobežā Vidzemē, Latgalē un Sēlijā.
Pētījumā termins "otrās mājas" tiek lietots, lai aprakstītu privātos mājokļus, kas
nav īpašnieka / lietotāja pastāvīgā dzīvesvieta; otro māju īpašniekus / lietotājus raksturo
ar terminu "sezonālie iedzīvotāji".
Materiāli un metodes
Pašreizējās demogrāfiskās situācijas un apdzīvojuma analīzei pagastos izmantota
CSP datu bāze, kurā par demogrāfiskās situācijas raksturošanai pagastu griezumā
2015. gadā ir pieejama informācija tikai par iedzīvotāju skaitu.
Iedzīvotāju sastāva un apdzīvojuma raksturošanai izmantoti arī pagasta pārvaldes
nepublicētie dati, lauka apsekojumu materiāli un pagasta iedzīvotāju aptaujas dati.
Iedzīvotāju aptauja veikta 2013.–2015.g., aptaujājot vienu iedzīvotāju no katras
mājsaimniecības. Anketēšanas rezultātā tika iegūti dati no 112 sezonālajām
mājsaimniecībām. Aptaujas rezultātā iegūta informācija par dzīves vietas izvēles
noteicošajiem faktoriem, mājokļa stāvokli, saimniecisko darbību, mobilitāti, iedzīvotāju
vērtējumu par dzīvi pagastā un nākotnes plāniem.
Lai papildinātu datu masīva analīzes rezultātus, 2015. gada maijā tika veiktas daļēji
strukturētas intervijas ar Vecpiebalgas novada Attīstības plānošanas un nekustamā
īpašuma nodaļas vadītāju D. Slaidiņu, Rundēnu pagasta pārvaldes vadītāju A. Sovānu un
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāju S. Marčenoku, kā arī ar “Juveru”, “Kalnupju”,
“Mauriņu” un “Muciņu” māju saimniekiem (Dzērbenes un Zosēnu pagastā).
Etalonteritoriju raksturojums
Latvijā ir saasinājušās iedzīvotāju skaita samazināšanās un iedzīvotāju
novecošanās problēmas (Krišjāne, Lāce 2012), t.sk. lauku teritorijās. Iedzīvotāju skaits
laukos, izņemot lauku teritorijas ap Rīgu, turpina samazināties gan pagastu centros, gan
ārpus tiem.
Pētījumā izvēlēti 4 pagasti Vidzemes augstienē (Drustu, Dzērbenes, Taurenes,
Zosēnu pag.; 62 saimn.). Šodien Vidzemes augstienes pagastos samērā daudz ir dažādos
laikos iepirktas viensētas, kas tiek izmantotas kā brīvdienu / vasaras mājas pilsētniekiem.
Tas ir ienesis savas īpatnības ainavā, bet tas ir arī ļāvis saglabāt vēsturisko apbūvi
(Vecpiebalgas novada teritorijas plānojums 2013-2025; Grīne 2008).
Savukārt lauku teritorijās valsts pierobežā saistās ar nomales efektu Nomales efekts
mazāk izpaužas Igaunijas un Lietuvas pierobežā nekā Krievijas pierobežā (Reģionu
attīstība … 2010). Būtiska nozīme ir attālumam no Rīgas, kā arī pierobežas statusam.
Pētījumā izvēlēti 4 pagasti Latgales pierobežā ar Krieviju (Lauderu, Pasienes, Rundēnu,
Zaļesjes pag.; 30 saimn.), 2 pagasti Vidzemes pierobežā ar Igauniju (Lodes, Ipiķu pag.;
9 saimn.), 5 pagasti Sēlijas pierobežā ar Lietuvu (Aknīstes, Asares, Elkšņu, Gārsenes,
Rites pag.; 11 saimn.).
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Galvenie rezultāti un diskusija
Sezonālie iedzīvotāji un apdzīvojums
Grūti definēt, kas ir otrās mājas. Kā atzīmē Haldrups (2009), jēdzieni otrās mājas
un otro māju tūrisms ir neskaidri un izplūduši pēc būtības. Otrās mājas var definēt kā
mājas, kuras īpašnieki izmanto sezonāli (Marjavaara, 2008). Citkārt termins tiek lietots
saistībā ar migrāciju, iedzīvotāju mobilitāti un lauku tūrismu (Müller 2011). Terminam
otrās mājas ir arī vairāki alternatīvi varianti, piem., atpūtas mājas, vasaras mājas,
brīvdienu mājas, kotedžas, dārza mājas (Müller 2011; Līviņa 2012).
Otro māju ģeogrāfija saistās ar pašām pārmaiņām laukos (Vepsäläinen, Pitkänen
2010), ar cilvēku mobilitāti un pārmaiņām informācijas tehnoloģiju izmantošanā ikdienā
(Haldrup 2009; Hiltunen, Rehunen 2014). Lauki tiek izmantoti tradicionālām aktivitātēm,
brīvā laika pavadīšanai un atpūtai (Jaakson 1986; Vepsäläinen, Pitkänen 2010; Müller
1999). Visbiežāk darbība otrajās mājās saistās ar īpašuma uzturēšanu vai būvniecību (seno
māju renovāciju un labiekārtošanu), ar rūpēm par dārzu, audzējot ogas, dārzeņus un
ziedus, mauriņa veidošanu un uzturēšanu (Müller 1999; Vepsäläinen, Pitkänen 2010;
Roca et al. 2011).
Darbošanās lauku mājās ir kontrasts dzīvei un darbam pilsētā. Pilsētniekiem
dzīvesveida maiņa var nozīmēt arī vēlmi "aizbēgt" no pilsētas vides (pilsētas burzmas,
trokšņa un piesārņotas vides) (Grīne, Strautnieks 2012), no darba (Hiltunen, Rehunen
2014), kā arī vēlmi izbaudīt pieredzi, kas vairs nav pieejama ikdienas dzīvē (Kaltenborn
1998).
Otrās mājas vietas izvēli būtiski ietekmē laiks un telpa, teritorijas pievilcība, ainava,
lauku vide, arī nekustamo īpašumu cenu līmenis (Jaakson 1986; Hall, Müller 2004;
Kauppila 2010; Hall 2011; Müller 1999; Rozīte, Vinklere 2011; Līviņa 2012). Lauku
teritorijās sezonālās mājas atrodas upju un ezeru tuvumā, kalnu tuvumā, piekrastes zonā,
apvidos ar pievilcīgu ainavu, vietās ar senu kultūrvēsturi (Silm, Ahas 2010; Marjavaara
2008; u.c.). Attālums starp pastāvīgo dzīvesvietu un otro māju nosaka apmeklējumu
biežumu un uzturēšanās ilgumu tajā (Farstad, Rye 2013). Otrās mājas, kas atrodas tuvu
pilsētām, iedzīvotāji apmeklē nedēļas nogalēs, brīvdienās. Turpretim tās mājas, kas
atrodas tālāk no pilsētām, tiek izmantotas vairāk kā atpūtas mājas g.k. vasaras un / vai
ziemas sezonā (Silm, Ahas 2010; Marjavaara 2008; Hiltunen 2007). Kritiskais punkts otro
māju izmantošanai ir 200 km attālums no pastāvīgās dzīves vietas; pēc šī attāluma
sasniegšanas otro māju apmeklējuma biežums samazinās ar kopējo intereses zudumu par
otro māju (Kauppila 2010). Liela nozīme otrās mājas izvēlē ir ne tikai pilsētas tuvumam,
transportam un ceļu tīklam, ainavai (Grīne, Strautnieks 2012), bet arī ģimeniskajām
saitēm. Daudziem otrās mājas atrodas tuvu tai vietai, no kurienes nāk viņu dzimtas saknes
vai ir pavadīta bērnība (Hall, Müller 2004; Vepsäläinen, Pitkänen 2010).
Bez tam sezonālās mājas piederība var norādīt arī uz sociālo statusu, īpaši tajos
gadījumos, ja māja atrodas ainaviski skaistā vietā vai ārzemēs (Hall, Müller 2004; Hall
2006; Līviņa 2012).
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Sezonālais apdzīvojums etalonteritorijās
Pagastos Vidzemes augstienē ir daudz sezonāli apdzīvotu individuālo māju un
viensētu. Sezonāli apdzīvoto viensētu skaits pēc lauka apsekojumu un pagasta pārvaldes
datiem 2013. gadā Taurenes pagastā bija ~45, Dzērbenes pagastā ~48, Zosēnu pagastā ~21.
Otrās mājas atrodas gan pagasta centrā, gan ārpus tā, upju un ezeru tuvumā, ainaviski
pievilcīgās vietās.
Sezonālo māju īpašnieki uzturas pagastā g.k. nedēļu nogalēs un / vai vasarās
un / vai atvaļinājumā. Īpašnieku prombūtnes laikā šīs mājas pieskata kaimiņi vai tās
iekonservē. To dara ar tām mājām, kuru īpašnieki uzturas pagastā tikai vasarās,
turpretim to respondentu mājas, kurās uzturas arī nedēļas nogalēs, pieskata kaimiņi. Kā
liecina aptaujas dati, lielākā daļa sezonālo iedzīvotāju nākotnē neplāno mainīt savu
pastāvīgo dzīvesvietu un arī turpmāk šīs mājas plāno izmantot kā otrās mājas. Sezonālos
iedzīvotājus pagastam piesaista piederošais zemes īpašums un pievilcīgā ainava, miers
un klusums, brīvā laika pavadīšanas iespējas. Kā atzina intervētie māju saimnieki – tā
bija arī vēlēšanās aizbēgt no pilsētas burzmas, trokšņa, iespēja atpūsties no ikdienas
steigas. Vairāki sezonālie iedzīvotāji aizraujas ar dārzkopību, kas arī ir pamudinājis
iegādāties lauku īpašumu (Grigorjeva 2015). Kā liecina gan aptauju rezultāti, gan
interviju materiāli, tad lielākā daļa sezonālo iedzīvotāju kā pastāvīgu dzīvesvietu min
Rīgu vai kādu no Latvijas pilsētām; aptuveni ~6% respondentu norāda kādu citu valsti
(piem., ASV, Krievija, Igaunija).
Lielākā daļa sezonālo respondentu ir darbspējas vecumā, tikai ~26% respondentu bija
pensijas vecumā (vecāki par 65 g.). Lielākā daļa intervēto atzina, ka plāno pārcelties uz
pastāvīgu dzīvi pagastā tikai tad, kad sasniegs pensijas vecumu. ~17% respondentu anketās
norādījuši, ka ir dzimuši tajā pašā pagastā/novadā, kurā atrodas viņu otrās mājas.
Pierobežas pagastos otro māju ir maz. Tās ir gan viensētas upju un ezeru tuvumā,
gan pagasta centra tuvumā, arī Līvānu tipa mājas pagasta centrā. Kā galveno iemeslu
otro māju izvēlē respondenti min vecāku māju atgūšanu vai īpašuma iegādi pagastā,
Latgales un Igaunijas pierobežas pagastos – arī ģimenes apstākļus. Aptuveni puse
respondentu ir dzimuši tajā pašā pagastā, kurā atrodas viņu otrās mājas. Aptuveni pusei
otrās mājas ir dzimtas īpašums (Latgalē – pat 67% respondentu). Ja Latgalē otrās mājas
tiek izmantotas g.k. vasarās un atvaļinājumu laikā, tad Sēlijā – g.k. vasarās, bet Vidzemē
– nedēļas nogalēs. Lielākā daļa aptaujāto sezonālo iedzīvotāju kā pastāvīgu dzīvesvietu
min pilsētu – Vidzemes pierobežā tā ir kāda no tuvākajām pilsētām (Rūjiena, Valka,
Mazsalaca, Valmiera, Smiltene), Sēlijas pierobežā – Rīga un Viesīte, bet Latgales
pierobežā – Rīga (30%) vai kāda no tuvāk esošajām pilsētām (Ludza, Zilupe, Rēzekne).
Apmeklējuma biežums atkarīgs no pastāvīgās mājas atrašanās vietas: iezīmējas
tendence, ka rīdzinieki savās otrajās mājās uzturas g.k. vasaras un / vai atvaļinājuma
laikā; nedēļas nogalēs vairāk uzturas tie iedzīvotāji, kuru pastāvīgā dzīvesvieta atrodas
tuvu otrajām mājām (piem., Viesītē dzīvojošie savas otrās mājas Sēlijā apmeklē nedēļas
nogalēs un / vai vasarā, Rūjienā dzīvojošie – nedēļas nogalē). Tie iedzīvotāji, kuri
otrajās mājās uzturas tikai vasarās, prombūtnes laikā mājas iekonservē; tie, kuri pavada
nedēļas nogales – uztic mājas pieskatīt kaimiņam. Iezīmējas būtiska atšķirības –
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Latgales pierobežā īpašnieku prombūtnes laikā otrās mājas tiek g.k. iekonservētas, jo
tuvākie kaimiņi ir gados veci cilvēki un dzīvo pārāk tālu, lai varētu tās pieskatīt; bet
Zemgales pierobežā otrās mājas to īpašnieku prombūtnes laikā vai nu pieskata kaimiņi,
vai kā to norādīja puse respondentu – var izmantot draugi, radi. Aptuveni puse
respondentu Sēlijas un Vidzemes pierobežā arī nākotnē otrās mājas plāno izmantot
sezonāli; ~33% respondentu bija grūti atbildēt uz šo jautājumu, g.k. tiem respondentiem,
kuru otrās mājas atrodas tuvu pastāvīgajai dzīvesvietai pilsētā (t.i., Rūjienā un Viesītē).
Turpretim Latgales pierobežā otrās mājas plāno arī turpmāk izmantot sezonāli ~80%
respondentu. Viens no izskaidrojumiem – gados vecāki cilvēki vēlas saglabāt saikni ar
dzimto vietu (Latgalē 47% respondentu ir vecāki par 65 gadiem, turpretim Vidzemē un
Sēlijā māju īpašnieki ir g.k. darbspējas vecumā). Arī ekonomiskā situācija Latgalē ir
grūtāka; respondenti uzskata savu pagastu par nomali, pagasta attīstības iespējas – par
vājām. Kā galveno priekšnoteikumu, lai pārceltos uz pastāvīgu dzīvi otrajās mājās
pierobežas pagastā, visi respondenti min darba iespējas pagastā, bet uz Latgali – arī tad,
ja dzīves apstākļi pasliktinātos pastāvīgajā dzīvesvietā.
Lai iegūtu plašāku ieskatu par sezonālajiem iedzīvotājiem un apdzīvojumu laukos
Latvijā, nepieciešams turpināt iesākto pētījumu, paplašinot etalonteritoriju un
respondentu skaitu.
Secinājumi
Pētījumi etalonteritorijās apstiprina izteiktās atziņas līdzīgos pētījumos par
otrajām mājām un to īpašniekiem citās valstīs.
Līdzīgi kā citos veiktajos pētījumos, arī etalonteritorijās sezonālo iedzīvotāju
dzīvesveidu raksturo mobilitāte starp pastāvīgo dzīvesvietu un otrajām mājām,
visbiežāk starp pilsētu un laukiem. Lielākā daļa sezonālo iedzīvotāju kā pastāvīgo
dzīvesvietu norāda Rīgu vai kādu tuvāko pilsētu otrajām mājām: Latgales pierobežā –
Ludza un Zilupe, Vidzemes pierobežā – Rūjiena un Mazsalaca, Sēlijas pierobežā –
Viesīte; turpretim Vidzemes augstienē Cēsis un Madona nav tik populāras.
Otro māju atrašanās vieta, plānotā izmantošana un uzturēšanās ilgums,
apmeklējumu biežums ir atkarīgs no ceļā pavadāmā laika un attāluma līdz pastāvīgajai
dzīvesvietai. Latgales un Sēlijas pierobežas sezonālie iedzīvotāji, kas pastāvīgi dzīvo
Rīgā, apmeklē otrās mājas vasarā un atvaļinājumu laikā, turpretim Vidzemes augstienē –
nedēļas nogalēs.
Latgales pierobežas etalonteritorijā otrās mājas lielākoties ir dzimtas īpašumi,
kamēr Sēlijas un Vidzemes pierobežas teritorijās tikai daļai (aptuveni pusei
respondentu) otrās mājas ir dzimtas īpašums, otrai daļai respondentu mājas ir iegādātas
īpašumā, g.k. līdz 2004. gadam.
Būtiskas atšķirības starp etalonteritorijām vērojamas jautājumā par īpašuma
apsaimniekošanu saimnieku prombūtnes laikā. Latgales etalonteritorijā mājas īpašnieku
prombūtnes laikā tiek iekonservētas, kamēr pārējās etalonteritorijās otrās mājas
visbiežāk pieskata kaimiņi vai vietējie iedzīvotāji.
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Lai gan etalonteritorijās respondenti arī nākotnē plāno otrās mājas izmantot
sezonāli, tomēr šajā jautājumā ir vērojamas būtiskas atšķirības. Latgales pierobežas
etalonteritorijā 80% sezonālo iedzīvotāju plāno arī turpmāk mājas izmantot sezonāli,
kamēr pārējās etalonteritorijās tādu ir aptuveni puse respondentu, ~32% respondentu
bija grūti atbildēt uz šo jautājumu.
Sezonālie iedzīvotāji ienes pārmaiņas zemes apsaimniekošanā – tā nav saistīta ar
lauksaimniecības darbību, tomēr apkārtējā ainava tiek sakopta.
Lai gan palielinās interese par dzīvi laukos (daba, klusums, miers), nomaļās lauku
teritorijas mazāk piesaista sezonālos iedzīvotājus nekā teritorijas Rīgas tuvumā. Tas
saistīts ar darba iespējām un pakalpojumu pieejamību laukos.
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Summary
In many parts of Europe, owning a second home is a part of the cultural tradition and
lifestyle, and makes up a significant part of the tourism infrastructure. In Latvia, farmsteads and
their associated lifestyle, behaviors and values are becoming increasingly popular; farmhouses are
popular second homes. The topics of second homes and seasonal populations are not widely
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researched in Latvia. A general characterization of the seasonal population and second homes in
rural areas based on available literature is provided in the beginning of the paper. Following this
are descriptions of second homes in selected areas of Vidzeme Upland and the borderlands of
Latgale, Vidzeme and Sēlija. Analysis of the situation shows that a significant desire exists to
escape busy city life, noise, pollution, stress and crowds, as well as to enjoy and be closer to the
natural landscape. On the other hand, permanent moves to any of the rural municipalities are
impeded by obstacles related to the negative socio-economic situation – unemployment, poverty
and social exclusion. Despite the growing interest in life in the rural territories, peripheral rural
territories are less attractive to seasonal inhabitants than peri-urban territories in Latvia. This
profile is not unique to Latvia; results in study areas reflect the results of similar studies of second
homes and their owners in other countries in Europe.

LAUKU PAŠVALDĪBAS KĀ SABIEDRĪBAS ATJAUNOŠANAS AĢENTI
Ženija Krūzmētra1, Dina Bite1, Linda Lotiņa2
1

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, e-pasts: zenija.kruzmetra@llu.lv, dina.bite@llu.lv
2 Vidzemes Augstskola, e-pasts: linda.lotina@va.lv

Anotācija. Lauku pašvaldības ir viens no galvenajiem aģentiem vietējās sabiedrības atjaunošanai. Lauku
depopulācijas procesi aktualizē iedzīvotāju līdzdalību dažādās aktivitātēs, tai skaitā kultūrvides
revitalizācijā, kas veicinātu vietu sociālekonomisko attīstību un teritoriju ilgtspēju. Lai šis process būtu
produktīvs un mērķorientēts, tas ir profesionāli jāvada, tāpēc aktuāls ir labas pārvaldības jautājums. Kā
viens no attīstības virzieniem iezīmējas vietējo iedzīvotāju nozīmes stiprināšana, kuri vēl ir neizmantots
resurss radošai inovatīvai rīcībai. Pētījumā izmantotas kvalitatīvās pētniecības metodes – dokumentu
analīze, daļēji strukturētas intervijas; dati iegūti, veicot izpēti Mazsalacas, Krāslavas, Engures, Kandavas
novadā un Sabiles pilsētā 2015. gadā. Pētījums fokusējas uz lauku pašvaldību darbu ar vietējo kopienu
kultūrvides attīstībā. Pētījuma rezultāti iezīmē iespējamās rīcības situācijas uzlabošanai gan izpētes
teritorijās, gan citās lauku pašvaldībās ar līdzīgām problēmām. Pētījums tiek veikts Valsts Pētījumu
Programmas EKOSOC 5.2. projektu ietvaros (projekts 5.2.4 un 5.2.8).
Atslēgas vārdi: lauku pašvaldības, laba pārvaldība, sabiedrības atjaunošana, kultūrvide.

Ievads
Latvijā tāpat kā daudzās Eiropas valstīs lauki piedzīvo dažādus transformācijas
procesus – demogrāfiskos, ekonomiskos un sociālos, kā rezultātā lauku teritoriju
pašvaldības un iedzīvotāji spiesti meklēt risinājumus gan individuālai, gan kopienas
līmeņa izdzīvošanai. Tā, piemēram, Mazsalacā, līdzīgi kā daudzos Latvijas novados,
iedzīvotāju skaits samazinās gan kopumā (no 5123 iedzīvotājiem 2000. gadā, līdz 3314
– 2014. gadā), gan katrā atsevišķā apdzīvotā vietā. Lauku depopulācijas procesi
aktualizē uzdevumu aktivizēt vietējo sabiedrību iesaistīties kultūrvides revitalizācijā,
kas veicinātu apdzīvotu vietu sociālo un ekonomisko attīstību, teritoriju ilgtspēju un
sabiedrības atjaunošanu (Lawton et al. 2014; Williams 2008; Steiner 2000). Lai šis
process būtu produktīvs un mērķorientēts, tas ir profesionāli jāvada, tāpēc aktuāls ir
labas pārvaldības jautājums (Wilke 2007) un dažāda līmeņa stratēģiju izstrāde (Cultural
Environment... 2014).
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Materiāls un metodes
Pētījumā izmantota kvalitatīvā pētījuma pieeja – dokumentu analīze (pašvaldību
attīstības dokumenti), izpētes teritoriju apsekojums, novērojumi un daļēji strukturētas
intervijas ar pašvaldību darbiniekiem, muzeju un tūrisma informācijas centru
darbiniekiem, mazajiem uzņēmējiem, zemnieku saimniecību īpašniekiem un dažādu
pakalpojumu sniedzējiem, kuri savā darbībā izmanto dabas un kultūrvēsturiskā
mantojuma resursus. Pētījums veikts Mazsalacas, Krāslavas, Engures, Kandavas novadā
un Sabiles pilsētā 2015. gadā.
Rezultāti, to interpretācija
Iepazīstoties ar novadu attīstības dokumentiem (attīstības plāniem, stratēģijām,
ilgtspējīgas attīstības stratēģijām) apdzīvojuma attīstības kontekstā, lauku novadi savos
attīstības dokumentos ir pievērsuši uzmanību apdzīvojuma attīstības nozīmei,
akcentējot gan dominējošo demogrāfisko tendenci – depopulāciju, gan nepieciešamību
palielināt iedzīvotāju skaitu, gan attīstīt apdzīvotās vietas. Tāpat tajos tiek uzsvērtas
dažādas novadu dabas vides un kultūrvēsturiskās vērtības, pausts uzskats, ka novads ir
pievilcīga vieta dzīvošanai ģimenēm ar bērniem, nereti pierobežu novadi postulē sevi
kā pieņemamu dzīves vidi tieši sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām.
Īpaši jāuzsver Sabiles pašvaldības pārvaldes vadītāja stāstījums par Talsu novada
mērķtiecīgu darbību iedzīvotāju piesaistē, veidojot pievilcīgu dzīves vidi ne tikai
vietējiem iedzīvotājiem, bet arī iebraucējiem no Rīgas un citām vietām, kuri iegādājas
brīvdienu mājas, lai perspektīvā pārceltos uz pastāvīgu dzīvi Sabilē. Šī laika aktualitāte
ir jauna bērnudārza celtniecība, lai veidotu pievilcīgu vidi ģimenēm ar bērniem. Tik
pārdomāta pieeja iedzīvotāju piesaistei no pašvaldības puses netika pausta citos
apmeklētajos novados. Zināmā mērā var runāt par pašvaldību specializēšanos noteiktu
sociālu kategoriju piesaistē (piemēram, pensionāri, ģimenes ar bērniem). Tajā pašā laikā
jāteic, ka, lai gan visas pētījumā iesaistītās pašvaldības labprāt redzētu iedzīvotāju skaita
pieaugumu, ne vienmēr pašvaldību attīstības dokumentos ir skaidri definēti iedzīvotāju
piesaistes instrumenti.
Interviju rezultāti atklāj, ka būtisks vietējās sabiedrības aktivizēšanas un sabiedrības
atjaunošanas priekšnosacījums ir sadarbība starp dažādiem aģentiem, uzticēšanās un
vienotu mērķu nepieciešamība. Tā veicināšanai vispirms būtu jāstiprina esošo iedzīvotāju
nozīme novadā, ideālā variantā svarīgi būtu aktualizēt ikviena vietējā iedzīvotāja nozīmi
novadā. Vietējo iedzīvotāju nozīmes stiprināšanai novados būtisks pašvaldības
instruments ir komunikācija ar vietējo sabiedrību. Pozitīvs piemērs ir Sēļi, kur pagasta
pārvaldes speciālisti izprot komunikācijas mehānismu ar vietējiem iedzīvotājiem, apzinās,
ka lauku iedzīvotāji ir jāuzrunā individuāli: „visvairāk ir darbs pie cilvēku uzrunāšanas,
tad aiziet informācija mute mutē”, kā rezultātā Sēļos organizētie pasākumi tiek labi
apmeklēti. Iedzīvotāji jūt, ka viņi patiešām tiek gaidīti, jūtas piederīgi pie Sēļu
pagasta/kultūrtelpas. Savukārt novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste uzsver
iedzīvotāju zemo aktivitāti, tomēr pasīvo iedzīvotāju daļu īpaši neuzrunā, uzskatot, ka
„informācija ir izlasāma un tas ir priekš visiem”. Publiskās apspriešanas ir
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mazapmeklētas „pagastos ir švaki ar atsaucību, atnāk 7–8 deputāti un 3–4 iedzīvotāji”,
„...tā ir sāpe priekšsēdētājam”. Speciāliste atkārtoti pauž nevēlēšanos veikt kādas
papildus aktivitātes: „Vai tad mums jāiet likt zīmītes pie katrām durvīm?” Arī no vietējo
zemnieku puses izskan vēlme pēc tiešas individuālas komunikācijas ar novada
priekšsēdētāju, speciālistiem. Šis piemērs un interviju rezultāti kopumā rāda, ka šeit
slēpjas vēl neizmantots potenciāls un ka komunikācijas pilnveidošana ir vitāli svarīgs
priekšnoteikums kopienas aktivizēšanai, lai to iesaistītu dažādos attīstības procesos un
pasākumos, lai veidotu uzticības kapacitāti. Jāuzsver, ka mazās kopienās darbojas citi
komunikācijas mehānismi, kur atsvešinātība un formāla komunikācija nav efektīva.
Pašvaldībām jāmeklē jauni kopienas iesaistes instrumenti, kopiena jāizglīto ne
tikai ar masu, sociālo mediju vai formālu semināru starpniecību, bet personalizētām
neformālām sarunām, kas ir īpaši efektīva komunikācijas forma nelielās lauku kopienās.
Lai iedzīvotāji uzticētos un iesaistītos kapacitātes veidošanā, pašvaldībām būtu
mērķtiecīgāk jāpopularizē novadu labās prakses piemēri vietējā kopienā un arī plašāk,
lai tie parādītu ar pašiniciatīvu un pašaktivitāti sasniegtos rezultātus, kas ir viens no
veiksmīgas endogenās attīstības priekšnosacījumiem. Akcentējot pašvaldības
speciālistu nozīmi vietējās sabiedrības aktivizēšanā, svarīgas ir arī viņu personīgās
īpašības, vēlme un interese darboties. Tā Kandavas novada vadītāja maiņa veicinājusi
kultūrvides attīstību „tagadējā valdība ir daudz ieinteresētāka, kā iepriekšējā”.
Atsevišķos gadījumos labas pārvaldības uzdevumi izvirza arī nepieciešamību mainīt
pašvaldību speciālistu attieksmi, jo ne visi atzīst, ka iedzīvotājs ir pilntiesīgs partneris,
kura viedoklis jārespektē, veidojot līdzvērtīgu dialogu un sadarbību. Iedzīvotāju iesaiste
kultūrvides attīstības procesos pašlaik vērtējams kā nozīmīgākais resurss to lauku
teritoriju attīstībā, kur apsīkusi gan ekonomiskā, gan sociālā aktivitāte. Pie tam
kultūrvides norisēs var iesaistīties jebkurš novada iedzīvotājs, kaut vai, piemēram, savas
tuvākās vai tālākās apkārtnes sakopšanā.
Secinājumi
Īpaši svarīga lauku pašvaldību kā sabiedrības atjaunošanas aģentu loma ir lauku
teritorijās ar zemu ekonomisko un sociālo aktivitāti. Pētījuma rezultāti rāda, ka
pašvaldības sabiedrības atjaunošanai piešķir atšķirīgu nozīmi un īsteno atšķirīgu
stratēģiju. Perspektīvs potenciāls ir komunikācijas uzlabošana ar vietējiem
iedzīvotājiem, lokālas attīstības stratēģijas izstrāde, labās prakses popularizēšana,
attieksmes maiņa sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem.
Pateicība
Publikācija tapusi ar Valsts pētījumu programmas EKOSOC projektu 5.2.4 un
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Summary
Smart governance is challenge for rural municipalities in Latvia due to depopulation and
shrinking processes in rural areas. Rural municipalities, as agents of society renewal, are tasked
with promoting citizens' participation in different activities of local development, including
revitalization of the cultural environment, in order to promote socio-economic development,
community renewal, population development and spatial sustainability of the area. To make this
process more productive and purposeful, it must be managed competently; thus, the issue of good
governance is especially important. This study uses qualitative research methods – document
analysis and semi-structured interviews. Data was obtained by studying the districts of Mazsalaca,
Kraslava, Engure, and Kandava, as well as the town of Sabile, starting in 2015. Research results
suggest that an essential instrument used by municipalities for strengthening of the role of local
residents in districts is communication with the local community, the building of the capacity for
trust and participation, and popularization of examples of good practices in local community and
on a larger scale, demonstrating what results can be achieved by the self-initiative and self-activity
that are one of preconditions for successful endogenous development. The research was conducted
as a part of the State Research Program EKOSOC 5.2. (projects 5.2.4 and 5.2.8).

IEDZĪVOTĀJU IZVIETOJUMS UN KOMERCOBJEKTU KONCENTRĀCIJA
GAR LATVIJAS GALVENAJIEM AUTOCEĻIEM
Juris Paiders, Santa Smirnova
Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte,
e-pasts: jpaiders@inbox.lv, santa.ssmirnova@inbox.lv
Anotācija. Rakstā analizēti komerciālu objektu izvietojumu noteicošie faktori tiešā autoceļu tuvumā.
Veikts komerciālo objektu skaita salīdzinājums ar apdzīvojuma blīvuma datiem, tādējādi noskaidrojot,
vai apdzīvojums būtiski ietekmē objektu teritoriālo izvietojumu autoceļu tuvumā.
Dati par komerciālo objektu izvietojumu iegūti gan lauka darba ietvaros, gan izmantojot Google Street
View metodi.
Veicot datu statistisko analīzi, tika noskaidrots, ka vienā no pētāmajiem autoceļu maršrutiem (Inčukalns –
Alūksne), iedzīvotāju blīvums ir noteicošais faktors komerciālās infrastruktūras izvietojumam tiešā autoceļa
tuvumā. Savukārt maršrutos Rīga – Valka un Rīga – Liepāja iedzīvotāju blīvums uzskatāms par vienu no
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komerciālās infrastruktūras izvietojumu ietekmējošiem faktoriem, tomēr ne vienīgo un maršruta Rīga–
Liepāja gadījumā arī ne būtiskāko faktoru.
Atslēgas vārdi: komerciālie objekti, apdzīvojuma blīvums, autoceļi.

Zinātniskās izpētes lokā ir daudzi jautājumi par komerciālu objektu izvietojuma
principiem. Komerciālu objektu skaitu un atrašanās vietu ietekmē daudzi un dažādi
faktori, kas saistīti gan ar demogrāfiskajiem procesiem, gan vienkārši ar cilvēku dzīves
stila maiņu laika gaitā (Fernie, Fernie, Moore 2013). Par vienu no vissvarīgākajiem
faktoriem tiek uzskatīts tieši komerciālo objektu teritoriālais izvietojums. Ir pierādīts,
ka teritoriālais novietojums visbūtiskāk ietekmē dažādus komerciālo objektu ilgtermiņa
finansiālos rādītājus, kā arī patērētāja izvēli par labu vienam vai citam veikalam,
uzņēmumam vai iestādei (Brown 1993).
Mūsdienās par būtiskākajām metodēm komerciālo objektu un dažāda veida
nekustamo īpašumu novietojuma problēmu un jautājumu risināšanā ir kļuvušas GIS
izpētes metodes (Rodriguez, Sirmans, Marks 1995). GIS metožu izmantošana
komerciālo objektu teritoriālā novietojuma problēmu risināšanā sākās 20.gs. 80. gadu
vidū, kad GIS bija jau daudz izplatītākas, un tās sāka lietot jau vairāki lielie
komercuzņēmumi, tātad – daudz vēlāk nekā citās ģeogrāfijas nozarēs. Pirms tam
tirdzniecības uzņēmumu atrašanās vietas izvēle vairāk tika balstīta uz īpašnieka
„iekšējām sajūtām” (Graham 1998). Vietas izvēle ir ilgtermiņa lēmums, kas saistīts ar
lieliem finansiāliem ieguldījumiem un kas pēc tā pieņemšanas nav viegli maināms īsā
laika periodā un bez lieliem finansiāliem zaudējumiem (Horton 1968).
Komercuzņēmuma vietas izvēli galvenie ietekmējošie faktori ir patērētāji (potenciālie),
pieejamība, konkurence, izmaksas (Fernie, Fernie, Moore 2013)
Latvijā komerciālo objektu izvietojumu gar autoceļiem autori uzskata par būtisku
reģionālās attīstības jautājumu, kas var uzlabot ekonomisko vidi un mazināt emigrāciju.
Preču un pakalpojumu pārdošana tranzīta transporta līdzekļu pasažieriem un vadītājiem
var ievērojami palielināt uzņēmējdarbības ienākumus un līdz ar to – nodarbinātības
stabilitāti novados, kuru teritoriju šķērso autoceļi ar ievērojamu satiksmes intensitāti.
Lai gan no racionāla vērtējuma izriet, ka lielāka transporta plūsma nozīmē lielāku
potenciālo pircēju skaitu, tomēr līdzšinējie pētījumi liecina, ka relatīvi nelielu transporta
plūsmas intensitātes pārmaiņu gadījumos (piemēram, autoceļā Rīga–Ventspils),
tirdzniecības objektu koncentrācija tiešā autoceļu tuvumā nav atkarīga no transporta
plūsmas intensitātes. (Paiders 2011). Šajā rakstā tika pārbaudīta hipotēze, ka komerciālo
objektu izvietojuma un koncentrācijas noteicošais faktors gar Latvijas galvenajiem un
reģionālajiem autoceļiem, ir apdzīvojuma blīvums autoceļu tuvumā, nevis satiksmes
intensitāte. Par turpmāko pētījumu mērķi tika izvirzīta komerciālo objektu izvietojuma
noteicošo faktoru noskaidrošana Latvijas galveno autoceļu tiešā tuvumā.
Dati un metodes
Pētījumā izmantoti lauku ekspedīciju dati par komercobjektu izvietojumu gar
Latvijas nozīmīgākajiem autoceļiem (reģionālajiem un valsts galvenajiem autoceļiem).
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Daļa datu tika iegūta, izmantojot Google Street View metodi. Izmantojot Google Street
View metodi, tika ņemti vērā šī informācijas rīka trūkumi un ierobežojumi (Boļšakovs
2014).
Šajā pētījumā tika iegūti dati par trīs autoceļiem: Rīga–Liepāja (A9) ar ceļa maršruta
kopgarumu 170 km, kur komercobjektu fiksācija tika veikta gan lauka darbu ietvaros
2011.g., gan ar Google Street View metodi 2014.g., Rīga– alka (A3) ar ceļa maršruta
kopgarumu 144 km, kur lauka darbi tika veikti 2012.g., Inčukalns–Alūksne (A2; P39),
kur ceļa maršruta kopgarums ir 160 km, bet lauka darbi tika veikti 2012.g.
Darba izstrādes gaitā tika izveidots kartogrāfiskais materiāls, izmantojot
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) programmu ArcMap 10, kā arī izmantojot
datu
bāzes
SIA ENVIROTECH
GIS Latvija 10.0
slāņusrobezas_line,
novadi_2009_line, autoceli_line.
Pētāmie ceļa maršruti sadalīti 100 m garos nogriežņos, lai varētu izveidot katra
autoceļu apdzīvojuma blīvuma profilus ĢIS vidē, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes 2011. gada tautas skaitīšanas datus – pastāvīgo iedzīvotāju blīvuma karti
(1x1 km), kā arī 1x1 km režģa pārklājumu Latvijas teritorijai shapefile formātā
(Centrālās statistikas pārvalde 2011). Vienlaikus tika fiksēta komercobjektu esamība vai
neesamība ikvienā autoceļa nogrieznī.
Līdz ar to katram autoceļam tika iegūts kopējais komercobjektu biežums un
aprēķināts komercobjektu biežums katrā blīvuma klasē. Katras blīvuma klases
komercobjektu biežums tika salīdzināts ar kopējā posma komercobjektu biežumu,
izmantojot Fišera transformāciju (Fisher, Yates 1963), bet T –statistika tika aprēķināta,
dalot Fišera funkciju vērtību starpību ar brīvības pakāpju lieluma koeficientu (Krastiņš,
Ciemiņa 2003)
Pētījuma rezultāti
Autoceļa Inčukalns–Alūksne 67,4 km garā posmā autoceļa tuvumā iedzīvotāju
blīvums ir starp 1 un 10 cilvēkiem uz kvadrātkilometru, bet 25,6 km garā posmā
iedzīvotāju blīvums ir nulle. Iedzīvotāju blīvums lielāks par 1000 cilvēkiem uz
kvadrātkilometru ir tikai nelielā ceļa posmā – 2,3 km. Komercobjektu koncentrācija
visās iedzīvotāju blīvuma klasēs, kurās iedzīvotāju blīvums bija mazāks par
100 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, bija statistiski būtiski mazāka par vidējo
komercobjektu koncentrāciju. Savukārt visās blīvuma klasēs, kurās iedzīvotāju blīvums
bija lielāks par 100 cilvēkiem uz kvadrātkilometru, komercobjektu koncentrācija bija
statistiski būtiski augstāka nekā vidēji visā ceļa posmā (1. tabula).
Autoceļa Rīga–Valka tiešā tuvumā atrodas Vangaži, Murjāņi, Ragana, Straupe,
Rubene, Valmiera, Strenči, Saule un Valka. Tomēr iedzīvotāju blīvums lielāks par
1000 cilvēkiem uz kvadrātkilometru ir tikai nelielā (2,2 km) ceļa posmā, galvenokārt
teritorijā, kur autoceļš šķērso Valmieras pilsētas teritoriju. Apdzīvojama blīvums nulle
ir novērots 32,7 km garā posmā, kas ir aptuveni 23% no visa pētītā ceļa kopgaruma.
Komercobjektu koncentrācija posmā, kurā iedzīvotāju blīvums ir nulle, bija statistiski
būtiski mazāka par vidējo komercobjektu koncentrāciju. Savukārt blīvuma klasēs, kurās
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iedzīvotāju blīvums bija starp 100 un 1000 cilvēkiem uz kvadrātkilometru,
komercobjektu koncentrācija bija statistiski būtiski augstāka nekā vidēji visā ceļa
posmā. Izvirzot par kritēriju 95% ticamību, nulles hipotēze par komercobjektu
koncentrāciju pārējās iedzīvotāju blīvuma klasēs nebija noraidāma (2. tabula).
1. tabula. Komercobjektu sadalījums iedzīvotāju blīvuma klasēs autoceļā Inčukalns–Alūksne un
komercobjektu biežums ar to statistisko novērtējumu katrā blīvuma klasē
Iedzīvotāju blīvums (cilvēki
Komercobjektu
Posmu
Komercobjektu
T empīriskais
uz kvadrātkilometru)
skaits
skaits
biežums
0

8

255

0,031

3,098

1-10

10

674

0,015

6,990

11-100

19

520

0,037

3,574

101-1000

59

137

0,431

9,739

Virs 1000

29

23

1,000

12,270

Kopā

125

1609

0,078

2. tabula. Komercobjektu sadalījums iedzīvotāju blīvuma klasēs autoceļā Rīga–Valka un
komercobjektu biežums ar to statistisko novērtējumu katrā blīvuma klasē
Iedzīvotāju blīvums (cilvēki
Komercobjektu
Posmu
Komercobjektu
T empīriskais
uz kvadrātkilometru)
skaits
skaits
biežums
0

4

327

0,012

3,301

1-10

18

443

0,041

0,614

11-100

12

413

0,029

0,945

101-1000

17

212

0,080

3,039

Virs 1000

0

22

0,000

1,805

Kopā

51

1417

0,036

Autoceļš Rīga–Liepāja šķērso vai atrodas tiešā tādu apdzīvotu vietu tuvumā kā
Kalnciems, Brocēni, Saldus, Skrunda, Durbe, Grobiņa, Liepāja. 70% no kopējā
maršruta iedzīvotāju blīvums bija starp 1 un 100 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru.
Iedzīvotāju blīvums lielāks par 1000 cilvēkiem uz kvadrātkilometru tika novērots 4 km
garā autoceļa posmā (2% no apsekotā ceļa kopgaruma). Maršrutā Rīga–Liepāja, izvirzot
par kritēriju 95% ticamību, nulles hipotēze par komercobjektu koncentrāciju visās
iedzīvotāju blīvuma klasēs nebija noraidāma.
Secinājumi
Izvirzītā hipotēze pilnībā apstiprinājās autoceļa posmā Inčukalns–Alūksne. Šajā
posmā, ar augstu ticamību, apdzīvojuma blīvums bija noteicošais faktors komerciālo
objektu izvietojumā gar autoceļu. Autoceļa posmā Rīga–Valka pētījuma hipotēze
apstiprinājās daļēji, bet autoceļa posmā Rīga–Liepāja apdzīvojuma blīvums tā tuvumā,
visticamāk, nav vienīgais faktors, kas nosaka komercobjektu izvietojumu. Lai gan
apdzīvojuma blīvums, vadoties no izpētes rezultātiem, ir galvenais komerciālo objektu
izvietojuma noteicošais faktors autoceļu tuvumā, nākamo pētījumu gaitā būtu jāapskata
arī citi iespējamie komerciālo objektu izvietojumu ietekmējošie faktori.
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Summary
This article identifies the main factors that affect commercial infrastructure near Latvian
motorways, and describes a correlation between the location of commercial infrastructure and
population density.
Data about commercial infrastructure was obtained through fieldwork and the use of
Google Street View.
The obtained results have shown that near one of the researched motorways (Inčukalns –
Alūksne), population density is the main factor that affects commercial infrastructure location.
However, near the other two researched motorways (Rīga – Valka and Rīga – Liepāja) the
population density is only one of multiple factors that affect commercial infrastructure location,
and is not the primary factor.
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RĪGAS LIELMĒROGA DZĪVOJAMO RAJONU DAŽĀDĪBA
IEDZĪVOTĀJU SASTĀVA UN DZĪVES VIDES PIEVILCĪBAS VĒRTĒJUMĀ
Rihards Provejs, Māris Bērziņš, Zaiga Krišjāne
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte,
e-pasts: get3@inbox.lv, maris.berzins@lu.lv, zaiga.krisjane@lu.lv
Anotācija. Lielmēroga dzīvojamie rajoni veido nozīmīgu pilsētvides daļu daudzās Eiropas pilsētās.
Viduseiropā un bijušās Padomju Savienības teritorijā šo dzīvojamo rajonu attīstībā kopš 20.gs. 90. gadiem
notikušas ievērojamas pārmaiņas. Līdzšinējo pētījumu pieredze rāda, ka, lai gan ir liels iedzīvotāju skaits
un dominējoša loma mājokļu sektorā, lielmēroga dzīvojamo rajonu iedzīvotāju sastāvs un dzīves vides
pievilcība joprojām ir maz pētīti un analizēti aspekti postpadomju pilsētās. Turklāt agrāk veikti pētījumi
atklāj, ka mājokļu politikas un standartu attīstība sociālisma periodā, kā arī dažādu dzīvojamo rajonu
izbūves, novietojuma un vides aspekti nosaka ne tikai arhitektoniskās atšķirības starp lielmēroga
dzīvojamiem rajoniem, bet arī to sociālo statusu un kopējo dzīves vides pievilcību. Tāpēc šajā rakstā pētīti
gan dzīves vides pievilcības aspekti, gan iedzīvotāju sastāvs divās Rīgas apkaimēs, kur dominē pēc
vēsturiskās attīstības atšķirīga lielpaneļu dzīvojamo ēku apbūve. Tas darīts ar nolūku, lai labāk izprastu
lielmēroga dzīvojamo rajonu galvenās attīstības iezīmes un iespējamās atšķirības postpadomju pilsētās.
Lielmēroga dzīvojamo rajonu izpētē šajā rakstā izmantoti 2015. gadā veiktas Rīgas iedzīvotāju aptaujas
dati. Darbā iegūtie rezultāti kopumā neatklāj būtiskas atšķirības dzīves vides pievilcības vērtējumā izpētei
izvēlētajās apkaimēs.
Atslēgas vārdi: lielmēroga dzīvojamie rajoni, dzīves vides pievilcība, sociāli telpiskā dažādība,
postpadomju pilsētas.

Ievads
Dzīvojamā apbūve veido būtisku pilsētas telpiski funkcionālās struktūras daļu.
Daudzās Eiropas pilsētās lielmēroga dzīvojamie rajoni ir redzamākā apbūves forma un
daudzu pilsētnieku mājvieta. Austrumeiropas un Viduseiropas, kā arī bijušās Padomju
Savienības teritorijā daudzstāvu dzīvojamās apbūves rajoni ir sastopami biežāk nekā
Rietumeiropas pilsētās. Tas saistīts gan ar sociālisma periodam raksturīgajiem
urbanizācijas un industrializācijas procesiem, gan arī sociālisma iekārtas
ideoloģiskajiem, politiskajiem un sociāli ekonomiskajiem mērķiem (French, Hamilton
1979; Smith 1996; Kempen van et al. 2005). Rīgā, atbilstoši pēdējās tautas skaitīšanas
datiem, padomju periodā celtajos mājokļos dzīvo aptuveni 70% pilsētas iedzīvotāju.
Tādējādi arī mūsdienās tipisks rīdzinieku mājoklis ir atsevišķs dzīvoklis daudzstāvu
dzīvojamā ēkā, kas celta sociālisma periodā. Kopš valsts neatkarības atgūšanas
1991. gadā dažādu politisko un sociāli ekonomisko pārmaiņu rezultātā mainījās arī
lielmēroga dzīvojamie rajoni. Rīgas pilsētvides attīstības kontekstā šo rajonu dzīves
vides pievilcības aspekti un iedzīvotāju sastāva īpatnības ir aktuāli izpētes jautājumi.
Turklāt vairāki autori uzsver, ka, lai gan lielmēroga dzīvojamiem rajoniem ir nozīmīga
loma, tie postpadomju pilsētās ir visai maz pētīti un analizēti (Treija 2009; Kahrik,
Tammaru 2010).
Līdzšinējo pētījumu pieredze rāda, ka lielmēroga dzīvojamo rajonu sociāli telpiskās
attīstības iezīmes postpadomju pilsētās ir pretrunīga tēma. Daži pētnieki apgalvo, ka
postsociālisma apstākļos notiekošo politisko, ekonomisko, demogrāfisko, sociālo un
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vides faktoru ietekmē ievērojami mainās mājokļu tirgus un lielmēroga dzīvojamie rajoni,
iedzīvotājiem pārceļoties uz citu dzīvesvietu, zaudē savu agrāko pievilcību (Smith 1996;
Wassenberg 2004). Atsevišķu autoru skatījumā šo dzīvojamo rajonu nākotnes
perspektīvas bija drūmas – tika norādīts uz dzīves vides sociāli telpisko marginalizāciju,
turīgāko iedzīvotāju aizplūšanu, pieaugošu etnisko segregāciju, padomju periodā celto
ēku morālu un fizisku nolietojumu (Szelenyi 1996; Wieβner 1999; Glock, Hauβermann
1996). Jaunāki pētījumi vairākās postsociālisma pilsētās tomēr noraida drūmos scenārijus
un atklāj, ka lielmēroga dzīvojamie rajoni saglabā daudzveidīgu sociālo struktūru un tur
dzīvojošo iedzīvotāju vērtējumā tiek raksturoti kā pievilcīga dzīves vide (Kahrik,
Tammaru 2010; Herfert et al. 2013). Tomēr vairāki pētījumi atklāj, ka mājokļu politikas
un standartu attīstība sociālisma periodā, kā arī dažādu dzīvojamo rajonu izbūves,
novietojuma un vides aspekti, nosaka ne tikai arhitektoniskās atšķirības starp lielmēroga
dzīvojamiem rajoniem, bet arī to sociālo statusu un kopējo dzīves vides pievilcību
(Pichler-Milanovich 2001; Temelova et al. 2011). Austrumeiropā un Viduseiropā, kā arī
bijušās Padomju Savienības teritorijā lielpaneļu dzīvojamo ēku celtniecība sākās
20. gadsimta 50. gadu otrajā pusē, bet masveidīga šo ēku celtniecība pēc rajonu apbūves
principa sākās 60. gados (French 1987). Sākotnēji celtās ēkas bija sliktākas kvalitātes,
dzīvokļi bija nelieli un to plānojums vienkāršs (Szelenyi 1996; Lehmann, Ruble 1997;
Rubīns 2004; Boren, Gentile 2007). Vēlākajās desmitgadēs 70. un 80. gados palielinājās
gan ēku stāvu skaits un dzīvokļu lielums, gan arī tika uzlabots to labiekārtojums un
plānojums (Lehmann, Ruble 1997; Smith 1996; Treija 2009). Turklāt jau padomju
periodā neapmierinoša ēku ekspluatācija un nepietiekama līdzekļu ieguldīšana to
uzturēšanā ievērojami pasliktināja tieši vecāko daudzstāvu ēku stāvokli (Kahrik,
Tammaru 2010). Līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka sociāli telpiskās un dzīves vides
pievilcības atšķirības būs vērojamas dažādos laika periodos celtos lielmēroga dzīvojamos
rajonos. Turklāt var pieņemt, ka postsociālisma pārmaiņu rezultātā šīs atšķirības būs tikai
pastiprinājušās. Darbā tiek pētīts iedzīvotāju sastāvs un dzīves vides vērtējums pilsētas
apkaimēs, kur apbūvē dominē lielmēroga dzīvojamie rajoni. Šim mērķim izvēlētas divas
pēc iedzīvotāju skaita salīdzināmas, bet pēc ēku celtniecības perioda atšķirīgas apkaimes.
Turklāt izvēlētās apkaimes – Ķengarags un Pļavnieki – ir Rīgai raksturīgi padomju
perioda apbūves mikrorajoni.
Dati un metodes
Rīgas lielpaneļu dzīvojamo rajonu izpētē izmantotas plašāk lietotās datu ieguves,
apstrādes un analīzes metodes. Pētījumam izvēlēto lielmēroga dzīvojamo rajonu
iedzīvotāju sastāvs un dzīves vides pievilcība analizēta, izmantojot jaunāko Rīgas
pilsētas iedzīvotāju aptauju. Apsekojums veikts Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamenta uzdevumā. Aptaujas anketas izstrādē pašvaldība sadarbojās ar LU ĢZZF
Cilvēka ģeogrāfijas katedru, bet lauka darbu 2015. gadā veica uzņēmums, kas
specializējies socioloģisko aptauju veikšanā. Cilvēka ģeogrāfijas katedra sagatavoja
aptaujas anketas jautājumu bloku par iedzīvotāju migrācijas un ikdienas mobilitāti, kā
arī piedalījās citu aptaujas anketas jautājumu sagatavošanā un apspriešanā. Pavisam
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aptaujas anketā ietverti aptuveni 80 dažādi respondentu dzīvesvietu un darba gaitas
atspoguļojoši jautājumi, t.sk. par migrāciju, pārcelšanās iemesliem un ikdienas
pārvietošanos, kā arī liels jautājumu bloks par dzīves vides pievilcību raksturojošiem
rādītājiem. Atsevišķs anketas bloks sniedza vispārēju respondentu sociāli demogrāfisko
raksturojumu. Rakstam nepieciešamie dati atlasīti jaunā datu masīvā par darbā
aplūkotajām apkaimēm. Kopējais 2015. gada aptaujā sasniegtās izlases (N) apjoms ir
2 043 respondenti vecumā no 18 līdz 78 gadiem (Rīgas dome 2015). Savukārt darbā
izmantoti dati par 157 respondentiem Ķengaraga un 145 respondentiem Pļavnieku
apkaimē. Iegūto aptaujas datu apstrādē izmantotas neparametriskās metodes. Lai
noskaidrotu iedzīvotāju sastāvu un dzīves vides pievilcību raksturojošo pazīmju saistību
būtiskumu, izmantots kontingences koeficients (Kk) (Paura, Arhipova 2002). Rezultātu
pārbaude veikta, aprēķinot to abpusējās alternatīvas p vērtību. Aprēķinātā p vērtība
parāda rezultātu statistisko nozīmību, savstarpēji salīdzinot atlasītās pazīmes. Tur, kur
statistiskās nozīmības vērtība ir mazāka par 0,05 ar 95% varbūtību varam apstiprināt,
ka saistība starp aplūkotajām pazīmēm ir statistiski nozīmīga.
Rezultāti un galvenie secinājumi
Darbā vispirms salīdzināts respondentu sastāvs abās pētījuma apkaimēs.
Iedzīvotāju sastāvs analizēts, izmantojot raksturīgākās sociāli demogrāfiskās pazīmes
(1. tabula).
Tabulā redzamie rezultāti parāda, ka kopumā dzīves vides pievilcības vērtējumā
starp izpētei izvēlētajām apkaimēm nav būtisku atšķirību. Nedaudz kritiskāki savas
dzīves vides vērtējumā ir Pļavnieku apkaimē dzīvojošie. Dzīvesvietas apkaimes vides
pievilcība apmierina galvenokārt gados vecākus iedzīvotājus, nedaudz vairāk krievu
tautības cilvēkus, kā arī iedzīvotājus ar pamata un vidējo izglītību. Tāpat nedaudz vairāk
apmierināti ar dzīves vidi ir vienas personas mājsaimniecībās dzīvojoši un ģimenes bez
bērniem. Iegūtie rezultāti starp aplūkotajām iedzīvotāju sastāva pazīmēm un
apmierinātības ar dzīves vidi novērtējumu ir statistiski nozīmīgi pēc dzimuma, vecuma
grupām un ģimenes stāvokļa Pļavnieku apkaimē, bet pēc mājsaimniecības lieluma un
ģimenes sastāva abās apkaimēs. Būtisks aspekts, ko vēlējāmies noskaidrot saistībā ar
dzīves vides pievilcību, ir tās vērtējums atkarībā no tā, cik ilgi respondenti pašreizējā
dzīvesvietā dzīvojuši (1. attēls).
Rīgas iedzīvotāju apsekojuma kopējie rezultāti rāda, ka aptuveni trešdaļa (29,9%)
aptaujāto pašreizējā dzīvesvietā dzīvo kopš dzimšanas un aptuveni tikpat liela daļa
(27,3%) dzīvesvietu mainījuši pilsētas robežās (Rīgas dome 2015). Pārējo respondentu
iepriekšējā dzīvesvieta atradusies ārpus Rīgas. Starp pētījumam izvēlētajām apkaimēm
redzamas atšķirības. Pirmkārt, Ķengaragā vairums respondentu dzīvo ilgstoši, un viņus
dzīves vide vairāk apmierina, nekā neapmierina. Otrkārt, abās apkaimēs ar dzīves vidi
vairāk neapmierināto ir to aptaujāto vidū, kas dzīvesvietu ir mainījuši. Turklāt Pļavnieku
apkaimē šādu iedzīvotāju ir daudz vairāk, salīdzinot ar Ķengaragu. Tāpēc arī dzīves
vides pievilcības vērtējumā ir lielāka viedokļu dažādība.
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Pļavnieki

neapmierina

17%

apmierina

19%

Ķengarags

1.tabula. Respondentu sastāvs un dzīves vides pievilcības vērtējums pētījumam
izvēlētajās apkaimēs
Ķengarags
Pļavnieki
neapmierin
neapmierin
apmierina
apmierina
a
a
sieviete
62%
63%
73%
80%
Dzimums
vīrietis
38%
37%
27%
20%
Kk
0,155 (p=0,423)
0,266 (p=0,026)
15-24
4%
0%
7%
10%
25-34
12%
12%
15%
10%
35-44
27%
63%
18%
37%
Vecuma grupa
45-54
18%
13%
10%
9%
55-64
24%
12%
36%
17%
65-74
15%
0%
14%
17%
Kk
0,305 (p=0,712)
0,420 (p=0,050)
latvietis
34%
50%
34%
40%
krievs
54%
38%
53%
53%
Tautība
cita
12%
12%
13%
7%
Kk
0,273 (p=0,125)
0,258 (p=0,241)
pamata
8%
0%
4%
0%
vidējā
85%
63%
69%
63%
Izglītība
augstākā
7%
37%
27%
37%
Kk
0,338 (p=0,207)
0,342 (p=0,258)
1 persona
35%
0%
20%
17%
2 personas
30%
62%
34%
23%
Mājsaimniecības
3 un vairāk
lielums
35%
38%
46%
60%
personas
Kk
0,354 (p=0,004)
0,336 (p=0,020)
neprecējies
1%
0%
13%
10%
precējies / kopdzīve
53%
50%
55%
63%
Ģimenes stāvoklis
šķīries*
46%
50%
32%
27%
Kk
0,314 (p=0,199)
0,424 (p=0,001)
ir
45%
63%
39%
46%
Nepilngadīgi bērni
nav
55%
37%
61%
54%
ģimenē
Kk
0,284 (p=0,008)
0,406 (0,000)
N=157
N=145

neapmierina

53%

20%

10%

dzīvesvieta nav mainīta

Pļavnieki

Pļavnieki

67%

43%

11%

43%

ilgāk nekā 10 gadus

14%

3-10 gadus

Ķengarags
apmierina

54%

41%

mazāk nekā 3 gadus
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1. attēls. Respondentu dzīves vides pievilcības novērtējums pētījumam izvēlētajās
apkaimēs pēc atbilstoši pašreizējā dzīvesvietā nodzīvotajam laikam
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Summary
Residential areas of the cities in the former Soviet Union and Central Eastern Europe have
experienced substantial physical and social transformation since the 1990s. Previous studies
have confirmed that the development of residential areas after the demise of socialism is
characterized by inner-city change and suburban development. However, these changes affect
only a minor part of the urban population while most people still live in large-scale apartment
blocks. Moreover, the existing research shows that housing quality, living arrangements and
development trajectories of housing estates differ in various locations within the city and also
within a given neighbourhood. In order to understand the patterns and factors of inner
differentiation in terms of population composition and residential satisfaction, the paper presents
a case study from large-scale housing estates located in two different neighbourhoods of Rīga.
This study aims to provide insights into residential satisfaction and related characteristics of the
inhabitants of the most distinctive type of housing, in the light of post-socialist urban
transformations. The analysis is based on a recent sample survey that was carried out in 2015.
The research findings reveal that the residential satisfaction of large-scale housing estates by
local residents is surprisingly similar in the both neighbourhoods investigated.

LATVIJAS LAUKU TELPAS UN VIETU ATTĪSTĪBAS
IZPRATNES SARUKŠANAS KONTEKTĀ
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Anotācija. Pēdējās desmitgadēs teritorijas attīstības izaugsmes paradigma saskaras ar ekonomiskās,
sociālās un telpiskās sarukšanas tendenci, kas izplatīta daudzās Rietumu un postsociālisma valstīs, tostarp
Latvijā. Pētījuma mērķis ir pārbaudīt sarukšanas koncepta ekonomiskās un sociālās reprezentācijas
Latvijas lauku telpā. Pētījuma teorētiskie koncepti balstās uz publikāciju analīzi, empīriskie – uz
7 pašvaldību teritoriju izpēti bijušajā Alūksnes, Balvu un Gulbenes rajonā, Latvijas ZA, statistisko datu
un politikas dokumentu analīzi, intervijām ar pašvaldību darbiniekiem. Pētījuma rezultātā secināts, ka
Latvijas lauku telpa uzskatāma par tipisku sarūkošu teritoriju. Telpiskā sarukšana ir daudz plašāks
jēdziens, kas ietekmē katru vietu Latvijā gan lauku, gan pilsētu teritorijās. Tā prasa sabiedrības attieksmes
maiņu un pārmaiņas gan valsts pārvaldē, gan reģionālajā politikā. Pieejamo datu trūkums vai nepilnības
reprezentē reģionālās politikas īstenošanas reālās prioritātes. Lauku telpas attīstība ir saistāma ar
ekonomisko, sociālo un kultūras saišu, mēroga pārmaiņām un strukturālām pārmaiņām teritorijas
ekonomiskajā pamatā. Sarukšana atstāj ietekmi uz lauku attīstības sociālo potenciālu. Tā veido
nepieciešamību pēc inovatīvu, uz zināšanām un pieredzes izstrādātu, koordinētu, proaktīvu, multi
disciplināru, telpisku, lokālās vietās pamatotu ekonomisku un sociāli orientētu pasākumu kopu.
Atslēgas vārdi: sarukšana, lauku attīstība, reģionālā politika, saikne starp zinātni un politikām.

Ievads
Sarukšana jeb lejupslīde (UMS RIATE et al. 2008) kā fenomens nav jauna
parādība (Mitchell, de Waal 2009; Rybczynski, Linneman 1996; Commins 1978).
Pēdējās divās desmitgadēs sarukšana lauku teritorijās izpaužas kā reindustrializācija,
sociālekonomiskās pārmaiņas. Kaut gan sarukšanas procesi tiek pētīti, dažāda līmeņa
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politikās tie atspoguļojas nepietiekami (Haase et al. 2016; Reckien, Kotilainen et al.
2015; Martinez-Fernandez 2011).
Materiāls un metodes
Pētījuma dati par iedzīvotāju skaitu, sastāvu, darba vietām, saimniecisko struktūru
iegūti no Latvijas statistikas pārvaldes, Iedzīvotāju reģistra, Valsts ieņēmuma dienesta
un pašvaldībām. Tika izmatotas salīdzinošās analīzes, datu analīzes, pašvaldību
darbinieku daļēji strukturētās intervijas un pašvaldību un valsts izstrādāto plānošanas
dokumentu tekstu izvērtējums.
Rezultāti
Sarukšana (angliski - shrinking) ir cēloņseku izraisīts procesu kopums (pathway)
– makroprocesi ekonomikā, sociālajā un politiskajā sistēmā un arī dabas katastrofas.
Iedzīvotāju skaita samazināšanās ir cēlonis vairākām problēmām – novecošanās,
“smadzeņu aizplūšanai”, tukšiem mājokļiem, infrastruktūras nepilnīgai izmantošanai
(Bernt et al. 2012). Sarukšanai ir sociālas sekas, kas ietekmē vietu dzīves kvalitāti,
sociālo potenciālu un rezultātā – iespēju veidot inovācijas (Martinez-Fernandez et al.
2012), palikušo cilvēku kopuma prasmes, iemaņas un pat attieksmi pret esošo vidi
(Delken 2008). Pētījumi koncentrēti galvenokārt uz reaģējošu pieeju, ko nosaka
izaugsmes politika.
Sarukšana neiekļaujas izaugsmes stratēģijās un tiek uzskatīta par vietu
degradējošu parādību (Cancler 2008). Ir arī cits skatījums – iespēja veidot mazāku,
kompaktāku, kvalitatīvāku telpu, sarukšana dod papildus laiku kvalitatīvām lokālām
rīcībām (Hollander, Nemeth 2011; Rhodes, Russo 2013). Vietu funkcionālās
neatbilstības risinājumi ir nesaderīgo funkciju salāgošana, funkcionāli vienotu teritoriju
sasaiste (Reckien et al. 2011). Procesu pārmaiņu neprognozējamība nosaka universālu
pieeju – elastīgu reaģēšanu pretēji noteiktai stratēģijai (Pallagst et al. 2009). Pēdējā laikā
pētījumos tiek pausta plānošanas un politikas nepieciešamība dažādos līmeņos (Hesse
et al. 2016; Wiechmann, Bontje 2015). Latvijas Nacionālais attīstības plāns un
reģionālās politikas dokumenti ir vērsti uz izaugsmi un tādējādi ir pretrunā ar
demogrāfiskās sarukšanas prognozēm (Grupa 93; Karšu izdevniecība Jāņa sēta 2015).
Šāda pieeja tālāk multiplicējas zemāka līmeņa dokumentos – teritorijas plānojumos,
attīstības programmās un stratēģijās, kas neparedz nekādu rīcību.
Lai noskaidrotu sarukšanas apjomus laukos, analizēti iedzīvotājus skaita un
darbavietu dati. Statistikā pieejamais iedzīvotājus skaits neatspoguļo reālo (klātesošo)
skaitu. To izsauc iedzīvotāju brīvā deklarēšanās sistēma. Iespēja iegūt datus pēc IIN
pārskaitījumiem ir neefektīva, jo uzņēmumi nereģistrē reālās darba vietas, bet gan
juridiskās. Dati tiek apkopoti citām valsts pārvaldes vajadzībām, piemēram,
grāmatvedības uzskaitei, nevis, lai noteiktu patieso iedzīvotāju skaitu konkrētās vietās.
Iedzīvotāju skaits ir būtisks sarukšanas apstākļos, lai iegūtu atvasinātos datus – piemēram,
bezdarba rādītājus, lokālās ekonomikas struktūru, iedzīvotāju blīvumu u.tml. Oficiālie
dati rāda iedzīvotāju skaita samazinājumu 1990.–2015.g. ZA Latvijā par vienu trešdaļu
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(CSP); netiešie pašvaldību aprēķini rāda citu iedzīvotāju skaitu, samazinot to vidēji par
20–30% (Pašvaldību dati). IIN pārskaitījumi pašvaldību budžetā no citām teritorijām
veido aptuveni vienu trešdaļu (VID). Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietas tiek
veikts, izmantojot aptauju (CSP). Tas liek domāt, ka sarukšanas apjoms ir krietni lielāks,
nekā to uzrāda statistika. Paradoksāli, ka pašvaldības šie jautājumi maz interesē, jo to
budžets nav tiešā veidā saistīts ar reālām darba vietām, jo tās ir dotāciju saņēmējas.
Sarukšana izpaužas kā pārmaiņas apdzīvojuma telpiskajā struktūrā. Lai gan
saglabājas struktūra kopumā – pilsētas, ciemi, viensētas, tās mainās kvalitatīvi.
Ekonomiskās bāzes pārmaiņas, ražošanas tehnoloģiju attīstība nosaka mazāku
nepieciešamo darba vietu skaitu. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, sarūk sabiedriskie
pakalpojumi – skolas, doktorāti, pasta nodaļas, sabiedriskais transports un privātie
pakalpojumi – veikali, aptiekas, bankomāti. Sabiedriskā sektora darbavietu īpatsvars no
kopējo nodarbināto skaita palielinās, sabiedriskajā sektorā strādā no 1/3 lielajās
pašvaldībās līdz 2/3 no visiem nodarbinātajiem (autoru vērtējums). Attīstības mēroga
samazinājuma dēļ skola, asfaltēts ceļš vai uzņēmums kļūst kritisks vietas attīstības
faktors kādai konkrētai vietai (ciemam). Mazās pašvaldībās, piemēram, Baltinavas
novadā, nav brīvu darbavietu (pašvaldību dati) – jaunu cilvēku ieplūšana iespējama,
tikai aizvietojot esošās darba vietas. Atšķirīgie sarukšanas tempi dažādās teritorijās,
piemēram, Jaunlaicene pretstatā Kupravai, norāda uz kompleksa skatījuma
nepieciešamību, piemēram, izvērtēt vietējo līderu, dabas un kultūrvēsturisko vērtību,
sociālā un cilvēka kapitāla lomu vietas attīstībā. Zināšanu un prasmju trūkums par
sarukšanas procesiem, valsts regulējumu noteiktie ierobežojumi, finansēšanas prioritāšu
centralizācija ir daži situācijas skaidrojumi. Valsts politikas atbildes reakcija uz
sarukšanu laukos izpaužas kā koncentrēšana un centralizēšana. Telpiski to nosaka
sabiedrisko pakalpojumu centri – hierarhizētas vietas (pilsētas un ciemi) (RPP 2013),
administratīvi teritoriālā reforma – lielāku pārvaldes vienību veidošana, ražošanas un
inovāciju koncentrēšanās, veidojot brīvās ekonomiskās zonas.
Interpretācija un secinājumi
Latvija pozicionējas kā sarūkoša valsts; īpaši šis fenomens ir izteikts perifērās
lauku teritorijās. Ārvalstu pieredzi par sarukšanas procesiem un risinājumiem būtu
lietderīgi izvērtēt Latvijas nacionālajā un lokālajā kontekstā. Esošais “klusums” Latvijas
akadēmiskajā vidē, plānotāju auditorijā, politikā liek uzdot jautājumu par situācijas
apzināšanos. Turpmākajos pētījumos nepieciešams plašāks skatījums, aptverot ne tikai
iedzīvotāju skaita pārmaiņas. Sarukšanas pieeja prasa pārskatīt un veidot uz vietu un
cilvēku orientētus daudzdimensiju datus un informāciju, kvalitatīvus pētījumus, vietējās
sabiedrības iesaisti un pieredzē pamatotu politiku izvērtēšanu (Leetmaa et al. 2015;
Foulkes, Newbold 2008). Nepieciešamība pēc inovācijām nosaka vietas līderu nozīmi
un zinātnes un pārvaldes sadarbību, katras teritorijas attīstībai veidojot savus – vietai
piemērotus risinājumus. Lielāku nozīmi iegūst nevis dati vai to interpretācija, bet vietas
zināšanas un prasme tās lietot. Esošā uz pārmaiņām reaģējošā stratēģija jāpārvērš par
pārmaiņas ģenerējošu aktīvu politiku.
171

VIETAS UN TERITORIJAS: DAUDZDIMENSIJU ĢEOGRĀFISKĀ TELPA

Atsauces
Bernt, M., Cocks, M., Couch, C., Grossmann, K., Haase, A., Rink D. (2012). Shrink smart
Research brief No. 2. Leipzig: Helmholtz Centre for Environmental Research.
Canzler, W. (2008). Transport infrastructure in shrinking (East) Germany. German
Politics & Society, 26(2), 76 -92.
CSP – Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Commins, P. (1978). Socio-economic adjustments to rural depopulation. Regional
Studies, 12(1), 79-94.
Delken, E. (2008). Happiness in shrinking cities in Germany. A research note. Journal of
Happiness Studies, 9, 213–218
Foulkes, M., Newbold, K. B. (2008). Using alternative data sources to study rural
migration: Examples from Illinois. Population, Space and Place, 14, 177–188.
Grupa 93, Karšu izdevniecība Jāņa sēta (2015). Publisko individuālo pakalpojumu klāsta
izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam: http://www.varam.gov.lv (22.02.2016).
Haase, A., Athanasopoulou, A., Rink, D. (2016). Urban shrinkage as an emerging concern
for European policymaking. European Urban and Regional Studies, 23, 103-107.
Hollander, J. B., Nemeth J. (2011). The bounds of smart decline: A foundational theory
for planning shrinking cities. Housing Policy Debate, 21(3), 349-367.
IR – Iedzīvotāju reģistra dati.
Kotilainen, J., Eisto, I., Vatanen, E. (2015). Uncovering mechanisms for resilience: Strategies
to counter shrinkage in a peripheral city in Finland. European Planning Studies, 23(1), 53-68.
Leetmaa, K., Kriszan, A., Nuga, M., Burdack, J. (2015). Strategies to cope with
shrinkage in the lower end of the urban hierarchy in Estonia and Central Germany. European
Planning Studies, 23(1), 147-165.
Martinez-Fernandez, C., Audirac, I., Fol, S., Cunningham-Sabot, E. (2012). Shrinking
cities: Urban challenges of globalization. International Journal of Urban and Regional
Research, 36, 2213–25.
Mitchell, C.J.A., de Waal, S. B. (2009). Revisiting the model of creative destruction: St.
Jacobs, Ontario, a decade later. Journal of Rural Studies, 25, 156–167.
Pallagst, K., Aber, J., Audirac, I., Cunningham-Sabot, E., Fol, S., Martinez-Fernandez,
C., Moraes, S., Mulligan, H., Vargas-Hernandez, J., Wiechmann, T., Wu, T. and Rich, J. (2009).
The future of shrinking cities: Problems, patterns and strategies of urban transformation in
global context. Berkeley, CA: IURD.
Reckien, D., Martinez-Fernandez, C. (2011). Why do cities shrink? European Planning
Studies, 19(8), 1375-1397.
Rhodes J., Russo J. (2013). Shrinking ‘smart’?: Urban redevelopment and shrinkage in
Youngstown, Ohio. Urban Geography, 34(3), 305-326.
Rybczynski, W., Linneman, P. (1996). Shrinking Cities. Philadelphia, PA: Wharton
Real Estate Research Centre.
RPP (2013) - Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam. Rīga: VARAM.
Wiechmann, T., Bontje, M. (2015). Responding to tough times: Policy and planning
strategies in shrinking cities. European Planning Studies, 23(1), 1-11.
UMS RIATE, Géographie-cités, LIG, IGEAT, University of Umeå, University of Naples
‘L’Orientale’, University of Naples 6, CUGUAT – TIGRIS (2008). Shrinking regions: a
paradigm shift in demography and territorial development. Brussels, European Parliament.
VID – Valsts ieņēmumu dienesta dati.
172

VIETAS UN TERITORIJAS: DAUDZDIMENSIJU ĢEOGRĀFISKĀ TELPA

Summary
Growth in the last decade was characterized by economic, social and spatial shrinking.
This phenomenon is observed in many Western and post-Soviet countries, including Latvia. The
aim of the study is to examine if and how the concept of population shrinkage is represented in
Latvian rural areas. Theoretical concepts used in the study are based on a review of the literature.
Empirical research is carried out in seven localities of the former Aluksne, Balvi and Gulbene
districts in northeastern Latvia by interviewing local government employees and analysing
statistical data and policy documents. The investigation results suggest that Latvian rural areas
can be defined as typical shrinking areas. Spatial shrinking is wider concept that has impact on
almost all Latvian places, both in rural and urban territories. This process requires a changes in
attitude among decision-makers in both state and regional government. The scarcity and
incompleteness of available data is reflective of the realities of regional policy implementation.
Rural spatial development is connected to changes of economic, social and cultural linkages,
rescaling, and socio-economic structural changes. Shrinkage processes have an impact on rural
social capital. Shrinking requires the need for a set of innovative; knowledge-, evidence- and
place-based; coordinated; pro-active; multi-disciplinary; spatial; economic and socially-targeted
policy measures.
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Anotācija. Tūrisms mūsdienās attīstās dažādās vietās un vidēs, tai skaitā pilsētas vidē. Tūristu pieredzes
veidošanā liela nozīme ir ne tikai tūrisma objektiem un pakalpojumiem, bet arī pilsētas psiholoģiskajai
pievilcībai un sociālajai viesmīlībai (sociālai atmosfērai, gaisotnei, vietējo iedzīvotāju attieksmei).
Tādējādi pilsētas tūrisma attīstībā nozīmīga ir vietējo iedzīvotāju attieksme, bet tā savukārt ir atkarīga no
tūrisma radītajām pārmaiņām pilsētas telpā. Rakstā tiek analizēti trīs dažādu pētījumu rezultāti par Rīgas
iedzīvotāju attieksmi pret tūrisma attīstību, sākot no 1998. gada un beidzot ar 2015. gada pētījumu. Lai
gan pagājis neliels laika sprīdis, Rīgā būtiski ir mainījusies vietējo iedzīvotāju attieksme. Lai gan tā
kopumā ir ļoti pozitīva, tomēr ir identificēti vairāki negatīvi ietekmes veidi, kur veidojas kritiskās
sadursmes starp tūristiem, tūrisma attīstību un vietējiem iedzīvotājiem, kas var novest pie vietējo
iedzīvotāju negatīvas attieksmes un tās izpausmēm, tas ir, mazināt Rīgas kā pilsētas pievilcību. Pilsētas
un tūrisma attīstības plānotājiem nepieciešams pievērst uzmanību tādiem tūrisma ilgtspējīgas attīstības
indikatoriem kā pilsētvides fiziskajai un sociālajai kapacitātei, pieļaujamo pārmaiņu robežai.
Atslēgas vārdi: pilsētvide, tūrisma ietekme, vietējo iedzīvotāju attieksme, kritiskā sadursme.

Pilsētu tūrismā, kas mūsdienās ir kļuvis par vienu no straujāk augošajiem tūrisma
sektoriem pasaulē, liela nozīme tiek pievērsta pilsētas telpai kopumā: pilsētas aktivitātei,
gaisotnei, tradīcijām, drošumam, vietējo iedzīvotāju attieksmei, laipnībai,
draudzīgumam, izpalīdzīgumam (Jansen-Verbeke 1986; Hall, Page 2006; Ashworth,
Page 2011). Atsevišķos pētījumos ir identificētas tādas pilsētvides dimensijas kā pilsētas
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psiholoģiskā pievilcība un sociālā viesmīlība (Lashley 2000; Bell 2007; Hayllar, Griffin,
Edwards 2008).
Daudzu pētījumu rezultāti liecina, ka vietējo iedzīvotāju attieksme pret tūristiem
un tūrisma iespējamo ietekmi ir nozīmīgs tūrisma vietu ilgtspējīgas attīstības faktors,
tāpēc vietējo iedzīvotāju attieksme pret tūrismu un izpratne par tūrisma ietekmi ir
jānovērtē nepārtraukti.
Neatkarības atjaunošana bija impulss straujai starptautiskā tūrisma attīstībai.
Laika posmā no 1995. līdz 2014. gadam Rīgas pilsētas naktsmītņu kapacitāte (gultas
vietu skaits) ir pieaugusi 2,5 reizes, bet nakšņojošu viesu skaits pat 8 reizes, sasniedzot
2,4 miljonus nakšņojumu 2014. gadā, no kuriem 2,1 miljons ir ārvalstu viesu
pārnakšņojumi (CSP 2016). No starptautiskā tūrisma tirgū neatpazītas pilsētas Rīga
pēdējā desmitgadē ir kļuvusi par populāru nedēļas nogales tūrisma galamērķi Eiropā.
Pilsētas centrā ir izveidojušās tūrisma ainavas raksturīgākās iezīmes (Terkenli 2002) un
tūrisma rajons – telpa, kurā uzturas tūristi, ir koncentrēti tūrisma nozares uzņēmumi un
tūrisma pakalpojumu sniedzēji (Rozīte 2011). Augot pilsētas viesu skaitam, palielinās
tūrisma intensitāte (tūristu / vietējo iedzīvotāju skaita attiecība). Tūristi ne tikai izmanto,
bet arī maina ainavas un to identitāti, atstāj ne tikai sociālas, bet arī telpiskas pēdas
(Terkenli 2002).
Starptautiskā tūrisma attīstību Rīgā ir ietekmējuši dažādi iekšējie un ārējie faktori,
tai skaitā tādi, kuri ir veicinājuši tūrisma negatīvās izpausmes un ietekmes. Kopš
2005. gada lidojumus uz Rīgu sāka zemo izmaksu lidsabiedrības (Ryanair, Easy Jet,
Norwegian), kas turpmākajos gados sekmēja Rīgā pirms tam nebijušu tūrisma veidu –
izklaides tūrismu, kura raksturīgākās izpausmes bija vecpuišu ballītes. Rīdzinieki bija
spiesti vērot, kā pilsētā uzplaukst izklaides un nakts dzīves industrija, radot arī šīm
funkcijām atbilstošas ainavas pašā pilsētas centrā. Publikācijas ārvalstu plašsaziņas
līdzekļos par Rīgu kā uzdzīves vietu veidoja negatīvu Rīgas pilsētas tēlu, un 2009. gadā
Rīgā pat tika izveidota Tūrisma policija.
Iedzīvotāju attieksmes skaidrojumos izmanto dažādas teorijas un modeļus. CAC
(Cognitive, Affective, Conative angl.) modelis balstās uz indivīda attieksmes trīs
komponentēm: izziņas, emocionālo un izturēšanās komponenti (Andriotis, Vaughan
2003). Pirmajā Rīgas iedzīvotāju attieksmes pētījumā (Upchurch, Teivane 2000)
novērtēta izziņas komponente, vēlākajos pētījumos (Rozīte, Steina 2013; Postma 2015)
novērtētas arī emocionālā un izturēšanās komponente.
2012. gada pētījumā, novērtējot vietējo iedzīvotāju saskarsmi ar tūristiem, kā arī
viņu attieksmi pret dažādiem tūrisma ietekmes veidiem un tūrisma attīstību Rīgā, tika
izmantota tiešās intervijas metode un semi strukturēta anketa. Izvērtējot attieksmi pret
tūrisma ietekmi uz saimniecību, infrastruktūru, sabiedrību un kultūru, tika piedāvāti
apgalvojumi, kas bija jānovērtē Likerta skalā no 1 līdz10. Respondentiem bija jānorāda
arī dzīves vieta, dzīves ilgums Rīgā, iesaiste tūrismā un saskarsmes biežums ar tūristiem
(Rozīte, Steina 2013).
2014./2015.g. Eiropas Tūrisma nākotnes pētniecības tīklā tika veikts kopējs
pētījums Amsterdamā, Berlīnē un Rīgā. Tajā tika iegūti dati par kritiskajām sadursmēm
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(critical encounters) (Postma 2015), kas rodas starp vietējiem iedzīvotājiem un tūrisma
attīstības aspektiem. Pētījumā izmantota kvalitatīvo pētījumu metode – padziļinātās
intervijas ar vietējiem iedzīvotājiem, noskaidrojot vietējo iedzīvotāju attieksmi pret
tūrisma attīstību pilsētā. Rīgā tika intervēti 25 respondenti, kurus atlasīja pēc tādām
pazīmēm kā vecums, dzimums, dzimšanas un dzīves vieta, saistība ar tūrismu.
2012. gada pētījumā tika vērtēti vairāki aspekti, tai skaitā tie faktori, kas ietekmē
pilsētas vidi. Rīdzinieku kopējais vērtējums par tūrisma ietekmi uz pilsētas infrastruktūru
ir pozitīvs, ( ̅ = 6.7). Augstu novērtēta tūrisma nozīme uzņēmējdarbības dažādošanā,
attīstot kafejnīcas, restorānus, veikalus ( ̅ = 8,06), kā arī novērotas tūrisma attīstības
rezultātā augošas preču un pakalpojumu cenas ( ̅ = 7.18). Lielākās pārmaiņas ir izjustas
brīvā laika vidē ( ̅ =7.48), vēsturisko vietu saglabāšanā un atjaunošanā ( ̅ =7,11),
pilsētas dabas vides uzlabošanā ( ̅ =7,11). Centra iedzīvotāji ir kritiskāki, uzsverot tādas
negatīvas ietekmes veidus kā vairāk atkritumu pilsētā ( ̅ =6,24), lielāks piesārņojums
( ̅ =5,54), augošie satiksmes sastrēgumi un stāvvietu problēmas ( ̅ =5.23). Augstu
novērtēta ietekme uz sabiedrību un kultūru – atzīts, ka tūrisms veicina un dažādo kultūras
pasākumus Rīgā ( ̅ =7,52), veicina saskarsmi starp dažādu kultūru pārstāvjiem ( ̅ =7,26).
Visaugstāko novērtējumu „ļoti ietekmē” ( ̅ =8,2) ir ieguvis apgalvojums „attīsta nakts
dzīvi”, kā arī „veicina prostitūciju” (7,04), veicina alkoholismu pilsētā ( ̅ =6,43),
ubagošanu uz ielas ( ̅ =6,16).
2014./2015. gada pētījums sniedz padziļinātu skaidrojumu par vietējo iedzīvotāju
saskarsmi ar tūrismu jeb kritiskās sadursmes, viņu attieksmi un reakciju. Vērtējot tādu
pilsētas vides aspektu kā infrastruktūru, visvairāk kritisko sadursmju (13) ir radušās
tūrisma attīstības rezultātā, saskaroties dažādu grupu interesēm. Te var minēt stāvvietu
un autobusu novietošanas problēmas, ekskursiju autobusu klātbūtni un izskatu Rīgā,
infrastruktūras elementu stāvokli un pieejamību, taksometru pakalpojumu cenas. Taču
jāuzsver, ka respondenti novērtē arī tūrisma attīstības pozitīvo ietekmi, ko atklāj
apgalvojums: „Tūrisms ir palīdzējis izveidot Rīgā labu infrastruktūru, kas ir arī laba
vietējiem.” [R25].
Identificēti vairāki negatīvo sadursmju veidi, kas saistīti ar tūristu klātbūtni un
izturēšanos. Visbiežāk minēta tūristu uzvedība un vecpuišu ballītes, troksnis un pūļi
Vecrīgā, lielas tūristu grupas Alberta ielā, augošs tūristu skaits radošajos kvartālos,
neapmierinātu tūristu izturēšanās. Raksturojot tūrisma netiešo ietekmi ikdienas dzīvē,
minēti tādi ietekmes veidi kā ielu muzikantu izpildījums tūristiem, ilgāka iepirkšanās
lielveikalos (tūristus apkalpo ilgāk), augstās dzīvokļu cenas centrā.
Iedzīvotāju emocijas un rīcība visspilgtāk izpaudusies saskarsmē ar tūristiem.
Rīdzinieki paši nav proaktīvi, bet palīdz, ja redz, ka tūristiem jau ir radušās problēmas:
„Man to tūristu bija tik žēl, ka gāju viņiem iztulkot.” [R5]. Visemocionālāko reakciju ir
izraisījusi „ballīšu” tūristu uzvedība, kas izpaužas tādās respondentu atbildēs kā „Man
nepatīk” [R14], „Mani kaitina” [R7], „Es kļūstu dusmīgs” [R25], „Nejutos komfortabli.”
[R11, R14]. Respondentu reakcija uz troksni un burzmu ir nepatika un cenšanās
izvairīties no šādām vietām [R1, R21].
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Jāuzsver, ka daļa respondentu šajā pētījumā vispirms uzsvēra tūrisma attīstības un
ietekmes pozitīvos faktorus un tikai pēc tam raksturoja negatīvās sadursmes, piemēram,
„Tūristi ienes pozitīvu un internacionālu gaisotni.” [R8]. Tajā pašā laikā vietējie
iedzīvotāji norāda, ka tūrisms ir jāattīsta, ņemot vērā Rīgas kapacitāti: „Tūristu skaits
nākotnē ir jāregulē. Man ir negatīva pieredze Prāgā, kur tajās cilvēku masās nebija
iespējams baudīt pilsētu.” [R1]. Lai gan veidojas personīgs diskomforts, tiek pieņemta
tūrisma attīstība, jo tas dod ekonomisku labumu: „Man nepatīk lielas cilvēku masas, bet
no ekonomiskā viedokļa tas nav slikti.” [R21].
Starptautiskais tūrisms Rīgā, izmantojot Batlera tūrisma vietas dzīves cikla
teoriju, īsā laikā ir nonācis attīstības stadijā, kad aug tūrisma produktu un pakalpojumu
apjoms un parādās tūrisma ietekmes problēmas.
Rīdzinieki ir ne tikai informēti un izpratuši tūrisma iespējamo ietekmi, bet spējuši
to arī novērtēt. Tūrisma attīstība iedzīvotāju skatījumā ir uzlabojusi pilsētas vidi, it
sevišķi tās kafejnīcu, restorānu un veikalu pakalpojumu daudzveidību, radītas jaunas
atpūtas vietas, labiekārtoti parki. Tas ir veicinājis saskarsmi starp dažādu kultūru
pārstāvjiem Rīgā un palielinājis pilsētas iedzīvotāju ienākumus. Bet tūrisms ir veicinājis
arī dzīves dārdzības, preču un pakalpojumu cenu pieaugumu, palielinājis atkritumu
daudzumu, veicinājis vides piesārņojumu. Īpaši uzsvērta tūrisma loma naktsdzīves
attīstībā un prostitūcijas veicināšanā. Rīgas centra iedzīvotāji augstāk ir vērtējuši tādus
negatīvus ietekmes aspektus kā transporta sastrēgumu veidošanos, drūzmu pilsētā un
tradicionālās ainavas iznīcināšanu.
Kvalitatīvie, padziļinātie pētījumi norāda uz iedzīvotāju kritiskāku attieksmi,
novērtējot ne tikai tūrisma fizisko ietekmi, bet arī vizuālo uztveres (netipiskais
ekskursiju autobusu izskats, tūristu nepieņemamā uzvedība) ietekmi. Tūrisma
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai ir jāveic padziļināti ietekmes pētījumi, novērtējot
tādus ilgtspējīgas attīstības indikatorus kā vides un sociālo kapacitāti un pieļaujamo
pārmaiņu robežu.
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Summary
Modern day tourism is developing in a variety of places and environments, including the
urban environment. In addition to tourist attractions, a city’s psychological attraction and
hospitality (social atmosphere, ambience, local inhabitant attitudes) play a significant role in the
formation of the tourist experience. Therefore, the attitude of local inhabitants is significant for
the development of urban tourism, which in turn is dependent on the changes brought about by
tourism in the city environment. The present article analyses the results of three different studies
conducted on the attitude of local inhabitants towards tourism development in Rīga during the
period of 1998 - 2015. Regardless of the comparatively short period under discussion, the
attitude of local inhabitants in Rīga has changed considerably. Although attitudes are generally
very positive, several negative impact factors were identified in areas where a critical conflict
exists between tourists and local inhabitants, which have the potential to lead to negative
attitudes among local inhabitants. The expression of these attitudes towards tourists in turn could
decrease the attractiveness of Rīga. City and tourism developers have to pay attention to
sustainable tourism indicators such as physical and social carrying capacity and the limit of
acceptable changes.

TŪRISMS KĀ IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBAS LĪMENI
VEICINOŠS FAKTORS LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBĀS
Daina Vinklere
Biznesa augstskola Turība, e-pasts: Daina.Vinklere@turiba.lv
Anotācija. Latvijas piekrastes pašvaldībās tūrisma attīstībai pēdējos 25 gados tiek pievērsta liela
uzmanība un ieguldīti līdzekļi, lai kaut daļēji kompensētu būtisko kritumu piekrastes rajoniem
tradicionālajā zvejniecības un zivsaimniecības nozarēs ar mērķi uzlabot iedzīvotāju labklājības līmeni un
palēnināt iedzīvotāju migrāciju uz lielākajām pilsētām. Pētījumā analizēts, kā iedzīvotāji vērtē tūrisma
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attīstības faktoru vietējo iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanā, izmantojot iedzīvotāju aptaujas
izvēlētajās etalonteritorijās Kurzemes un Vidzemes piekrastē – Engures ezera sateces baseina un
Salacgrīvas pašvaldībās, kurās ir līdzīga situācija resursu un attīstības ziņā. Pētījuma rezultāti parāda
tendences iedzīvotāju vērtējumā, kas kopumā ir pozitīvākas Salacgrīvas pašvaldībā.
Atslēgas vārdi: iedzīvotāju labklājības līmenis, tūrisma sociāli-ekonomiskā ietekme reģiona identitāte.

Labklājības jēdziens ir bijis aktuāls vienmēr, un katra valsts un pašvaldība ir
ieinteresēta tās iespējami augstāka līmeņa nodrošināšanā. Terminiem labklājība un
labklājības līmenis ir vairāki skaidrojumi, piemēram, “labklājība ir pārticība, turība,
drošas nākotnes izredzes un veiksme saimnieciskos darījumos, tās priekšnosacījumi ir
katras fiziskās personas rosība, labs darbs un čaklums, uzņēmuma, valsts saimnieciskā
attīstība, sociāli ekonomiskā stabilitāte u.c. (Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca, 2000).
Tiek lietots arī jēdziens sociālā labklājība, kas neapzīmē tikai dzīves līmeni, bet ietver
arī dzīves kvalitāti un tādus tās faktorus kā vides kvalitāte, kriminogēnā situācija
u.c.(Business Dictionary). Mēdz nošķirt arī t.s. subjektīvo labklājību, kas tiek definēta
kā “pozitīvo emociju esamība un negatīvo neesamība, kā arī izzinošs dzīves vai dzīves
vērtību kopuma novērtējums (Weismar, Ponocny 2015).
Tūrisma pētījumos labklājības aspekts nav plaši pētīts. Labklājību var skatīt gan
no tūristu un tūrisma nozares, gan no vietējās sabiedrības skatu punkta (Hall, Brown
2006). Dažādos pētījumos un pārskatos tiek minēti dažādi rādītāji labklājības līmeņa
novērtēšanai. Šajā gadījumā tiek izmantotas I. Jēkabsones piedāvātās objektīvo
labklājības rādītāju grupas – iedzīvotāju skaita un sastāva pārmaiņas, darba tirgus,
uzņēmējdarbība un drošība (Jēkabsone 2014) iedzīvotāju subjektīvajā vērtējumā, kas
parāda arī viņu attieksmi pret tūrisma attīstību kopumā. Parasti šī attieksme saistās ar
cilvēku personiskajiem ieguvumiem, kas rada pozitīvu ietekmes uztveri un tālāku
atbalstu tūrisma veicināšanai (Ap 1992).
Par piekrastes pašvaldībām Latvijā uzskata pašvaldības, kuru administratīvās
teritorijas robežojas ar Baltijas jūru. Par tādām uzskatāmi 13 novadi un 4 republikas
pilsētas – Rīga (23,5% no teritorijas, kas atrodas 5 km zonā no krasta līnijas), Jūrmala,
Liepāja un Ventspils. Šajās pašvaldībās dzīvo ~45% no visiem valsts iedzīvotājiem, no
kuriem ~10% novados, bet ~90% republikas nozīmes pilsētās (Piekrastes telpiskās
attīstības pamatnostādnes 2011.-2017. gadam).
Piekrastes reģionu nozīmi tūrismā pierāda dati, ka Latvijā 2013. gadā 67% tūrismā
izmantoto gultasvietu atradās novados, kas ir pie jūras vai kam vismaz puse no teritorijas
atrodas 10 km attālumā no jūras, bet 83,7% no kopējā apjoma veidoja pavadīto nakšu
skaits piekrastes teritorijā. No šajā teritorijā esošajām mītnēm visvairāk viesnīcu un tām
pielīdzināto mītņu atrodas Rīgā, Jūrmalā, Liepājā un Ventspilī (Tūrisma statistikas
aktualitātes, CSB 2015). Šie rādītāji liecina par iedzīvotāju un tūrisma nozares augstu
koncentrāciju lielajās pilsētās, kamēr piekrastes lauku teritorijās un mazpilsētās arvien
vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās un arī ekstensīvāka tūrisma attīstība. Arī
Eiropas Komisijas dokumentos tiek norādīts, ka galvenie šķēršļi Latvijas konkurētspējas
un ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas attīstībā ir ievērojamas atšķirības
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starp lauku un pilsētu teritorijām, kur lauku teritorijās iedzīvotājiem ir lielāks
nabadzības risks (European Commission 2014).
Tāpēc pētījuma mērķis bija noskaidrot tūrisma kā vietējo iedzīvotāju labklājību
veicinoša faktora nozīmi divās izvēlētajās dažāda novietojuma, bet attīstības un resursu
ziņā līdzīgās etalonteritorijās ārpus republikas nozīmes pilsētām.
Engures ezera sateces baseins atrodas Kurzemes piekrastē, tā platība ir aptuveni
644 km2, bet galvenās vērtības – Engures ezera dabas parks, kā arī Baltijas jūras Rīgas
līča piekraste. Šajā teritorijā ietilpst 5 novadu – Tukuma, Talsu, Mērsraga, Engures un
Kandavas – un 11 pagastu teritoriju daļas. No tūrisma viedokļa pētījuma teritorija
iedalāma 3 atšķirīgās zonās gan pēc dabas un kultūrvēsturiskajiem resursiem, gan
infrastruktūras, kas nosaka tūristu plūsmas intensitāti un attiecīgi arī tūrisma ietekmi
(Rozīte, Vinklere 2011).
Salacgrīvas pašvaldība, atrodoties Ziemeļvidzemē pie Rīgas jūras līča, aizņem
637 km2, un tajā ietilpst Salacgrīvas un Ainažu pilsēta ar lauku teritorijām un Liepupes
pagasts. Arī šī novada galvenās vērtības rodamas dabas resursos. No tām tūrismam
nozīmīgākās ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā esošās Vidzemes akmeņainā
jūrmala, Randu pļavas, Salacas upes ielejas posms, kā arī Rīgas jūras līča piekraste, kur
arī koncentrējas galvenās tūristu plūsmas.
Abas etalonteritorijas ilgstoši bijušas atkarīgas no zvejniecības un zivsaimniecības
attīstības, kas īpašu nozīmi ieguva padomju gados. Būtiski mainoties situācijai, pēdējos
20 gados visās piekrastes pašvaldībās, t.sk. šajās, par nozīmīgu alternatīvu tiek uzlūkota
tūrisma attīstība, kas zināmā mērā var kompensēt zudušās darba vietas, līdzsvarot
labklājības līmeni un tādējādi mazināt iedzīvotāju aizplūšanu uz pilsētām vai ārpus
Latvijas.
Primāro datu iegūšanai tika izmantota iedzīvotāju aptauja. Engures ezera baseina
teritorijas 12 apdzīvotās vietās tā veikta 2010.–2012. gadā Latvijas Nacionālā ilgtermiņa
ekoloģisko pētījumu tīkla projektā „Konceptuālā modeļa izveidošana socioekonomisko
faktoru spiediena novērtēšanai uz bioloģisko daudzveidību ilgtermiņa pētījumu
modeļreģionā Latvijā”, savācot 387 derīgas anketas, bet Salacgrīvā 2014.–2015. gadā,
iegūstot 400 derīgas anketas 5 apdzīvotās vietās. Iegūtais derīgo anketu skaits nodrošina
izlases 95% ticamību ar +/ -5% robežkļūdu (Kristapsone 2011). Ģenerālkopa Engures
ezera sateces baseina teritorijā ietver noteiktu kļūdu, jo tās robeža atšķiras no iekļauto
novadu un pagastu administratīvajām robežām.
Aptaujas anketā tika iekļauti jautājumi, atbildes uz kuriem, izmantojot Likerta
5 ballu skalu, ļauj spriest par iedzīvotāju subjektīvo vērtējumu kā labklājības līmeni
ietekmējoša faktora nozīmei viņu dzīvē, un iegūtie rezultāti apkopoti tabulā.
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Labklājības līmeni ietekmējošo tūrisma attīstību saistīto faktoru vērtējums Engures ezera
sateces baseina (E) un Salacgrīvas pašvaldībās (S) procentos no respondentu atbildēm
Vērtējuma rādītāji
Pilnībā
Drīzāk
Daļēji
Drīzāk
Pilnībā
Nav
piekrītu piekrītu piekrītu nepiekrīt
nepiekrīt
atbildes
E/S
E/S
E/S
u
u
E/S
E/S
E/S
Izjūtu, ka tūristi un atpūtnieki
14.5/
14.2/
14.7/
15.0/
22.2/
19.4/
dod ekonomisku labumu vietējai
22.0
6.0
3.0
1.0
0.0
68.0
sabiedrībai
Tūristu un atpūtnieku piesaiste
14.5/
15.0/
15.8/
15.2/
22/2
17.6/
rada papildus darba vietas
14.0
7.0
1.0
0.0
0.0
78.0
vietējiem
Vietējie iedzīvotāji aktīvi
5.4/
10.3/
22.0/
14.7/
22.2/
25.3/
iesaistās maksas pakalpojumu
21.0
5.0
4.0
2.0
0.0
68.0
sniegšanā tūristiem un
atpūtniekiem
Es vai mani ģimenes locekļi (
7.0/
2.3/
6.7/
7.5/
22.2/
54.3/
bērni, vecāki, laulātie, brāļi,
10.0
5.0
13.0
0.0
25.0
47.0
māsas) ir iesaistīti maksas
pakalpojumu sniegšanā
tūristiem/atpūtniekiem
Tūristu skaita pieaugums ir
4.1/
11.6/
13.7/
14.7/
22.7/
33.1/
pozitīvi ietekmējis mūsu (vietējo
10.0
6.0
3.0
1.0
0.0
80.0
iedzīvotāju) dzīves līmeni
Ceļotāju/ tūristu piesaiste ir
11.6/
12.4/
19.9/
12.4/
22.0/
21.7/
nepieciešama mana dzīves līmeņa 17.0
3.00
11.0
9.00
0.0
60.0
uzlabošanai
Tūrisma veicināšanas pasākumi
18.3/
16.5/
13.4/
8.5/
23.0/
20.2/
palīdz uzlabot infrastruktūru, kas 59.0
13.0
6.0
14.0
8.0
0.0
vajadzīga arī vietējiem
iedzīvotājiem
Tūristu un atpūtnieku
1.3/
3.4/
6.2/
24.0/
21.7/
43.4/
pieplūduma rezultātā pasliktinās
14.0
19.0
19.0
0.0
24.0
24.0
kriminogēnā situācija
Tūrisma attīstība ir veicinājusi
1.8/
1.6/
4.7/
10.9/
23.3/
57.9/
manu vai manas ģimenes locekļu 6.0
7.0
8.0
39.0
0.0
40.0
palikšanu/ pārcelšanos uz dzīvi
novadā
Pozitīvi izturos pret ienācējiem,
11.6/
12.4/
19.9/
12.4/
22.0/0.0
21.7/
kas iegulda līdzekļus un attīsta
21.0
8.0
6.0
2.0
63.0
tūristus apkalpojošus uzņēmumus

Iepriekš analizētos Engures ezera sateces baseinā iegūtos rezultātus (Vinklere
2014) salīdzinot ar Salacgrīvas pašvaldībā iegūtajiem, redzam, ka daļa faktoru ir vērtēti
līdzīgi, tomēr vairākos ir būtiskas atšķirības. Attiecībā uz iespējamajiem migrāciju
veicinošajiem faktoriem respondenti izteica atbalstu ienācējiem, kas ir pozitīvi attīstībai,
bet abās vietās tūrisms kā motivētājs dzīvei novados tiek vērtēts visai zemu, īpaši
Engures apkārtnē. Detalizētāk var spriest par respondentu vērtējumu saistībā ar darba
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tirgu un uzņēmējdarbību. Respondentu viedoklis par jūtamu ekonomisko labumu,
papildus darba vietām un iedzīvotāju aktivitāti ir būtiski augstāks Salacgrīvā, bet
Engures baseinā tas tiek uzskatīts par maznozīmīgu, un abos gadījumos teju puse
respondentu personīgi nav iesaistīti tūrisma pakalpojumu sniegšanā. Abas respondentu
grupas augstu novērtē tūrisma lomu vietējiem nepieciešamās infrastruktūras
uzlabošanā. Lai gan lielākā daļa respondentu atzīst, ka tūristu piesaiste ir nepieciešama
viņu dzīves līmeņa uzlabošanai, tomēr kopumā, vērtējot tūristu pozitīvo ietekmi uz
vietējo dzīves līmeni, ir diametrāli pretējs vērtējums, Salacgrīvā pozitīvajām atbildēm
sasniedzot ~90%, kamēr Engurē negatīvajām ~50%. Būtiski atšķirīgs vērtējums ir arī
attiecībā uz drošības situāciju, kur Engures ezera apkārtnē to nesaskata kā draudu
drošībai, kamēr Salacgrīvā viedoklis diezgan vienmērīgi sadalās un norāda uz noteiktām
bažām, ko pašvaldībā būtu jāizvērtē.
Tādējādi pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka Salacgrīvas pašvaldības iedzīvotāji
saskata būtiskāku ieguvumu no tūrisma viņu labklājības līmeņa paaugstināšanā, kas
varētu būt saistīts gan ar plašāku piedāvājumu un intensīvāku tūristu plūsmu pa
automaģistrāli A1, gan administratīvo vienotību novadā, tomēr precīzāki iemesli būtu
jāmeklē, turpinot pētījumu ar kvalitatīvo metožu pielietojumu.
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Summary
Over the past 25 years heightened attention and resources has been accorded to coastal
municipalities for tourism development in Latvia with its almost 500 km long coastline in order
to partly compensate to some extent the significant decrease in the traditional fishing and fish
processing industries in the coastal regions and improve the welfare level of inhabitants and slow
down their migration to the bigger cities. The study analyses the evaluation of local inhabitants of
tourism development as a factor enhancing the inhabitants’ level of welfare of based on a survey
carried out in the sample areas on the Kurzeme and Vidzeme coasts - Engure watershed area and
Salacgriva municipalities which are similar in terms of resources and development level. The
research results reveal similarities and differences in the inhabitants’ evaluation, which on the
whole are more positive for the Salacgriva municipality area.

LATVIJAS HIDROĢEOLOĢISKAIS MODELIS LAMO4 – DABAS PROCESU
PĒTĪŠANAS RĪKS. IECAVAS UPES PAZEMES PIETECES AVOTI
Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis
RTU Vides modelēšanas centrs, e-pasts: Aivars.Spalvins@rtu.lv
Anotācija. Rīgas Tehniskās universitātes Vides modelēšanas centra speciālisti 2015. gadā ir izveidojuši
Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa (LAMO) ceturto versiju LAMO4.
LAMO4 ietver reģionālus vidējos ilggadīgos hidroģeoloģiskos datus par Latvijas pazemes ūdeņu aktīvās
ūdens apmaiņas zonu. Modeli var lietot, lai plānotu Latvijas ūdens resursu izmantošanu un atveseļošanu,
izveidotu lokālus detalizētus modeļus un pētītu dabas procesus.
Dabas procesu pētīšana ir iespējama tāpēc, ka LAMO strādā licenzētas programmatūras Groundwater
Vistas (GV) vidē, kuru veido pasaulē plaši izmantotas pazemes ūdens objektu modelēšanas sistēmas:
MODFLOW (LAMO uzturēšana); MODPATH (ūdens daļiņu kustības trasēšana); MT3D (masas
transporta modelēšana). Izmantojot GV sistēmu, tika meklēti Iecavas upes pazemes pieteces avoti
(atmosfēras nokrišņi un citi pieteces avoti).
Cerējām, ka skaitliskais eksperiments Iecavas upē apstiprinās pieņēmumu, ka upes pazemes pieteces
avots ir atmosfēras nokrišņi upes sateces apgabalā. Tomēr eksperimenta rezultāti bija negaidīti un tos
varēja iegūt tikai LAMO4 vidē: daudzi pazemes pieteces avoti atrodas ļoti tālu no upes sateces apgabala
(Vidzemes un Latgales augstienēs); pazemes ūdens uz Iecavas upi pārvietojas visos Latvijas pazemes
ūdeņu aktīvās ūdens apmaiņas zonas ģeoloģiskajos slāņos, kas atrodas zem Iecavas upes.
Atslēgas vārdi: hidroģeoloģiskais modelis, upes sateces apgabals, upes pazemes pietece

Īstenojot Valsts Pētījumu Programmu EVIDEnT, RTU Vides modelēšanas centra
speciālisti 2015. gadā ir izveidojuši Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa (LAMO) ceturto
versiju LAMO4. Versijai LAMO4 ir palielināts hidrogrāfiskā tīkla (upes, ezeri)
blīvums, plaknes aproksimācijas solis h samazināts no 500 metriem līdz 250 metriem,
upju pazemes pieteces modelī ir saskaņotas ar upju caurteces mērījumiem, precizētas
ūdens horizontu filtrācijas koeficientu kartes (Spalviņš 2015).
LAMO4 ietver reģionālus vidējos ilggadīgos hidroģeoloģiskos datus par Latvijas
pazemes ūdeņu aktīvās ūdens apmaiņas zonu. Modeli var lietot Latvijas ūdens resursu
izmantošanas un atveseļošanas plānošanā, lokālu detalizētu modeļu izveidošanā, kā arī
lai pētītu dabas procesus ar matemātiskās modelēšanas metodēm.
Dabas procesu pētīšana ir iespējama tāpēc, ka LAMO strādā licenzētas
programmatūras Groundwater Vistas (GV) vidē (Environmental Simulations 2011), ko
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veido pasaulē plaši izmantotas pazemes ūdens objektu modelēšanas sistēmas:
MODFLOW ̶ LAMO uzturēšana (Harbaugh 2005); MODPATH ̶ ūdens daļiņu kustības
trasēšana (Pollock 2012); MT3D ̶ masas transporta modelēšana (Zheng 1999).
Izmantojot GV MODPATH sistēmu, tika meklēti Iecavas upes pazemes pieteces avoti
(atmosfēras nokrišņi un citi pieteces avoti). Visu modeļu slāņu porainības vērtība bija 0,1.
Lai modelētu ūdens daļiņas kustības trajektoriju, ir jāizvēlas daļiņas sākuma
stāvoklis. Iecavas upes gadījumā daļiņas ievietojām ar upi saistīto režģu šūnu centros
(kopā 1027 šūnas, no tām 987 un 42 pieder attiecīgi kvartāra Q un pamatiežu Daugavas
D3dg# ūdens horizontam). Eksperimenta vienkāršošanas nolūkā daļiņas netika
piešķirtas Iecavas pietekām Misai, Smakupei un Ģirupei.

1. attēls. Traseru līniju (1027) projekcijas xy un xz plaknēs (GV grafika)

Eksperimenta nolūks bija apstiprināt upju sateces apgabala principa pareizību, t.i.,
“upes pazemes pieteces avots ir atmosfēras nokrišņi šajā apgabalā”. Iecavas upe ir
tipiska līdzenuma upe ar vienkāršu piesaisti ģeoloģiskajai videi 1027 modeļa šūnās.
Tomēr ar MODPATH iegūtais rezultāts (1. attēls) bija negaidīts šādu iemeslu dēļ:
•
daudzu daļiņu avoti kā atmosfēras nokrišņu avoti atrodas ļoti tālu
(Vidzemes un Latgales augstienes) no upes sateces apgabala;
•
no daļiņu trajektoriju sānskata (xz – projekcija) rakstura var secināt, ka
daļiņas uz Iecavas upi pārvietojas visos Latvijas pazemes ūdeņu aktīvās ūdens apmaiņas
zonas ģeoloģiskajos slāņos, kas atrodas zem Iecavas upes sateces apgabala.
Ūdens daļiņu trajektoriju statistisku novērtējumu sniedz 2. un 3. attēls. 2. attēlā
var secināt, ka visvairāk ir daļiņu (375), kuru trajektorijas garums nepārsniedz 3 km.
Kopīgais daļiņu skaits grupās ar trajektoriju garumu 1 km, 3 km, 6 km, 10 km, 20 km ir
830. Kā izriet no 3. attēla, daļiņas var atrasties pat 30000 gadus LAMO 26. slānī
(sprostslānis D2nr). Ilgi ūdens daļiņas uzturas 21., 23., 24., 25. (D3gj1, D2brt, D2arz,
D2ar) LAMO slānī.
183

VIETAS UN TERITORIJAS: DAUDZDIMENSIJU ĢEOGRĀFISKĀ TELPA

2. attēls. Ūdens daļiņu skaits un veiktais attālums

3. attēls. Maksimālais ūdens daļiņu kustības laiks LAMO slāņos

Lai sistematizētu 1. attēlā parādīto ūdens daļiņu trajektorijas, tās tika sakārtotas
septiņās grupās, ņemot vērā tām atbilstošo ūdens vecumu (1. tabula).
1. tabula. Ūdens daļiņu trajektoriju grupas
Laiks (gadi)
Trajektoriju skaits
0-25
259
0 >25→100
295
0 >100→400
198
0 >400→1600
68
0 >1600→6400
84
0 >6400→128000
86
0 >128000→35530
37
Kopā 1027

Grupas Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Ūdens daļiņu 1., 2., 3., 4. grupas avoti un trajektorijas atrodas Iecavas upes sateces
apgabalā. Kopīgais ūdens daļiņu skaits šajās grupās ir 820, t.i., no 2. attēla un 1. tabulas
iegūtais daļiņu skaita novērtējums ir tuvs (830~820). 5., 6., 7. grupas ūdens daļiņu avoti
neatrodas Iecavas upes sateces apgabalā.
2. tabula. Iecavas upes sateces apgabala pazemes plūsmas bilance [tūkst.m3/dnn]
Ieplūst
caur
augšu

Izplūst
caur
augšu

Apgabals

172

-31

Q2

167

-31

Pamatieži

5

Objekta
nosaukums

Ieplūst
caur
apakšu
93

Izplūst
caur
apakšu
-93
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Pietece

Upes

Ezeri

Robeža

Urb.

141

-147

0

9

-3

136

-135

0

-1

0

5

-12

0

10

-3
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MODPATH rezultātu daļēji izskaidro Iecavas upes sateces apgabala lokālā
pazemes plūsmu bilance (2. tabula) (Spalviņš 2015):
•
caur sateces apgabala robežu ieplūst qboundary = 9 tūkst.m3/dnn; no Q2 slāņa
izplūst 1 tūkst.m3/dnn; no pamatiežiem ieplūst 10 tūkst.m3/dnn un šo plūsmu varētu
izsaukt 5., 6., 7. grupai atbilstošā ūdens plūsma;
•
pretēji vērstas plūsmas caur Q2 horizonta pamatnes virsmu ir gandrīz
vienādas (±93 tūkst.m3/dnn); šādu parādību varētu izsaukt 2., 3., 4. grupas trajektorijām
atbilstošās vertikālās plūsmas, kas divas reizes pretējos virzienos šķērso šo pamatni.
Lai izprastu negaidīto skaitliskā eksperimenta rezultātu, ir nepieciešami papildus
pētījumi (kā daļiņu trajektorijas ietekmē to sākuma novietojums attiecībā pret režģa
sūnas augšu un apakšu, kas notiks, ja šūnā ievietosim daļiņu kopu u.c.). Turpināsim
izmantot LAMO4 kā instrumentu dabas procesu izzināšanai. Kā liecina lietuviešu
kolēģu pieredze (Mokrik et al. 2014), ar reģionālu hidroģeoloģisko modeli GV sistēmas
vidē var iegūt nozīmīgus rezultātus ģeoķīmisko procesu pētniecībā.
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Summary
The hydrogeological model (HM) of Latvia, version LAMO4, was used as the driver for
the MODPATH program. The attempt was made to find sources of the river base flow of the
Iecava River. Unforeseen results were obtained: many sources were located very far from the
river catchment area. The shape of pathlines is very complex even within the catchment area.
The results of this numerical experiment demonstrate usefulness of applying a large regional
HM, like LAMO4, for investigating the diverse nature processes.
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ĢEOGRĀFES VALIJAS KLANES PIEMIŅAI
2016. gada 9. janvārī, 94. dzīves gadā, cienījamā vecumā mūžībā ir aizgājusi
ģeogrāfe, ilggadējā Latvijas Valsts universitātes docente Valija Klane.
V. Klane ir dzimusi 1922. gadā Valmieras apriņķa Matīšos. 1942. gadā viņa
iestājas Rīgas Universitātē Matemātikas un Dabaszinātņu fakultātē, bet mācību kursu
1948. gadā pabeidz jau Latvijas Valsts universitātes Ģeogrāfijas fakultātē, uzreiz pēc
studijām turpinot studijas Fiziskās ģeogrāfijas katedras aspirantūrā (vadītājs
A. Jaunputniņš). Pēc aspirantūras beigšanas 1951. gadā viņa Ģeogrāfijas fakultātē ir
vecākā laborante, bet no 1953. gada pasniedz teorētiskos kursus Ģeomorfoloģijā un
PSRS Āzijas daļas ģeogrāfijā, vienlaicīgi gatavojot un vēlāk izdodot lekciju konspektus
Ģeomorfoloģija, Fiziski ģeogrāfiskās rajonēšanas principi un metodes, Fiziski
ģeogrāfiskā rajonēšana un Centrālās Kazahstānas un Turānas zemienes reljefa
attīstība. Divas reizes 1967. un 1971. gadā viņa papildina zināšanas ģeomorfoloģijā
Maskavas Valsts universitātē. V. Klane vada arī laboratorijas darbus Fiziskajā
ģeogrāfijā un Augsnes analītiskajā ķīmijā, kā arī lauka kursu Augsnes zinībās.
Aktīvi V. Klane ir darbojusies Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas
komisijā. 1977. gadā ir sagatavots un izdots mācību līdzeklis Ģeomorfoloģijas termini.
1959. gadā V. Klani viņu ievēl par docenta vietas izpildītāju, bet 1965. gadā – par
docenti. No 1961. līdz 1964. gadam viņa ir Ģeogrāfijas fakultātes dekāne, bet no
1971. līdz 1973. gadam – Fiziskās ģeogrāfijas katedras vadītāja. Bijusi zinātniskos
komandējumos Vācijas Demokrātiskajā republikā un Polijā.
1956. gadā V. Klane sekmīgi aizstāv disertāciju par tēmu Ģeogrāfiskās ainavas
Salacas baseina teritorijā un iegūst Ģeogrāfijas zinātņu kandidātes grādu.
Disertācijā detalizēti analizēti Latvijā ietilpstošās Salacas baseina daļas
(3964.5 km2) dabas apstākļi: baseina ģeogrāfiskais stāvoklis, pamatiežu un kvartāra
ģeoloģija un virsa, klimats un hidrogrāfija, augsnes, augājs un dzīvnieku valsts.
Pamatojoties uz savrupieņu struktūru (baseina teritorijā norobežoti septiņi savrupieņu
kompleksi), šajā teritorijā izdalītas divas ainavas – Piejūras zemienes ainava un Ledāja
pamatmorēnas akumulācijas ainava.
Vairāku disertācijā skarto problēmu skaidrojums (piemēram, par reljefa formām
un to ģenēzi, dabas kompleksiem, teritorijas rajonēšanas vienībām utt.) vairs neatbilst
mūsdienu ģeogrāfijas nostādnēm. Tomēr arī mūsdienās vērtīgs ir bagātīgais faktisko
datu klāsts šajā darbā: par zemes lietojumveidu (meži, krūmāji, zālāji, purvi) platībām
un īpatsvaru gan administratīvās vienībās, gan, it sevišķi, dabas vienībās – Salacas un
Burtnieku ezera dažādo pieteku (Briede, Rūja, Seda, Ramata u.c.) baseinos. Zinot
V. Klanes lielo rūpību datu vākšanā un analīzē, disertācijā ievietotajam un apkopotajam
materiālam ir vērā ņemama kultūrvēsturiskā vērtība, tas dod ieskatu par vidi
saimnieciski nestabilajos pēckara gados.
Ģeogrāfisko ainavu V. Klane izprata kā jebkura hierarhiska līmeņa tipoloģisku
dabas kompleksu. Lokāla mēroga ainavu pētījumos Latvijā, pēc docentes ieskata,
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nozīmīgākie faktori ir virsas saposmojums, virskārtas litoloģiskais sastāvs un zemes
iekultivēšanas pakāpe. Piemēram, salīdzinot Ziemeļaustrumlatvijas un Rietumlatvijas
lokālās ainavas, redzams, ka lielāka cilvēka ietekme uz ainavu ir Rietumlatvijā.
Ziemeļaustrumlatvijā gāršas tipa mežaudzes ir sastopamas tikai uz karbonātiskas
pamatnes, bet Rietumlatvijā tās daudzviet ir arī uz bezkarbonātiskas saistīgas grants un
mālsmilts. V. Klane uzskatīja, ka kopumā meža ainavā Ziemeļaustrumlatvijā saskatāmas
dienvidtaigas zonas, bet Rietumlatvijā – jaukto platlapju mežu zonas iezīmes.

Docents Kamils Ramans (no kreisās), docente Valija Klane un profesors Antons
Kolotijevskis fakultātē 1968. gadā

Interesanti ir V. Klanes uzskati par vizuālajām ainavām jeb inspektiem, to kvalitāti
un dažādību, kā arī par ainavas vērotāja atrašanās vietu, ainavu vērtējot jeb perspektu
un par šo divu aspektu sasaisti ainavzinātnes lietišķajos pētījumos.
V. Klane bija mana pirmā akadēmiskā ģeogrāfijas skolotāja Latvijas Valsts
universitātes Ģeogrāfijas fakultātē; viņa mani ievadīja ģeogrāfijas studijās, bija kursa
darbu un diplomdarba vadītāja. Atceros savu pirmo kursa darbu – analīzi par krievu
ģeogrāfa Aleksandra Borzova teorētiskajiem pētījumiem reljefa veidošanās procesos
(par erozijas un akumulācijas procesu līdzsvaru) un par Austrumeiropas upju krastu
asimetriju, kas prasīja ne mazums pūļu no darba vadītājas.
Apbrīnas vērta bija V. Klanes izcilā atmiņa un arī labestība, ar kādu viņa vēl pirms
pāris gadiem stāstīja par Ģeogrāfijas fakultātē nostrādāto laiku: par kolēģiem,
notikumiem, atcerējās daudzu studentu vārdus, viņu labos un ne tik labos darbus.
Māris Laiviņš
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Valijas Klanes nozīmīgāko publicēto darbu saraksts
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