
ūdensmalas bez attīstības: to apdzīvošana, izmantošana un pieradināšana Rīgā
Dāvis Valters Immurs

@dw_immurs
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

2. februāris, DAC Torņakalns



ūdensmalas
• ‘telpa, kur ūdens (t.i, upe, ezers, jūra vai okeāns) sastopas ar urbanizētu teritoriju, radot īpašu telpisku mijiedarbību’ (Davidson, 2009)
• ‘teritorija pie krastmalas pilsētas robežās’ (RĪGA 2030)
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ūdensmalu vēsturiskā nozīme
• vienmēr ar lielu ekonomisko un politisko nozīmību
• no 19. gs. aizņem ievērojamas teritorijas pilsētas iekšpusē

– sociālās (segregācija, bezdarbs), vides (piesārņojums gaisā un ūdenī), pieejamības problēmas
• no 20. gs. deindustrializācija un ražošanas/ostu loģistikas modernizācija mainījusi šo teritoriju lomu
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‘ūdensmalu attīstība/attīstīšana’

Carlos Barria (Reuters) attēls

Pudong District (Šanhaja) 1997–2013
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• kā plānošanas koncepts kopš 1960. gadiem 
• bijušās rūpnieciskās/ostas teritorijas pārveidotas 

- vispirms kā darījumu & dzīvojamās teritorijas (ekonomiski nolūki)
- tad kā apskates vietas
- kā publiskās telpas (sociāli nolūki)



‘urban wilderness’ (urbānā savvaļa)
Urban wilderness

(1)‘burtiskā’/ekoloģiskā interpretācija (3)abu kombinācija
(2) metaforiskāinterpretācija
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vairāk ‘dabas’ mazāk ‘dabas’



‘urban wilderness’ koncepti (1)
• ‘urban wilderness’, fokusējas uz dabas/ekoloģiskajiem apstākļiem
• īpašības un tēmas: 

– “ļauj dabai rīkoties pēc tās ieskatiem”
– urbānā vide kā biotops/mājvieta;
– savvaļas sugu ienākšana pilsētās
– parku mežonīgums
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(e.g., Kirchhoff & Vicenzotti, 2015;Lička et al, 2015)



‘urban wilderness’ koncepti(2)
• ‘urban wilderness’, sasaistot savvaļas īpašības ar citiem, tieši nesaistītiem procesiem, parādībām, kā suburbanizācija
• īpašības: 

– kārtības neesamība/ disharmonija;
– nepieradinātība; 
– pretstats skaistajam;
– norišu dabiskums: 

• neparedzamība/nekontrolējamība/instinktu vara
– nepieejamība;
– saviļņojuma/satraukuma došana
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(Vicenzotti & Trepl, 2009; Kirchhoff & Vicenzotti, 2015)



‘urban wilderness’ koncepti (3)
• ‘urban wilderness’, apvieno ‘ekoloģisko’ un ‘metaforisko’ interpretāciju, kuras caurvij viena otru
• ‘postwilderness’
• īpašības un tēmas : 

– daba pavada ‘cilvēku’ darbības un pretēji
– industriālu vietu pamešana
– post-apokaliptiskas ainavas
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(Crane, 2012)



izpētes teritorija: Rīgas konteksts
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• Rīga dibināta Daugavas deltā, kopš tā laika nozīmīga osta un tirdzniecības centrs
• pakāpeniska teritoriāla izplešanās no 0,8 km2 

(1201) līdz 307 km2 (kopš 1974)
• straujākā izaugsme straujās industrializācijas dēļ no 19. gs. beigām līdz 1. pasaules karam



Rīgas ūdensmalas
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• vairāk nekā >200 km krasta līnijas ap dažādiem ūdeņiem
– upes, to atzari;
– ezeri;
– Rīgas līcis

Map: Google Maps



procesi pēc 1990.
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• padomju zemes apsaimniekošanas tradīciju pārmantošana 
• problēmas ar zemes īpašumtiesībām (saistītas ar privatizāciju, denacionalizāciju)
• industriālo teritoriju pamešana/bojāšana  degradētas teritorijas
• zemes lietojumveida maiņa
• privātā kapitāla ieguldījumi  darījumu/dzīvojamo teritoriju attīstīšana
• pašvaldības ieguldījumi  infrastruktūras un publiskās telpas attīstīšana



Rīgas domes plānošanas politika (1)
• līdz 2016. gada beigām relatīvi maz uzmanības, šaurs skatījums uz ūdensmalām:

– uzsvars uz tām kā daļu no ‘zaļās/zilās’ joslas
– publiskā telpa (atpūta/rekreācija)
– bioloģiskā daudzveidība
– pārvietošanās ceļi

• primārā problēma – pieejamība
• ilgtermiņa attīstības mērķa par pilsētvides uzlabošanu īstenošanai tiek aicināts „sevišķu vērību pievērst tādam resursam kā ūdensmalas”(RĪGA 2030) DW Immurs 2017



daži projekti
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Lucavsalas atpūtas parks

liveriga, Ruume arhitekti foto
Mūkusalas promenādes mets



Rīgas domes plānošanas politika (2)
2016. gada beigās 1) Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskais plānojums un 2) Rīgas brīvostas tematiskais plānojums (RD PAD)
1) uzsvars uz ūdensmalu labiekārtošanu brīvā laika aktivitātēm, arī ūdenstransportam;
2) ostas un iedzīvotāju interešu sabalansēšana; publiskās ārtelpasveidošanas opcijas
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saistītā likumdošana
• Aizsargjoslu likums

– Rīgas līča krasta kāpu aizsardzības zona (būvniecības, izmantošanas, pārvietošanās ierobežojumi)
• Zvejas likums

– tauvas josla makšķernieku/gājēju aktivitātēm ap visiem ūdeņiem, kas nav pilnībā privāti (vismaz 4 m)
• jāuztur labā stāvoklī un pieejama par īpašnieku līdzekļiem

• Civillikums
– publisko ūdeņu jēdziens
– 1110. Publiskās upēs katram brīvi atļauta ūdens ikdienišķa lietošana, ciktāl ar to nekaitē sabiedrībai un neaizskar zemes īpašnieka tiesības

• ar RB saistītā likumdošana DW Immurs 2017



pieejamība
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recognized:
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‘atzītas’ ūdensmalas
Anitas Zariņas, Mārtiņa Zidera foto



‘mežonīgas’ ūdensmalas
autora, Anitas Zariņas, Ivetas Sproģes foto



pētījuma jautājumi
• kāda ir urban wilderness lietošanas vērtība cilvēkiem Rīgas ūdensmalās?
• kādas īpašas prakses saistāmas tiešām ar “mežonīgajām” ūdensmalām?
• kā sezonalitāte ietekmē šo ūdensmalu izmantošanu?
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metodes
– teritoriju apsekošana un zemes lietojuma veida un pašreizējās izmantošanas kartēšana
– padziļinātas izpētes teritoriju atrašana (case study)

• novērošana, līdzdalības novērošana
• sarunas/intervijas ar telpas lietotājiem

– sociālo tīklu/ masu mediju satura analīze
– Rīgas plānošanas dokumentu analīze
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pirmās idejas• sezonālas prakses
• plaši izplatītas vai arī noteiktas prakses noteiktās vietās
• šīs ūdensmalas ‘nepopularizē’ pašvaldības/ “zina zinātāji”
• pieejamības problēmas. problēmas?
• dzīvošana tuvumā nenozīmē ūdensmalu izmantošanu
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mežonīgo ūdensmalu izmantošana

DW Immurs 2017sastopamība ūdensmalās

vajadzība pēc ūdensmalām

pastaigasslēpņošana

ziemas peldēšana

sauļošanās

peldēšanās

‘pilsētplānošana’

pagaidu mitināšanās

piknikošana/grilēšana

‘atpūšanās’/
nekā nedarīšana

makšķerēšanazemledus makšķerēšana

neformālais tūrisms

slidošana/hokeja spēle

skriešana
alkohola lietošana‘mīlas prieki’

spēlēšanās



Sezonalitāte
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viva voleros
autora un A. Zariņas foto



ūdensmalu izmantošanas vērtības cilvēkiem
‘atzītajās’ ūdensmalās
• ceļi/celiņi
• dzīvojamā apbūve
• biroju vai darījumu apbūve (mazumtirdzn. & pakalpojumi)
• pielāgotas iespējas atpūsties:

– sporta laukumi, soliņi, peldvietas
• ūdens transports (kuģīši, jahtas)

‘mežonīgajās’ ūdensmalās
• takas
• ‘dari pats’ aktivitātes
• atpūtas aktivitātes

– makšķerēšana, peldēšanās, grilēšana
• ‘nelegālas’/nepubliskas aktivitātes
• mazdārziņi
• zemes “privatizēšana”
• “pētīšana”
• izglītība
• laivošana (kajaki, airu laivas)
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vērtības dabai:aizsardzībadaudzveidībabiotopiligzdošanas vietas



privātums/nošķirtība
• vienatne/miers/klusums
• slēpšanās no sabiedrības/likumsarguacīm
• [nezināmā] pētīšanas prieks un vilinājums
• meklējot “savvaļu”, to “iznīcinām”?
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Kubiete (COSMO forums, 22.07.2014)



‘wilderness’ un Rīgas ūdenmalas
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•ietver visus trīs konceptus
•‘ekoloģiskā’ savvaļa– aizsargājamās dabas teritorijas, krūmāji, zālāji
•‘metaforiskā’ savvaļa– haotiskie īpašumu apsaimniekošanas, “neattīstīšanas”, pamešanas procesi;
•abus šos gadījumus gandrīz vienmēr var attiecināt uz Rīgas ūdensmalām, kur  veģetācijas ienākšana pavada cilvēku darbības un abu kombināciju nosaka vērtības, nozīmes, aktivitātes



paldies! Dāvis Valters Immurs
davis.immurs@gmail.com


